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De Gever en Zijn Gaven 
 

 
 
 

Deel 1 

De doop met de Heilige Geest 
Door C.J.H. Theys 

 
Hoofdstuk 4 

 

Geraffineerde excuses die een schijn van waarheid hebben 
“De doop met Gods Geest zal een te grote verantwoordelijkheid van mij eisen” 
Soms treffen wij mensen aan, die, na een gesprek met hen te hebben aangeknoopt, blijk geven wel te geloven in deze 
wondervolle gave van God, maar die, zoals ze zeggen, de verantwoordelijkheid, die God dan van hen eist, niet durven 
dragen. Deze mensen zijn er van overtuigd, dat de doop met de Heilige Geest van hen te veel zal vragen en wel in de 
zin, dat zij daarna te veel zullen moeten prijsgeven. In de regel beëindigen zij het gesprek met: “Dit is dan ook de re-
den, waarom ik niet durf te bidden om de doop met de Heilige Geest. Als ik vervuld zou worden met Gods Geest, zou 
daarna de kans groter zijn om tegen Hem te zondigen.” 
Degene, die zo spreekt, is er zich nauwelijks van bewust, dat zo’n excuus hem of haar wordt ingegeven door de duivel. 
Deze categorie christenen zijn blind voor het feit, dat het Gods wil is, dat ALLE christenen rein en heilig zullen leven, 
want zonder heiliging zullen wij God niet zien. 
Hebreeën 12:14 (HSV): “Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Here zien zal.” 
Ongeacht uw kerk (d.i. uw kerkelijke gezindte) of uw groepering/richting (d.i. een geestelijke stroming buiten de officië-
le kerken), of u nu voorganger bent of niet, God vraagt van u dat u een rein en heilig, dat is e en afgezonderd leven 
leiden zult . Dikwijls ziet men Gods eis om afgezonderd, afgescheiden van de wereld te leven, over het hoofd. 
De Here God zelf maakte scheiding tussen Zijn volk en de Egyptenaren. Lees hiervoor Exodus 12. 
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Christenen zijn pelgrims, die weliswaar nog in deze wereld vertoeven, maar zelf niet meer VAN deze wereld zijn (zie 
Joh. 17:16). 
God houdt er geen twee klassen van christenen op na. Het is niet zo, dat er één klasse is, die werelds mag zijn en die 
doen mag al wat zij wil en daarnaast een andere klasse, die naar de Goddelijke voorschriften van de Bijbel leeft. De 
Heilige Geest leert ons: “En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word  innerlijk veranderd  door de vernieu-
wing van uw gezindheid (SV: gemoed), om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk het goede en wel-
gevallige en volmaakte” (Rom. 12:2, HSV). En eveneens: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als 
iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem” (1 Joh. 2:15, HSV). “En als u Hem als Vader aan-
roept, Die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in de vreze des Heren, gedurende 
de tijd van uw vreemdelingschap (op aarde)” (1 Petr. 1:17, HSV). 
Menigeen denkt dat het mogelijk is om Gods goede, welbehaaglijke en volmaakte wil te leren kennen in een onbe-
keerde staat. De Bijbel leert ons echter onomwonden, dat wij eerst Zijn Stem moeten gehoorzamen, onszelf moeten 
onderwerpen aan de uitspraken van Zijn Woord en dat dan Zijn heilige wil aangaande ons verdere leven in die ver-
nieuwde levensstaat zal worden gekend. Prijst God! 
Naar de mate van de verantwoordelijkheid, die wij moeten dragen, ontvangen wij van God genade. Nog nooit heeft 
God iemand gevraagd om iets voor Hem te doen zonder hem daartoe de kracht en de wijsheid te geven. De voorbeel-
den in de Bijbel en die in het leven, waarin wij nu staan, zijn legio. Wat dunkt u, heeft God geen macht om verdrukkin-
gen te doen verkeren in menigvuldige zegeningen? Door Zijn wil te doen, ontvangen Zijn kinderen nog meer zegenin-
gen! God zal u en ieder ander nooit vragen om iets voor Hem op te geven, tenzij dat iets niet goed voor u en die an-
der(en) is. Indien onze wil zich schikt naar Gods wil, zal de Heilige Geest ons die wil helpen volbrengen, Hij schenkt 
immers de kracht en de macht voor de dienst des Heren en ook de kracht om te overwinnen. Halleluja! 
Alle christenen die godzalig willen leven zullen vervolgd worden (zie 2 Tim. 3:12). Juist daarom hebben wij die won-
derbaarlijke Pinksterkracht (d.i. de kracht van Gods Heilige Geest, zoals geopenbaard in Handelingen 2) nodig. Het is 
de kracht die ons in staat stelt om, zelfs onder de heftigste vervolgingen, God te blijven loven en prijzen en wel zo, dat 
onze lofzangen tot in het Paradijs opstijgen! Glorie voor Jezus! Paulus en Silas hadden – door de Heilige Geest in hen 
– de kracht om Hem te (blijven) loven en prijzen, terwijl zij opgesloten zaten in de gevangenis (zie Hand. 16:23-25). 
Wat de vrees betreft dat men, indien men gedoopt zou zijn met Gods Geest, des te eerder zou kunnen zondigen tegen 
Gods Geest, dient te worden opgemerkt, dat men in deze een absoluut verkeerde voorstelling van zaken heeft. Het is 
fout om te denken dat wanneer een christen vervuld wordt met Gods Geest, hij of zij dan de kans loopt om de zonde 
tegen de Heilige Geest te begaan. Laat mij u maar direct vertellen, geliefde lezer, dat IEDER MENS zondigen kan te-
gen de Heilige Geest, ook al heeft hij of zij de doop met de Heilige Geest niet ontvangen. Toen Jezus in Mattheüs 
12:32b voor deze zonde waarschuwde, sprak Hij tegen de Farizeeën. Maar… de Farizeeën waren toch nog nooit ge-
doopt met Gods Heilige Geest. Jezus zei: “maar wie tegen de Heilige Geest  spreekt…”, “maar wie” wil zeggen “wie 
maar ook”. Dit woord betreft dus allen die zich op deze wijze bezondigen. In het Bijbelse geval was dit woord in het 
