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De Gave van de ‘werkingen van krachten’ en  

die van ‘het geloof’ 
De gave van de “werkingen van krachten” (zie 1 Kor. 12:8-10) is een openbaringsvorm van de Heilige Geest, waarbij 
daden (handelingen) worden bewerkstelligd, doordat BOVENNATUURLIJKE KRACHTEN worden bewogen op een 
BOVENNATUURLIJKE wijze en langs BOVENNATUURLIJKE wegen; ter bevestiging van het gepredikte Woord, 
waardoor het geloof in dat Woord wordt opgebouwd en versterkt. De Heilige Geest manifesteert deze gave wanneer 
Hij dat op een gegeven ogenblik – in de op dat moment bestaande omstandigheden – nodig acht, omdat men bij het 
achterwege blijven van dit wonder zou gaan twijfelen aan het gepredikte Woord. 
Het bovennatuurlijke is ALTIJD en OVERAL tegengesteld aan het natuurlijke, waardoor men van “wonderen en 
tekenen” spreekt. Deze bovennatuurlijke krachten werken over het geschapene en geven de christen macht over de 
dood, over demonen en over de natuur. 
Deze krachten worden door de Heilige Geest ook gewerkt om Gods volk op bovennatuurlijke wijze uit gevaar en ge-
vangenschap te verlossen en om Goddelijke oordelen te doen plaats hebben. 



Jezus Christus en…                      Eindtijdbode                           …Dien gekruisigd 

Weblog                                                   www.eindtijdbode.nl                                                    Website 

Zo kunnen door deze krachten orkanen tot zwijgen worden gebracht, duivelen worden uitgeworpen, gebrokenen van 
hart worden verbonden, mensen worden verlost uit natuurlijke hardnekkigheid en rebellie, en wel zó, dat deze 
laatstgenoemden in een conditie worden gebracht waarin zij de Heilige Geest zullen kunnen ontvangen; wat ook het 
geval was met Saulus van Tarsen, de latere Paulus. 
Steeds is het Gods Heilige Geest, Die de christen –  door Zijn werkingen van bovennatuurlijke krachten – in 
zijn/haar leven en getuigenis wil begeleiden , zoals de Here God dat ook met Oudtestamentische gelovigen deed. 
Het was daarom ook niet verwonderlijk dat Mozes God vroeg om met hem mee te gaan, want hij geloofde met zijn 
gehele hart en gehele ziel en zijn gehele verstand dat deze “God van de brandende doornstruik (of braamstruik)” (zie 
Exod. 3:2-4) Zijn krachten zou doen volgen op de prediking van het Woord dat Zijn dienstknecht zou brengen. Ook 
was het geen wonder dat Gideon, toen hij door God geroepen werd, aan de Engel van de Here vroeg: “En waar zijn al 
Zijn wonderen, waarover onze (voor)vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HERE ons niet uit Egypte 
doen optrekken?” (Richt. 6:13b, HSV). Ook was het geen wonder, geliefde lezer, dat Elisa, overtuigd van de verant-
woordelijkheid van zijn bediening, vroeg: “Waar is de HERE, de God van Elia?” (zie 2 Kon. 2:14). Want alleen deze 
God kon krachten werken (zie Jak. 5:17-18). 
Toen Jezus zei: “Mij is gegeven ALLE macht in hemel en op aarde” (Matth. 28:18b, HSV), wilde Hij daarmee zeggen 
dat de gelovigen dit NOOIT moesten VERGETEN. Jezus deed deze uitspraak aan Zijn grote zendingsopdracht vooraf-
gaan; wat wil zeggen dat christenen, tijdens de getrouwe uitvoering van die opdracht, Hem altijd zullen mogen herin-
neren aan deze verzekering èn aan Zijn belofte: “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze teken en volgen:  in 
Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets 
dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond 
worden.” (Mark. 16:17-18) 
 