bijzonder gericht tegen de Farizeeën, die schijnheilig waren. Het is dus mogelijk dat een schijnheilige (d.i. een hypocriet of 
huichelaar) tegen de Heilige Geest zondigt. Daarom staat er geschreven: “Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, hui-
chelaars, want u reist zee en land af om één proseliet (d.i. één bekeerling tot het Jodendom) te maken, en als hij het gewor-
den is, maakt u hem een kind van de hel, tweemaal meer dan u bent.” (Matth. 23:15, HSV). 
Ook iedere broeder en iedere zuster in het geloof kan deze onvergeeflijke zonde begaan, want er staat geschreven: 
“Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan zal hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven 
geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij zal 
bidden.” (1 Joh. 5:16, HSV). 
Ja, IEDEREEN kan de grens overschrijden! “Zie erop toe dat NIEMAND achteropraakt in de genade van God, en dat 
er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en last veroorzaakt zodat daardoor velen besmet worden. Laat NIE-
MAND een hoereerder zijn of een onheilige, zoals Ezau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. 
Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats van de be-
rouw, hoewel hij die vurig en met tranen zocht.” (Hebr. 12:15-17, HSV). Op dezelfde wijze kan een IEDER, die God 
heeft gekend, wel eens te vèr gaan, waardoor hij of zij een goddeloze geest ontvangt! (zie Rom. 1:21-28). 
Deze groep van mensen hebben geen andere zonde begaan dan God ongehoorzaam te zijn. Hoe gevaarlijk is het om 
in deze fatale zonde te volharden! 
De Heilige Geest komt in ons leven om ons terecht t e wijzen, te overtuigen of te veroordelen. Hij (d.i. Gods 
Geest), in ons gekomen zijnde leidt ons in ALLE WAARHEID.  Hoe zullen wij anders de Goddelijke maatstaf van 
goed en kwaad kennen?  En hoe kunnen voortgaan in de gerechtigheid van God? 
Johannes 16:8 (HSV): “En als Die (de Here Jezus sprak van de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen 
van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.” 
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Als de mensen Hem (d.i. Gods Geest, de Heilige Geest) bedroeven en wel op zo’n wijze, dat Hij Zich volkomen terug-
trekt uit hun leven om nooit meer tot hen terug te komen, om hen nooit meer de Weg te wijzen, dan worden deze men-
sen, wie en wat ze ook zijn, als BRUTE BEESTEN ZONDER GEWETEN! 
1 Timotheüs 4:1-2 (HSV): “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van 
het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenspre-
kers, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid.” 
Sinds God ons heeft bevolen om “ons niet tegen de Heilige Geest te verzetten” (zie Hand. 7:51, HSV), om “de Heilige 
Geest niet te bedroeven” (zie Ef. 4:30) en om “de Heilige Geest in ons niet uit te blussen” (zie 1 Thess. 5:19), verkeert 
u juist in een groter gevaar als u volhardt in het niet gehoorzamen van Gods gebod: “word vervuld met de Geest ” (Ef. 
5:18). U haalt uw eigen oordeel over u, indien u Gods ordinantie (d.i. voorschrift of eis) wederstaat! 
Romeinen 13:2b (HSV): “wie daar tegenin gaan  (nl. tegen de instelling van God, zie het 1ste gedeelte van dit vers), zullen over 
zichzelf een oordeel halen .” 
Als Hij u om de één of andere reden verlaat, of u nu een christen bent of niet, dan is er niemand meer om u te leiden in 
alle waarheid, niemand meer om u te onderwijzen, niemand meer om u terecht te wijzen! Ik kan u vertellen van vele 
christenen, die Hem nog belijden en toch sinds jaren niets meer van Hem ervaren en dit ook niet meer zullen doen…. 
Er is nog iets anders, wat ik u te zeggen heb, lezer, en wel het volgende: zo lang als u rebelleert tegen de Heilige 
Geest, is uw verantwoordelijkheid juist des te groter. 
1 Samuel 15:23 (HSV): “Want ongehoorzaamheid is een zonde van waarzeggerij (SV: toverij), en tegenstreven is afgode-
rij en beeldendienst. Omdat u (d.i. Saul) het woord van de HERE verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat u geen 
koning meer zult zijn.” 
Of u het nu accepteert of niet, ù en niemand anders is en blijft verantwoordelijk voor het Licht, dat op uw pad valt! U 
bent verantwoordelijk voor uw Jeruzalem, dat is uw gezin, als u de inwoners van dat Jeruzalem niet leidt in het volle 
Licht. U bent verantwoordelijk voor uw Zondagschool, voor uw Bijbelklas, voor het jeugdwerk (etc.) waaraan u 
leiding geeft.  Als ieder ander christen bent ù verantwoordelijk ten aanzien van het Goddelijk bevel om te gehoorza-
men. U bent alleen verantwoord bezig als u enkel en alleen op de rots bouwt (zie Matth. 7:24-29) en de rots is GE-
HOORZAAMHEID! Als u Hem gehoorzaamt, ontvangt ook ù de Heilige Geest. 
Handelingen 5:32 (HSV): “En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft 
aan hen die Hem gehoorzaam zijn .” 
Vergeet dit nooit! U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLES WAT U ZOU HEBBEN KUNNEN DOEN, INDIEN U 
DE HEILIGE GEEST ZOU HEBBEN GEHAD! Dit voor het geval u Hem niet had willen accepteren in Gods welaange-
name tijd. 
Het al dan niet ontvangen van de Heilige Geest maakt dus voor u het volgende uit: Indien u de Heilige Geest ontvangt, 
zult u kracht hebben om de verantwoordelijkheid, die God op uw schouders legt, te dragen. Indien niet, zo zult u 
krachtloos zijn, maar u blijft verantwoordelijk! 
Wees nu eerlijk, zoals dit alle christenen betaamt en ga recht door zee! 
Saulus van Tarsen moest, voordat hij Paulus van Jezus werd, zijn in de straat, genaamd “de Rechte”, nog vóór hij de 
Heilige Geest ontving (zie Hand. 9:11). Ik bid God, dat u de overdrachtelijke zin hiervan mag verstaan. 
 
“Ik ben er niet goed genoeg voor” 
Misschien dat u dit ook wel denkt, geliefde lezer? Zo ja, wat denkt u dan van de andere genade-werkingen van God? U 
was toch zeker ook goed genoeg om door Jezus gered te worden? “Blijkbaar wel” zult u (hoogstwaarschijnlijk) zeggen. 
Dan is mijn antwoord aan u: “Als de Heer u heeft willen redden, dan kunt OOK U vervuld worden met de Heilige 
Geest.” 
Weet u, de duivel, die nog steeds rond gaat als een brullende leeuw, probeert u eerst te doen geloven dat u TE GOED 
bent voor de doop met de Heilige Geest, met andere woorden, dat u die doop niet nodig hebt. Lukt hem dit niet, dan 
zal hij al het mogelijke doen om u te doen geloven dat u er NIET GOED GENOEG voor bent. Het werkt nu eenmaal zo 
bij satan. Lukt hem het ene middel niet, wel, dan zoekt hij een ander. Satan zorgt er altijd voor eerst dat middel toe te 
passen waarmee hij het u naar de zin maakt. Als u niet van een “chocolaatje” houdt, wel, dan geeft hij u een “karamel” 
(d.i. een snoepje van gebrande suiker) of anders een “toffee”. Hij probeert u voor zich in te palmen door u van het Woord der 
waarheid (Gods waarheid wel te verstaan – noot AK) af te leiden. En als die slechterik, die aartsleugenaar en mensenmoorde-
naar vanaf het begin u zo ver heeft gekregen, dan is de rest voor hem een koud kunstje, hoor! 
Indien u, door de influisteringen van de duivel, gelooft dat u het niet waard bent om gedoopt te worden met de Heilige 
Geest, omdat u niet zo goed bent als al die andere mensen, of omdat uw levensomstandigheden zo slecht zijn verge-
leken bij die andere broeders of zusters, dan laat u twijfel ontstaan in uw hart en in uw geest ten aanzien van Gods 
genade op dit punt. En zolang als u die twijfel toelaat, zult u de doop met Gods Geest niet ontvangen! Zodra u echter 
gelooft deze doop wel te kunnen ontvangen, zult u de Heilige Geest ook ontvangen. ALLE geredde mensen kunnen 
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Gods Geest ontvangen. Dit is bewezen sinds de dag van het eerste Pinksterfeest (zie Hand. 2). In die opperzaal 1 
waren geen gelovigen die bleven wachten en volharde n om gered te worden. Neen, zij WAREN GERED! En net  
als voor hen kan het voor ALLE geredde mensen DIREC T en ALTIJD Pinksteren zijn  (zie Hand. 8, 9, 10 en 19). 
Allen hadden, ten aanzien van de Geestesdoop, die hun zou worden gegeven, geloof. Ziet u, het werd hun niet geleerd 
om eerst lange tijd te wachten totdat zij waardig waren om Gods Geest te ontvangen! 
Wellicht weet u van uzelf dat u schuldig bent aan deze of gene zonde of overtreding. Misschien bent u zich levendig 
bewust van enige nalatigheid, weet dan dit: OOK U kunt om vergeving vragen en door Gods genade vergiffenis ont-
vangen en direct daarna de Heilige Geest ontvangen. Gods Geest, de Heilige Geest, zal u, als Gids en Leraar – zowel 
ten aanzien van de dingen die u moet nalaten, alsook ten aanzien van zaken die u in uw leven moet doen –
onderwijzen. Hij doet dat op Zijn eigen manier, daar Hij met u (vast) een andere weg heeft dan met mij. 
Nogmaals, ELK GERED PERSOON kan de Heilige Geest ontvangen. 
Handelingen 2:38-39 (HSV): “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van 
Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de 
belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.” 
IEDEREEN kan, na tot geloof te zijn gekomen, de Heilige Geest ontvangen. 
Efeze 1:13b (HSV): “In Hem (d.i. in Jezus Christus) bent u ook, toen (SV: nadat) u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige 
Geest van de belofte.” 
Markus 16:15-18 (HSV): “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predikt het Evangelie aan alle schepselen. 
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. 
En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde 
talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het 
hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden.” 
De mogelijkheid bestaat dat u zichzelf veroordeelt inzake een ding, dat op zichzelf geen kwaad is. 
Romeinene 14:22b (HSV): “Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt.” 
Door uzelf te veroordelen inzake dingen die op zichzelf genomen geen kwaad zijn, vernietigt u uw geloof om te ont-
vangen wat u gevraagd heeft. 
1 Johannes 3:20-22 (HSV): “Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart, en Hij weet alle dingen. Ge-
liefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan en wat wij ook maar bidden, 
ontvangen wij van Hem, omdat we Zijn geboden bewaren en doen wat Hem welgevallig is.” 
Als u echter meent dat de één of andere handeling die u doet slecht is en u blijft het toch maar steeds doen, dan stelt u 
uzelf onder het oordeel en dit blijven onder het oordeel doodt uw geloof. 
Maar, als u de mening bent toegedaan dat u eerst een zekere graad van perfectie moet hebben bereikt voordat u de 
Heilige Geest kan ontvangen, zal de Here u overeenkomstig uw mening bejegenen: “ u geschiede naar uw geloof”  
staat er geschreven  (in  Matth. 9:29b, SV). 
Het tegendeel is waar. Immers, de Heilige Geest wordt ons geschonken om ons te leiden tot die volmaaktheid, om te 
leiden “tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus” (zie Ef. 4:12). 
Alle christenen staan in een zekere staat van volmaaktheid. Staat er niet geschreven: “Weest u dan volmaakt, zoals 
uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is ” (Matth. 5:48, HSV). Laat mij u een gelijkenis geven: een jonge appel, 
peer of perzik is volmaakt, al is die vrucht doordat ze nog jong is, ook nog zo groen. Ze zal rijpen. Net zo zal ons leven, 
als wij voortgaan om ons door de Heer te laten leiden in alle kennis, in de Geest rijpen. 
Sommige mensen voelen zich geestelijk minderwaardig. Zij kennen geen geestelijke groei, blijven passief en wachten 
op een “aardbeving”, op een “orkaan”, op een “tornado”, die hen tot volmaakte mensen zal maken. Tenzij dat iets der-
gelijks plaats heeft, kan niemand deze personen brengen tot het geloof dat zij de Geest van God kunnen ontvangen, 
zodra zij zich gelovig aan Hem overgeven. 
En als God, als blijk van Zijn grote genade, nog steeds bemoeienis met hen wil hebben, dan denken zulke mensen dat 
zij beslist al volmaakt zijn. Het is door deze (verkeerde) gedachtegang, dat deze personen niet meer jagen haar de 
meerdere rijkdom van Gods Heilige Geest. En als men met hen spreekt over deze rijkdommen van de Geest, dan krijgt 
men doorgaans als antwoord: “Maar ik heb dat alles al ontvangen”. Mijn oprechte bede is dat God zulke kortzichtige 
christenen genade zal schenken. 
Er bestaan geen heilige en onheilige christenen, want het zijn alleen de reinen van hart die God zullen zien; het zijn 
alleen zij, die jagen naar de heiligmaking (zie Matth. 5:8 en Hebr. 12:14). Zo gauw het menselijk hart gereinigd is door 
het Bloed van Jezus, zo gauw is het ook gereed om de Geest van God te ontvangen. Zo gauw als wij gered zijn, zo 
gauw zijn wij ook bekwaam om met Gods Geest gedoopt te worden. Immers, deze reiniging van het menselijk hart 