Wat niets te maken heeft met ‘werkingen van krachten’ 
In de hedendaagse wetenschappelijke wereld wordt gesproken van “wonderen der wetenschap”. De ontembare drang 
van de mens om te zoeken en te weten is op zichzelf al een wonder. Telkens als de (wetenschappelijk) zoekende 
mens weer eens “iets” heeft ontdekt wat tevoren wel werd verondersteld of zelfs vermoed, maar toch nooit werd gek-
end, omdat dat “iets” niet te bewijzen was, spreekt men van een “wetenschappelijk wonder”. Er zijn velen, die nog 
verder gaan en die beweren, dat de wetenschap zelf het grootste wonder is. Maar wetenschap is geen wonder in de 
strikte zin van het woord. Wetenschap komt tot stand doordat een natuurlijk mens zich gestaag met natuurlijke wetten 
bezighoudt. De hem ten dienste staande techniek vergunt hem op deze weg van volhardend onderzoek en speuren 
voort te gaan. Het mag dan te prijzen en te waarderen zijn, en Nobelprijzen mogen door de “primus-inter-pares” (d.i. de 
eerste onder zijns gelijken, qua bekwaamheid/talent enz.) worden verworven, verslagen en rapporten van wetenschapsmensen 
mogen dikwijls adembenemend zijn, toch zijn dit soort wonderen niet te vergelijken met Gods “werkingen van krach-
ten”. Wonderen van de techniek komen meestal voort uit het natuurlijk verstand, dat nooit en te nimmer het boven-
natuurlijke zal kunnen vatten! Ook hebben “wonderen van de natuur” niets te maken met deze “werkingen van krach-
ten”. Er zijn veel mensen die lange wandelingen of tochten maken langs berg en dal en die zich dan graag uiten in hun 
bewondering voor Gods schepping …, in plaats van zich in de Gemeentelijke samenkomst, samen met Gods heiligen, 
te verwonderen in de wonderlijke gaven van de Heilige Geest en om Hem dan gezamenlijk te aanbidden in GEEST en 
WAARHEID. Dit soort natuurliefhebbers verlagen, met hun voorliefde voor “het wonder van de natuur”, de Bijbelse 
standaard van het wonder in de Gemeente, die door de kracht van de Heilige Geest tot stand komt. 
Voorts hebben “wonderen van de architectuur” niets te maken met deze Geestesgave. Moderne “wolkenkrabbers”, 
indrukwekkende en machtige waterwerken en andere “cultuur-wonderen” – net als moderne laboratoria, collegezalen, 
hospitalen, kathedralen (en wat er nog meer te noemen zou zijn) – zijn allemaal GEEN wonderen! Deze komen alle tot 
stand door menselijke arbeid en vernuft, door mensen, die heus geen ervaring van het bovennatuurlijke behoeven te 
hebben; ja, zij kunnen voortbrengselen van grote zondaren zijn, die zich tegenover Gods wonderwerkende kracht van 
de Heilige Geest stellen. 
Ook hebben “wonderen van de chirurgie” niets te maken met deze wonderkrachten van God. Onze moderne chirurgen 
mogen ons menselijk lichaam aan stukjes kunnen snijden om alles weer zo goed mogelijk aan elkaar te naaien. Maar 
het brengen van “leven” in een dood lichaam kunnen zij niet. Al wat zij doen, nadat zij hun operaties hebben verricht, is 
het wachten op “de natuur”, zo zeggen zij, die de genezing tot stand moet brengen. Aan heel hun werk is niets boven-
natuurlijks! 
 
Bijbelse voorbeelden van ‘werkingen van krachten’ 
• In Handelingen 9:36-41 lezen wij over Petrus, die geroepen werd omdat Tabitha, ook wel Dorkas genoemd, ge-

storven was. En Petrus ging met hen mee. En toen Petrus de bovenzaal (of opperzaal) binnenkwam en daar al de 
weduwen bij elkaar vond, huilende en gedenkende al het goede werk van de gestorven Tabitha, stuurde hij al-
lereerst die treurende vrouwen weg, daarna knielde hij bij de dode neer en bad; om zich daarna, gedreven door de 
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Geest van God, tot het dode lichaam te keren en te zeggen: “Tabitha, sta op!  En zij deed haar ogen open en zo-
dra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de 
weduwen en plaatste haar LEVEND voor hen” (Hand. 9:40b-41, HSV). Het resultaat hiervan was dat velen in de 
Here geloofden (zie Hand. 9:42).  