                                                           
1 Zie eventueel op ons Weblog van 21-5-2009 – te bereiken via www.eindtijdbode.blogspot.com – het artikel “De Opperzaalge-
meente ” van H. Siliakus. (noot – AK) 
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door het Bloed van Jezus maakt een einde aan het leven in het vlees (zie Rom. 1:29-32 en Gal. 5:17-21) en aan de 
liefde tot de wereldse zin (zie 1 Joh. 2:15) – dingen die ook iedere christen niet in zijn/haar hart mag toelaten – en 
opent de weg tot de vervulling met de Heilige Geest. 
Geliefde lezer, de Heiland dwingt u nooit  tot het aanvaarden van Zijn heil, maar wel dringt Hij u  hiertoe. Het verschil 
zit hem maar in één letter! 
“Zalig bent u, als u gelooft (zoals de Schrift zegt en bedoelt)” (zie o.a. Luk. 1:45, 11:28, Joh. 20:29). Amen! 
 
“Het is dwaasheid om er zo’n werk van te maken” 
Althans, dat wordt door talloos vele christenen beweert. Zij willen de Heilige Geest niet op zo’n “spectaculaire manier” 
ontvangen. Nauwelijks beseffen zij, dat hun vleselijke natuur tegen God (en Zijn Geest) in opstand is! 
1 Korinthe 2:14 (HSV): “De natuurlijke mens2 nu neemt de dingen van de Geest Gods niet aan, want zij zijn dwaasheid 
voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” 
Een varken zal (vanwege zijn beestennatuur) toch ook  niets begrijpen van de dingen die in onze huiskamer aanwezig 
zijn! 
In de menselijke natuur leeft altijd wel iets wat God wederstaat. Michal verachtte David, omdat hij voor God danste. 
2 Samuel 6:16 (HSV): “En het gebeurde, toen de ark van de HERE in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter 
van Saul, uit het venster neerkeek. Toen zij koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de HERE, 
verachtte zij hem in haar hart.” 
Als zij zelf echter de gelegenheid had gehad om de gehele nacht in de armen van een andere man te dansen, dan zou 
zij deze daad wellicht goed gevonden hebben en het niet veracht hebben. 
De Joden bekritiseerden degenen die de Naam van de Here groot maakten, hetgeen Jezus berispte met: “…Ik zeg u, 
dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.” (zie Luk. 19:33-40, HSV). 
U behoort toch wel iets van de hemel in u te hebben , voordat uzelf naar de hemel kunt gaan.  Dit wordt u duide-
lijk, als wij het Schriftwoord hebben gelezen in Efeze 1:3 (HSV): “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus 
Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus.” 
Als u, als Nederlander, emigreert naar Amerika, dan wordt u pas een burger van dat land als u genaturaliseerd3 bent 
en niet eerder. Net zo zult u pas een burger worden van het Koninkrijk der hemelen, als uw natuur4 veranderd is (van 
‘naar de mens of wereld gericht’, naar God gericht – noot AK). 
Johannes 3:5 (HSV): “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en 
Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.” 
Omdat u de dingen van Gods Koninkrijk bekijkt vanuit een verkeerde hoek, daarom ziet u ze ook verkeerd! Daarom is 
het, dat u het doen (en laten) van eerlijke mensen dwaas vindt. U ziet de mensen en hun handelingen in een verkeerd 
licht! 
De manifestaties die u ziet, zijn op zichzelf niet de kracht, maar een ieder, die in contact komt met de Kracht van God, 
zal de manifestaties er van in zijn leven zien/ervaren. Zodra u in aanraking komt met een elektrische stroom, zullen er 
enige manifestaties plaats hebben. Wat u ondervindt, ervaart ook ieder ander, maar daarom hoeft uw reactie erop, uw 
manifestatie, niet gelijk te zijn aan die van andere mensen. Net zo is het, wanneer u in aanraking komt met de Kracht 
van God, de manifestatie ervan hoeft niet gelijk te zijn aan die in een andermans leven. Er is een grote verscheiden-
heid in manifestaties! 
Romeinen 8:8 (HSV): “En zij die in het vlees zijn (d.i. vleselijk of wereldsgezind leven), kunnen God niet behagen.” 
Vraag daarom aan God om uw opstandige, ongehoorzame en God-bekritiserende geest te reinigen! Bid God om u te 
verlossen van die Naäman-natuur, die telkens weer geneigd is om te denken dat God ten aanzien van u zal handelen 
overeenkomstig uw inbeeldingen. 
2 Koningen 5:9-11 (HSV): “Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis 
van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jor-
daan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: 
Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HERE, zijn God, 
aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen.” 
Uw zogenaamd gezond verstand vormt de moeilijkheid! U zou de Heilige Geest wel willen ontvangen, maar dan op ùw 
wijze en u vergeet helemaal dat de Here God in Jesaja 55:8-9 heeft gezegd: “Want Mijn gedachten zijn niet uw ge-

                                                           
2 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “De natuurlijke mens en de Heilige Geest ” van CJH Theys. 
(noot – AK) 
3 Genaturaliseerd = Iemand uit een ander land (een zgn. ‘vreemdeling’), die het staatsburgerschap van het nieuwe land verkregen 
heeft. (noot – AK) 
4 Zie noot 2. 
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dachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn 
Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (HSV). 
U zult daarom de Heilige Geest alleen kunnen ontvangen zoals de Here God dat wil! Alleen Hij weet wat goed voor u 
is. Accepteer toch alleen maar datgene wat Schriftuurlijk is. Als u de Here op Zijn Woord neemt, zult u (echt) gelukkig 
worden! Als u op Hem wacht en Hem verwacht zult u de kracht vernieuwen; u zult lopen en niet moe worden, wande-
len en niet mat worden (zie Jes. 40:31). Dan kan het u zo vergaan, dat als u werkelijk God zoekt, smekend en in de 
gebeden, dat anderen u voor dronken houden! 
1 Samuel 1:13 (HSV): “Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. 
Daarom hield Eli haar voor dronken.” 
Handelingen 2:7-17 (HSV): “En zij stonden allen versteld en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het 
niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij dan ieder van hen horen in onze eigen taal, waarin wij gebo-
ren zijn? Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotanië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, 
Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel 
Joden als proselieten (d.i. bekeerlingen tot het Jodendom), Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote 
werken van God spreken. En zij stonden allen versteld, raakten in verlegenheid en de één zei tegen de ander: Wat 
heeft dit toch te betekenen? Anderen spotten en zeiden: Zij zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de elf andere 
apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u we-
ten en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: dezen mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want 
het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laats-
te dagen, zegt God: Ik zal uitstorten van Mijn Gees t op alle vlees 5;…”  
Zo kan het gebeuren, dat u vanwege de manifestatie van Gods kracht tegen de grond slaat. Dat is heus zo vreemd 
niet, want Saulus van Tarsen overkwam dit. 
Handelingen 9:4 (HSV): “en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, 
waarom vervolgt u Mij?” 
Misschien zult u gezichten zien of dromen (zie Hand. 2:15-20), misschien zult u juichen en dansen van vreugde (zie 
Ezra 3:11-13, Luk. 6:23 en Psalm 150:2). Mogelijk zult u beven, stamelen, schudden, zingen (zie Jes. 38:15-16, Hab. 
3:16 en Jes. 28:11). De Heilige Geest kan het zo maken, dat u God zal ve rheerlijken in uw lichaam en geest, die 
van God zijn  (zie 1 Kor. 6:20 en 2 Kor. 9:13). 
Wilt u God ‘paal en perk’ stellen (d.i. tegen Hem en Zijn Woord ingaan) en Hem alleen maar verheerlijken in uw lichaam of 
alleen maar in uw geest? Dit is niet mogelijk, geliefde lezer, wees gehoorzaam en verlaat u op God. Hij zal alleen  
maar bemoeienis met u hebben ten goede.  Indien u zich zo aan Hem wilt overgeven, zult u gedoopt worden met de 
Heilige Geest. Halleluja! 
 
“Het komt mij voor als emotie” 
Ik heb velen ontmoet, die dit beweren, als zij een persoon onder de kracht van God zien komen en bepaalde manifes-
taties van Gods Geest zich voordoen, waarvan zij niet het minste begrip hebben en waardoor zij dan ook helemaal 
geen waardering hebben. 
Hebben deze mensen wel ooit stilgestaan bij het begrip “emotie”? Emotie is het vreemde woord voor “gemoedsbewe-
ging”, “ontroering”. Het is een psychisch verschijnsel en het heeft niets te maken met het begrip “geloof”. Emoties gaan 
gepaard aan – meer of mindere – heftige gevoelens. Hoe sterker het gevoelsleven is, hoe sterker ook de emoties zich 
voordoen. Aangezien alle mensen gevoel hebben, zullen zij ook op de één of andere manier emoties kennen. Sommi-
gen komen als gevolg van hun emoties tot gevoelens van haat, bitterheid, jaloezie; anderen tot gevoelens van liefde 
en blijdschap. 
Als emoties worden veroorzaakt door natuurlijke invloeden, dan zullen vooral de gevoelsmensen dit altijd verstaan. Als 
wij echter emoties ervaren die een gevolg zijn van de activiteiten van Gods Geest, dan zullen wereldse mensen dit niet 
verstaan. 
Toen Jezus (in Lukas 16) sprak over de hel, deed Hij een beroep op het emotionele leven in de mens en wel op de 
vrees. Maar, God vrezen is het begin van alle wijsheid 6 (zie Spr. 9:10). 
                                                           