• In Handelingen 20:7-12 lezen wij het volgende: “een zekere jongeman, van wie de naam Eutychus was, zat in het 
venster en werd door een diepe slaap overmand, doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel, door de slaap overmand, 
van de derde verdieping naar beneden en werd DOOD opgetild.” Door de manifestatie van de “werkingen van 
krachten”, wierp Paulus zich, nadat hij naar beneden was gegaan, “op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: 
Maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets 
genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brach-
ten de jongen LEVEND mee en werden bovenmate vertro ost. ”   

• In Johannes 11:14-44 lezen wij over “de opwekking van Lazarus”. Door de manifestatie van deze Geestesgave 
van “werkingen van krachten” beval Jezus, aan de gestorven Lazarus, “Lazarus, kom uit!” (zie vers 43) En Laza-
rus, die reeds vier dagen in het graf lag, KWAM UIT DE DOOD! Het resultaat was, dat VELEN in Jezus GELOOF-
DEN (zie vers 45). 

• In Johannes 2:7-11 lezen wij over het water dat wijn werd op de bruiloft te Kana. Door de “werkingen van krachten” 
veranderde Jezus het water in de zes stenen watervaten in WIJN! De Bijbel spreekt hier van het “begin van de 
TEKENEN” 1 (zie vers 11). 

• In Johannes 6:9-14 lezen we dat Jezus, door de manifestatie van deze (Geestes)gave van “werkingen van krach-
ten”, in staat was om 5000 mensen te voeden met vijf broden en twee vissen. Ook hier spreekt de Bijbel van “het 
TEKEN dat Jezus gedaan had” (zie vers 14). 

• In 1 Koningen 17:21-24 lezen we dat God een dode jongen weer tot leven bracht als verhoring van Elia’s gebed. 
Hetzelfde heeft de Here voor Elisa gedaan (zie 2 Kon. 4:32-35). 

Door deze (Geestes)gave van “werkingen van krachten” heeft de Here Jezus de gierende stormen en de overslaande 
golven gestild… had Mozes macht en kracht over regen, waterstromen, hagel en kikvorsen. 
De apostel Paulus had niet alleen mensen GENEZEN door de manifestatie van de “gaven van genezingen” maar hij 
had ook door de manifestatie van de “werkingen van krachten” een mens blind doen worden  (zie Hand. 13:11). Hier 
is, net als in het geval van Mozes, sprake van het in werking komen van Geesteskrachten TEN OORDEEL!  
Al eerder heb ik opgemerkt dat God deze Geestesgave ook gebruikt om Zijn volk te beschermen in tijden van gevaar. 
Want, zo zien wij Hem – toen Gods volk achtervolgd werd door de razende Farao en zijn leger – Mozes bevel geven… 
(zie Exod. 14:1-22) en, het water van de Schelfzee (of ‘Rode zee’) bleef aan hun rechter- en linkerhand staan als een 
muur… (zie Exod. 14:22)  
God beantwoordde Jozua’s geloofsmoed en Hij deed, ten behoeve van Zijn volk, de zon te Gibeon stilstaan en de 
maan in het dal van Ajalon (zie Joz. 10:12-14)! Wij hebben een wonderbare en grote God! 
In alle bovenstaande gevallen heeft de Here God MENSEN ZIJN KRACHTEN TOEVERTROUWD, opdat deze mensen 
in het geloof deze krachten zouden aanwenden tot eer en verheerlijking van Zijn Naam . 
De Bijbel – en dit wordt door velen over het hoofd gezien – is een Boek VOL “KRACHTEN”! De God van Wie de Bijbel 
spreekt, is een GOD “VAN KRACHTEN”! Daarom is het Evangelie “EEN KRACHT van GOD” (zie Rom. 1:16 en 1 Kor. 
1:18) en “het Woord van God is LEVEND en KRACHTIG” (zie Hebr. 4:12)! O, dat de Heilige Geest ons allen genade 
zal schenken om voortdurend in Zijn kracht te leven  tot reiniging en heiliging  (van onze oude, zondige natuur)! 
Wij hebben nu reeds het Bijbelse licht op de manifestatie van acht Geestesgaven laten vallen om hun werkingen te 
verstaan. Wij zijn nu aangekomen bij de negende en laatste van deze (Geestes)gaven; namelijk die van HET GE-
LOOF. 
 