5 Het beeld van de uitstorting  van de Heilige Geest in de eindtijd  (zie Joël 2:23b en 28-29), nodig om de Gemeente(leden) – 
vooral in geestelijke zin – klaar te maken voor persoonlijke groei en om nog vele zielen te kunnen winnen voor Christus tijdens de 
(wereldwijde) opwekking (zie o.a. Matth. 24:14). 
• 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 www.eindtijdbode.nl – de studie “De werkingen van de Geest 
in de eindtijd ” van E. van den Worm. (noot – AK) 

6 Waarmee m.i. niet “bang zijn voor God” wordt bedoeld, maar vooral “de vreze om te zondigen tegen God en/of Zijn gebod”. (noot – 
AK) 
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Hoe dikwijls hebben de mensen van Hem niet gezegd, “Hij is buiten Zichzelf (SV: buiten zinnen)”? (Mark. 3:21, HSV). 
In weer andere predikingen deed Hij een beroep op sympathie en barmhartigheid. 
Van Paulus zeiden de mensen dat hij gek was (zie Hand. 26:24) en van Petrus dat hij dronken was (zie Hand. 2:13). 
Waar “leven” wordt gekend, daar is ook emotie. Het leven in de Geest is emotioneel. Als iemand dood is, is er ook he-
lemaal geen beweging in hem, dus ook geen gemoedsbewegingen, geen emoties. Wij dienen een God van levenden 
en niet van doden. Jezus zelf leeft tot in alle eeuwigheid en omdat Hij leeft, zullen ook wij leven. Halleluja! Aangezien 
wij door Hem leven, hoort onze godsdienst emotioneel te zijn. Ik zou geen godsdienst willen hebben, die niet zou in-
werken op mijn emoties. Een emotieloze godsdienst is enkel vormendienst, is  zonder leven en is dus dood! Het 
geloof in Jezus Christus maakt levend, het Evangelie is een KRACHT GODS (zie Rom. 1:16). 
Als de wind waait, kan men het aan elke boom zien. Elke boom zal bewogen worden, de ene boom meer, de andere 
minder. Net zo zal elk kind van God bewogen worden, als de wind  van de Geest begint te waaien , alleen de ene 
méér – dus ook meerdere manifestaties – de andere minder. Is dit zo moeilijk te begrijpen, geliefde lezer? 
 
“Ik ben bang om de verkeerde geest te ontvangen” 
Deze bewering wordt door weinig christenen ronduit gezegd, maar velen denken zo. Met de vele christenen die ik ge-
sproken heb, kon ik als het ware de volgende gedachten in hun ogen lezen:  
• “Je kunt niet weten of het een spiritistische geest is”.  
• “Je zou wel eens onder hypnose kunnen komen”.  
• “Verbeeld je, dat je rare dingen zegt…”.  
• “En als men werkelijk gek wordt, is er dan hulp?”  
• “Stel je eens voor, dat je tegen de grond gesmakt wordt en over de grond begint te rollen, wat zal dat een conster-

natie geven!”  
Als bliksemflitsen gaan deze gedachten door hun brein, die er een diep spoor van vrees en twijfel achterlaten. Voor-
waar, vrees en twijfel zijn wel de slechtste kameraden in het leven! 
Wij hoeven ons heus niet te verwonderen als mensen uit de traditionele kerken zo denken, als wij ouderlingen van 
deze of gene kerk horen beweren: “Ik geloof, dat het niets anders is dan wild vuur en fanatisme”. Zij vergeten echter 
dat God de Geestesdoop noemt: “dopen met de GEEST en met VUUR” (zie Matth. 3:11), en ook, dat er geschreven 
staat: “Maar omdat u lauw bent,… zal Ik u uit Mijn mond spuwen” (zie Openb. 3:16). 
Het is in Gods ogen “iets redelijks”, als wij ons lichaam geheel en al in Zijn handen stellen (zie Rom. 12:1). Als u weet 
dat u gered bent, dan zult u toch ook wel weten dat u een ander toebehoort, namelijk aan Jezus, DIE u gekocht heeft 
uit de zondemacht van de duivel. Hiervoor heeft Hij betaald met Zijn eigen, dierbaar bloed! Prijs God! In 1 Korinthe 
6:20 staat dat wij God moeten verheerlijken met ons lichaam en onze geest. Als wij dit willen, dan zal God ons met Zijn 
Geest vervullen en ons maken tot tempels van de Heilige Geest.7 De Heilige Geest woont dan IN ons (zie 1 Kor. 3:16). 
Glorie voor Jezus! 
Alle hierboven eerder genoemde gedachten, die als excuses worden geuit, zijn listige misleidingen van satan, die 
reeds van het begin af aan een mensenmoordenaar en aartsleugenaar is. Ook is hij een aanklager van (de ware) kin-
deren Gods (zie Openb. 12:10), net zoals Jezus werd aangeklaagd in Johannes 10 vers 20 (HSV): “Hij is door een de-
mon bezeten en is buiten zinnen; waarom luistert u naar Hem?”  
Wat de arbeiders in Gods Koninkrijk betreft, ik heb er velen ontmoet en aan het werk gezien en ik ben tot de slotsom 
gekomen dat er velen zijn die eerder “vreesaanjagers” genoemd kunnen worden dan geloofsversterkers”. Nadat zij de 
mensen een boodschap hebben gebracht en daarna hebben uitgenodigd om naar de zondaarsbank te komen om daar 
naar de vervulling met de Heilige Geest te zoeken, richten zij de volgende waarschuwing tot hen: “En nu oppassen 
hoor! Vraag om dekking onder het Bloed van Jezus, want je kunt nooit weten of er een verkeerde geest binnenkomt!” 
Zo’n voorganger is dan dikwijls nog verwonderd ook, als de mensen bevreesd worden om te zoeken naar de Geestes-
doop. Vanzelfsprekend zullen ook de oudsten in die Gemeente bevreesd worden om in de bediening te staan ten be-
hoeve van hongerige zielen. Als een gevolg van dit alles zijn ook de “buitenstaanders” bang om naar zijn samenkom-
sten te gaan. Dit alles is treurig, maar helaas waar! 
Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat dergelijke werkers, oudsten of voorgangers zoiets kunnen zeggen! Hebben ze 
dan Lucas 11:9-13 nooit gelezen? 
Lukas 11:9-13 (HSV): “En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u open-
gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Wel-
ke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, 
hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die 