Wat is de ‘Gave van het geloof’? 
Het is die manifestatie van de inwonende Geest van God, waardoor VERZEKERING van VERHOORD GEBED in het 
hart van de christen leeft. Op grond van dit bovennatuurlijk feit staat er geschreven: “Het GELOOF nu is een vaste 
grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs va n de zaken die men niet ziet.  Hierdoor immers hebben de 
ouden een goed getuigenis gekregen.” (Hebr. 11:1-2, HSV). 
De (Geestes)GAVE van GELOOF doet de christen volkom en geloven in de (van God) “afgebeden” wonderen , 
terwijl de gave van de “werkingen van krachten” deze wonderbare “krachten” bewerkstelligt. 

                                                           
1 Wijn = Het beeld van de Heilige Geest, die er overvloedig zal zijn NA de Bruiloft, van Christus met Zijn Bruid. Zie eventueel – op 
onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft  hier op aarde”, van E. van den Worm. 

• Zie eventueel ook nog het artikel “De ‘Spade Regen opwekking’ ” van H. Siliakus, op ons weblog van 24 april 2010. Te berei-
ken via www.eindtijdbode.blogspot.com en/of, op onze website, de studie “De werkingen van de Geest in de eindtijd ” van E. 
van den Worm. (noot – AK) 
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Markus 11:24 (HSV): “Daarom zeg Ik u: ALLES wat u biddend begeert, GELOOF dat u het ONTVANGEN ZULT, en het 
zal u ten deel vallen .” 
Het geloof dat werkt door de manifestatie van Gods Geest is LEVEND GELOOF. Het is DIT GELOOF, werkende in de 
levens van christenen, dat de LIEFDE ten opzichte van elkaar doet groeien. Waar geen groei is in de liefde van God, 
daar moet de oorzaak worden gezocht in de afwezigheid van LEVEND GELOOF. Dat dan de Gemeente zich zal 
verootmoedigen voor het aangezicht van de Here, zonder Wie geen genade wordt ontvangen om te groeien in HET 
GELOOF door de werkende kracht van de Geest. Zonder dit LEVEND GELOOF is er geen (geestelijke) groei in de 
Gemeente van de Here Jezus Christus. 
2 Thessalonicenzen 1:3 (HSV): “Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof 
buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder va n u allen tot elkaar steeds toeneemt. ” 
LEVEND GELOOF is een DAAD; wanneer deze (Geestes)gave werkt is ze SCHEPPEND! Dit geloof is als een ROTS 
waarop de christen kan gaan en staan in het (Goddelijk Konink-)rijk van het Woord. En waar de Here Zijn  arbeiders 
ook heenzendt zal, tot dit doel, deze (Geestes)gave ook geschonken worden. Want, deze gave van de Heilige Geest 
is voor alle christenen die zich hiernaar uitstrekk en of, zoals de apostel Paulus adviseerde, ernaar “ijveren”. 
 
Wat de ‘Gave van het geloof’ NIET is 
Het “natuurlijk geloof”, dat ieder mens min of meer heeft en dat meestal ook wel voor MOED wordt versleten, heeft met 
deze manifestatie van de Geest niets te maken. Men noemt dit soort menselijk geloof ook wel “diep geworteld vertrou-
wen”. Het moet worden toegegeven dat zonder dergelijke “moed” en zonder dit “vertrouwen” menige zaak, menige 
omstandigheid, menige gelegenheid en menige dingen in onze samenleving niet zouden worden gekend. Maar de 
“(Geestes)gave van het geloof” is toch wel héél iets anders, dan de hierboven bedoelde natuurlijke “gave” (beter 
gezegd: talent), waar de ene mens meer van heeft dan de andere. 
Deze (Geestes)gave is ook niet dezelfde als het “gewone of algemene geloof” dat wij allen aan de dag leggen, willen 
wij antwoord ontvangen op onze gebeden, en dat in Titus 1:3 is genoemd. Door het bezit van dit “algemene geloof” 
worden wij, naast een daadwerkelijke bekering, “christenen” genoemd. Terwijl “de Geestesgave van HET GELOOF” 
zich uitstrekt naar de bediening en de opbouw en VOLMAKING van de Gemeente. 
Ook is dit LEVEND GELOOF, als Geestesgave, niet hetzelfde als het geloof, dat in ons als een VRUCHT van de 
Heilige Geest is gegroeid, waarvan in Galaten 5:22 wordt gesproken. Dit geloof is een verdieping van, is door de werk-
ing van de Geest gegroeid uit, het algemene geloof, dat ons gewordt door het horen van het Evangelie van de Here 
Jezus Christus. 
Vanzelfsprekend heeft deze (Geestes)gave NIETS te maken met “het trachten te geloven”, “het veronderstellen van 
het bezit van het geloof”, “het zich verbeelden geloof te hebben”. Deze vormen van de menselijke fantasie is te allen 
tijde GEVAARLIJK en leidt vanzelfsprekend TOT GROTE TELEURSTELLINGEN, want hier speelt het menselijk 
gevoel, het vlees, het gemoedsleven een grote rol. De manifestatie van Gods (Geestes)gave heeft NIETS te maken 
met uitingen van het gevoel of het gemoed en nog mi nder met “vlees”! 
 
Bijbelse voorbeelden van de werking van deze Gave 
• In Markus 11:12-14 en 20-24 lezen wij dat Jezus geloofde dat de wortels van die, door Hem, vervloekte vijgen-

boom AL VERDORD WAREN; hoewel de boom er nog niet verdord uitzag. Geloof houdt op, zodra het feit er is. In 
vers 22-24 (van Markus 11) lezen wij: “En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Heb GELOOF in God. Want, voor-
waar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in 
zijn hart, maar zal GELOVEN dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg Ik u: 
alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten d eel vallen .” (HSV). In het boven-
staande mag u verstaan, wat Jezus Zelf heeft gezegd van de manifestatie van deze gave van de Heilige Geest. 

• In 2 Koningen 7:1-2 manifesteerde zich de (Geestes)gave van HET GELOOF, toen Elisa de verzekering gaf dat de 
overwinning er zou zijn nog voordat het natuurlijk oog deze kon aanschouwen. Maar… in dezelfde tekst vinden we 
ook de manifestatie van de “werkingen van krachten”, en wel: TEN OORDEEL (zie 2 Kon. 7:2 en 17), namelijk 
voor die officier (SV: de hoofdman) “op wiens hand de koning leunde” (zie vers 2a), omdat hij de boodschap van Elisa, 
van de Here ontvangen, niet geloofde. 

• Ananias had, voordat hij naar Saulus van Tarsen toeging, de verzekering in zijn hart (het GELOOF), dat Saulus de 
Heilige Geest zou ontvangen (zie Hand. 9:17). 

• In Markus 4:35-38 lezen we dat Jezus, ondanks de harde stormwind en de hoge golven, op een hoofdkussen in 
het achterschip sliep… Het was LEVEND GELOOF dat Hem de verzekering gaf dat zij zouden “overvaren naar de 
overkant” (zie vers 35). 