                                                           
7 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Geroepen om te worden gemaakt tot  Gods doel met de 
mens: een eeuwige, heilige tempel van onze almachtige God  en Vader ”, van E. van den Worm. (noot – AK) 
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slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest 
geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden?” 
Hier lezen wij toch dat de hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan degenen, die Hem erom bidden. Vers 10 
zegt dat een ieder, die bidt, ontvangt! Wat ontvangt de bidder? Vers 11 zegt: zal hij in plaats van een vis (het beeld van 
de vervulling met Gods Geest) een slang (het beeld van de boze) geven? Als er gevaar was om iets anders te ontvan-
gen dan de Heilige Geest, zou Jezus ons dat verteld hebben. Integendeel, in de hierboven aangehaalde teksten zegt 
Hij juist, dat dit niet mogelijk is. Het is dan ook absurd om deze foutieve gedachten te blijven koesteren. Laat daarom 
op dit punt al uw (kerk)tradities in de steek, ook al uw conventionele begrippen en gooi alle twijfel over boord! Geloof 
God en kom tot Hem in volkomen vertrouwen; heus, Hij is getrouw en nimmer falend!  Als u Hem niet vertrouwt, an-
ders gezegd, als u Hem niet gelooft, dan maakt u Hem tot een leugenaar. 
1 Johannes 5:10 (HSV): “Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft 
Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.” 
De Heilige Geest, in de mens gekomen zijnde, maakt hem vrij van alle zondebanden. Daarom staat er geschreven: 
“…en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid (d.i. men is/wordt dan waarlijk bevrijd van alle zondebanden – noot AK)” (2 
Cor. 3:17, HSV). En ook nog: “Als dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zult u echt vrij (van alle zondebanden) zijn” (Joh. 
8:36, HSV). 
Petrus vreesde helemaal geen insluiping van een boze geest, ten tijde dat allen in het huis van Cornelius gedoopt 
werden met de Heilige Geest. Hij wist dat Gods Geest Zich manifesteerde en de gelovigen vervulde. Daarom zei de 
apostel ook: “En ik herinnerde mij het woord van de Here, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met 
de Heilige Geest gedoopt worden. Als God dan aan hen dezelfde gave geschonken heeft als aan ons die in de Here 
Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik God zou kunnen tegenhouden?” (Hand. 11:16-17, HSV). Petrus wist dat 
het de Heilige Geest was, want hij zei ook nog: “Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals 
wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?” (Hand. 10:47, HSV). 
In Handelingen 10 vers 45 lezen wij dat Petrus en degenen die met hem meegekomen waren, versteld stonden dat de 
gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Hoe wisten zij dat het de Heilige Geest was? De Schrift 
geeft ons het antwoord: “want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken” (Hand. 10:46a). 
Nooit kan de duivel in een (oprecht) zoekende gelovige komen, als hij of zij onder de kracht van God staat. Dit is im-
mers onmogelijk! Werp eens een geldstuk in een bak met water en zet dat water onder elektrische stroom. Probeer nu 
eens het geldstuk uit het water te halen. U kunt het niet. Waarom? Omdat alles onder elektrische stroom staat, alles is 
geëlektrificeerd. Zo kan de duivel ook geen vinger in de pap hebben, omdat uw gehele wezen onder de kracht van 
God staat, die als stromen van levend water door uw lichaam gaat: “en niets zal u schade doen” (Luk. 10:19, HSV), “de 
boze heeft geen vat op u” (zie 1 Joh. 5:18). 
Geliefde lezer, ziet u nu, dat er helemaal geen reden is om u ongerust te maken? Geef Jezus uw volste vertrouwen. 
Hij, Die u met Zijn Geest doopt, heeft u lief, meer dan een moeder haar kind! Jezus zelf heeft immers gezegd, zoals wij 
reeds hebben gelezen, dat het onmogelijk is om iets anders te ontvangen, als wij om de Heilige Geest bidden! 
 
“Ik kan mij maar niet verenigen met de manier, waarop Pinkstermensen8 zoeken naar de Geestesdoop.” 
Men hoort deze woorden dikwijls uit de mond van hen, die één van onze bijeenkomsten meemaken of een bidstond 
bezoeken. Zij vormen als het ware een verwijt, gericht aan de aanwezige broeders en zusters. 
Wat zij te zeggen hebben ten aanzien van “de manier”, waarop Pinkstermensen zoeken naar de doop met de Heilige 
Geest en waarop broeders en zusters de zoekenden trachten te helpen, is eerder bewijs van hun twijfel dan van hun 
geloof. 
Zij hebben niet het minste begrip van de GEEST VAN HERHALING in de Bijbel! 
In de bediening van de Geest, waarin ik, met vele anderen uit Indonesië, nu reeds jarenlang sta, kunnen wij constate-
ren, dat, wanneer een zoekende ziel in de geest dichter komt te staan bij Jezus, diezelfde ziel vele malen EENZELFDE 
woord herhaalt. Zodra de zalvende kracht van God over hen komt, beginnen zij – ieder afzonderlijk –  de Naam van de 
Here te verheerlijken door middel van lof en prijs. Het woord “glorie”, net zo goed als het woord “halleluja” wordt dan 
meermalen herhaald. Deze wijze van doen komt de natuurlijke mens voor als geestdrijverij. Het doet hen heiligschen-
nend aan en men kan dit niet begrijpen. Men maakt dan opmerkingen in de geest van: “Je kunt de Her toch ook ge-
woon loven en prijzen”. Wij zullen straks zien dat dit, wat de natuurlijke mens ongewoon voorkomt, in het Rijk van de 
Geest iets heel gewoons is. 