• In Handelingen 27:22-25 lezen wij dat Paulus, tijdens een hevige storm op zee, kon zeggen: “Heb daarom goede 
moed, mannen, want ik GELOOF God , dat het zo zal zijn als het mij gezegd is” (vers 25). En dit kon hij zeggen 
omdat God hem eerder die verzekering geschonken had. Tegelijkertijd had de manifestatie van het “Woord van 
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Kennis” plaats, waardoor Paulus (van Godswege) kon zeggen: “Wij moeten echter op één of ander eiland terecht-
komen” (vers 26). 

• In Jozua 6:20 lezen wij over het LEVENDE GELOOF, dat zich in de gelederen van de kinderen Israëls manifes-
teerde: zij JUICHTEN, nog vóórdat de muren van Jericho waren gevallen. Het was letterlijk zo: HET GEJUICH – 
gedaan in “HET GELOOF” – heeft Jericho’s sterke vestingmuren ineen doen storten, waardoor zij de stad in kon-
den nemen. 

• In Genesis 18:10 en Genesis 21:1-2 lezen we over de, door God, beloofde zoon aan Abraham en Sara. En Abra-
ham geloofde het Woord van God, dat als een belofte tot hem kwam, nog vóórdat hem de beloofde zoon geschon-
ken was! 

• In 1 Koningen 17:14 lezen we dat Elia de Here, de God van Israël, (volkomen) geloofde, toen hij tot de weduwe 
van Zarfath zei: “Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat 
de HERE regen op de aardbodem geven zal.” Elia zei dit, nog vóórdat het geschied was! 

Ten aanzien van al het voorgaande geldt nog steeds wat God in Job 22:28 gesproken heeft: “Als je een zaak BES-
LUIT, dan komt die voor je TOT STAND; en op je wegen zal het licht schijnen .” Dit is, met andere woorden, wat ons 
wordt voorgehouden in Markus 11:24. Glorie voor Jezus! 
 
Voorbeelden uit mijn eigen bediening 
Deze voorbeelden zullen, daar ben ik van overtuigd, uw geloofsleven versterken en u eveneens doen verlangen naar 
die BEWUSTE leiding van Gods Geest, waar geen christen buiten kan. Deze voorbeelden worden hier dan ook weer-
gegeven tot eer en verheerlijking van Jezus . Halleluja! 
In het jaar 1952 – in de maand mei om precies te zijn: op de 20ste van die maand en omstreeks middernacht – sprak de 
Here tot mij, terwijl ik gewikkeld was in een gesprek met een zendeling: “Heb geloof! Als je heden besluit om Mijn werk 
opnieuw aan te vangen, zo zal Ik je de weg daartoe openen en Ik zal zegeningen afgieten vanuit de hoogte…” Op 
datzelfde ogenblik ontving ik DE VERZEKERING DES HARTEN, dat het zó zou zijn en niet anders. Diep in mijn hart 
heeft namelijk altijd het verlangen voortgeleefd om nog eenmaal Zijn Evangelie te mogen verkondigen. Het was in Ja-
panse krijgsgevangenschap, in Indonesië in december 1942, dat God tot mij zei dat ik opnieuw zou profeteren voor 
vele volkeren...” Ik had, lang vóór het aanbreken van de dag, tot Hem gebeden en Hij sprak tot mij toen de eerste 
stralen van de dageraad begonnen door te breken. Vanaf dat ogenblik WIST ik, dat God mij levend uit krijgsgevangen-
schap zou doen komen om mij – door Zijn uitnemende genade – opnieuw in Zijn bediening te doen staan. 
In augustus 1945 werd de oorlog in de Pacific beëindigd, maar in oktober van datzelfde jaar werd ik opnieuw door de 
extremisten op Java krijgsgevangen maakt; ditmaal met vrouw en kinderen. Wij werden in gescheiden kampen onder-
gebracht. Pas een jaar later werden wij bevrijd. 
 

Hoewel ik, hier en daar, reeds in Evangeliesatie-arbeid behulpzaam was, heeft het toch nog tot 1952 moeten duren, 
voordat ik de stem van de Here zo DUIDELIJK mocht verstaan. Toen de Here tot mij sprak, vlogen mijn gedachten 
ogenblikkelijk terug naar die morgen in krijgsgevangenschap… Toen ik die stellige verzekering van de Here ontving, 
schoot er tegelijkertijd een brok in mijn keel, maar Jezus schonk mij genade om die geloofsstap te doen. Wie zal Zijn 
liefde kunnen weerstaan? 
Ik nam (toen al in Nederland zijnde) het besluit om mijn leven opnieuw te wijden aan Zijn arbeid, ofschoon ik verder 
nog niets wist en nog niets zag gebeuren... Maar God is getrouw en nimmer falend!  Halleluja! Kort daarna opende 
Hij mij de weg en zette Hij mijn voeten daarop, en gaf mij kracht om voorwaarts te gaan. DIT LEVEND GELOOF, zijnde 
een manifestatie van de inwonende Geest van God, heeft inderdaad Gods zegeningen op deze weg van Hem en in 
deze bediening gebracht.2 
 

Nog een andere ervaring zou ik hieraan toe willen voegen. Aan het einde van dat jaar 1952 moest het zaaltje in de 
Ewout van Soeterwoudeschool in Den Haag worden verlaten. De Here gaf mij toen wonderbare leiding bij het zoeken 
van een geschikte vergaderzaal... Veel tijd was ons niet meer overgebleven. Toen kreeg ik de zaal aan de Nobelstraat 
te huur aangeboden, maar ik durfde niet te beslissen, aangezien mij de huur, die ƒ250,00 per maand bedroeg, nogal 
hoog toescheen. 
De huur van het vorige zaaltje bedroeg ƒ150,00 per maand, terwijl de Gemeente, die ik mocht bedienen, nog in haar 
kinderschoenen stond. Deze omstandigheid, gevoegd bij nog andere symptomen, vulden mijn hart eerder met twijfel-
moedigheid dan met geloof… Tòch heb ik, dank zij Gods wonderbare liefde en genade, niet lang in deze toestand be-
hoeven te leven. Op een morgen, terwijl ik in gebed was, sprak de Here opnieuw tot mij. Ik hoorde Zijn stem mij deze 
vraag stellen: “Ben Ik niet langer kredietwaardig voor méér dan ƒ150,00?” Ik schrok ervan op en tegelijkertijd heb ik het 
aan de voeten van mijn Heiland uitgeweend. Ik vroeg Hem mijn twijfelmoedigheid en vrees te willen vergeven. Toen ik 

                                                           
2 Zie eventueel – op ons weblog van 23-8-2009 (te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com) – het “In memoriam ”, over het 
werk en leven in Gods dienst  van deze Godsman. (noot – AK) 
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Hem zo gebeden had, schonk Hij mij DE VERZEKERING DES HARTEN, namelijk dat LEVEND GELOOF, dat mij di-
rect deed overgaan tot de geloofsdaad . Nog diezelfde dag werd de huurovereenkomst geregeld, eerst mondeling en 
diezelfde avond werd het schriftelijk bevestigd. Dit alles werd gedaan, nog vóórdat God mij verder had geleid of iets 
anders had doen zien. Maar Hij heeft in Zijn Woord gezegd: “Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden ” (1 
Petr. 2:6b, HSV). Amen! Twee in de eerste week gehouden samenkomsten brachten reeds een collecte op die vol-
doende was om de verschuldigde maandhuur te betalen! Is Hij niet wondervol? 

 
 

Aan het eind gekomen van dit werk: “De Gever en Zijn Gaven ”, wil ik nadrukkelijk op de voorgrond stel-
len dat het de innige bede van mijn hart is dat de inhoud aan de hand van Gods Woord zal worden 
bestudeerd. De Bijbel is en blijft “de Bron” en “het Fundament” . 
Dat dan de Geest van Waarheid ons in ALLE WAARHEID zal leiden, opdat de Here Jezus Christus eer en 
dank zal worden gebracht van ALLES!  
 

Amen. 

 

 
C.J.H. Theys 

 
 

Hoofdstuk 12 (van deel 2) is tevens het LAATSTE hoo fdstuk uit deze studie 