                                                           
8 Pinkstermensen = Gelovigen die (meestal) in een Gemeente komen waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de 
boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot – 
AK) 
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Als wij in de Bijbel lezen over “bidden” dan heeft Jezus ons het volgende geleerd: “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal 
van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden” 
(Matth. 6:7). Maar het gebruik van een grote hoeveelheid van woorden zoals hier bedoeld – iets wat inderdaad afkeu-
renswaardig is – heeft niets te maken met de hier beoogde lof en prijs. Bovendien sprak de Here Jezus van heidenen, 
van mensen die God niet kennen. Dezen bidden altijd op deze wijze, want zij willen door mensen gehoord worden. 
Als het òns, Pinkstermensen, te doen zou zijn om door mensen gehoord te willen worden, dan zouden wij juist zo op-
merkelijk mogelijk bidden en niet allemaal tegelijk. Wij zouden dan één voor één bidden, opdat de omstanders het 
goed zouden horen. Het tegendeel zien wij gebeuren in samenkomsten en bidstonden, waar gebeden wordt om de 
doop met de Heilige Geest. Gezamenlijk zoeken de gelovigen ernaar om vervuld te worden (met Gods Geest, de Hei-
lige Geest) en zij bidden daar allemaal tegelijk om en doen God dan ook eenparig en in gemeenschappelijk gebed hun 
stem horen. Vergelijk nu deze handelwijze met de volgende teksten:  
Handelingen 2:1-4 (HSV): “En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En 
plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag (SV: gedreven wind) en dat vervulde heel het 
huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en  begonnen te spreken in andere talen, zoals de Gees t hun 
gaf uit te spreken .” 
Handelingen 4:24-31 (HSV): “En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun stem tot God en zeiden: 
Here! U bent de God Die de hemel, de aarde, de zee en alle dingen die daarin zijn, gemaakt hebt, en Die door de 
mond van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom woeden de heidenen en hebben de volken inhoudsloze (SV: ijdele) 
dingen bedacht? De koningen van de aarde hebben zich opgesteld en de vorsten zijn bijeengekomen tegen de Here 
en tegen Zijn Gezalfde. Want, werkelijk, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pila-
tus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om te doen al wat Uw hand en Uw raad tevoren 
bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, Here, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle 
vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren 
door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. 
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en  spraken het Woord van God met vrijmoedigheid .” 
Dus, het bidden zonder ophouden, het aanhouden in de gebeden, het wachten, totdat het antwoord komt vanuit een 
geopende hemel, is juist verre van afkeurenswaardig, ook al gebeurt dit bidden met eenparige stem. Dit soort bidden is 
beslist niet vergeefs. Wat wel afkeurenswaardig en vergeefs is zullen allen die afkeurende kritiek hierop uitoefenen zelf 
wel ondervinden. Voor ons, Pinksterkinderen9, is er niets vreemds, niets vergeefs in het eenparig loven en prijzen van 
God, al zou het ook de hele nacht voortduren, als de Heilige Geest ons hiertoe leiden zou! Paulus en Silas deden het-
zelfde en warempel… midden in de nacht, terwijl alle andere mensen al vast sliepen, antwoordde God! Wonderlijk 
zijn Zijn wegen! 
Een steeds herhaalde lofprijzing is zelfs Bijbels! Wij lezen in Openbaring 4:8 het volgende: “En de vier dieren (letterlijk: 
levende wezens) hadden elk voor zich zes vleugels. Rondom en aan de binnenkant waren deze vol ogen. Ze kenden 
geen moment van rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, Die was, en Die is, 
en Die komt”! Dit gebeurt in de hemel, waar alles de hoogste realiteit is. In hun lofprijs kennen deze vier levende, he-
melse wezens geen rust. Zij herhalen steeds deze lofprijs! De verzen 9 t/m 11 luiden als volgt: “En telkens wanneer de 
dieren (letterlijk: levende wezens) heerlijkheid en eer en dank brachten aan Hem Die op de troon zat en Die leeft in alle 
eeuwigheid, vielen de vierentwintig ouderlingen neer voor Hem Die op de troon zat, en aanbaden Hem Die leeft in alle 
eeuwigheid. Zij wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent waardig, Here, te ontvangen de heerlijkheid, 
de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.” Deze aan-
bidding, deze lof en prijs, is niet opgehouden sinds Johannes deze bediening in een geopende hemel zag. God is de 
Here tot in alle eeuwigheid en deze aanbidding blijft eeuwig bestaan, omdat de Schepper van alle dingen voortleeft tot 
in alle eeuwigheid. Halleluja! Hierom alleen al is een steeds herhaalde lofprijzing Schriftuurlijk. Hoe meer wij de he-
melse sfeer in ons krijgen, hoe zaliger het ons te moede is en hoe meer wij het hemelse patroon zullen  bena-
deren. 
Toen Jezus in Jeruzalem kwam werd het “Hosanna” zo dikwijls door de Hem omringende mensen herhaald, dat de 
Farizeeën, die zelf te kort schoten in hun lof en prijs en aanbidding, hen bestraften. Zo doen mensen altijd als zij de 
eredienst van anderen ten opzichte van Jezus niet kunnen begrijpen. In plaats van zichzelf af te vragen waarom zij er 
niets van begrijpen, beginnen zij de ander(en) direct te bestraffen. Het antwoord dat Jezus aan dit soort mensen gaf, 
kunnen wij lezen in Lukas 19 vers 37-40: “Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de 
hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God te loven met luide stem om alle machtige daden die zij gezien 
                                                           
9 Pinksterkinderen = Gelovigen die (meestal) in een Gemeente komen waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de 
boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot – 
AK) 
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hadden. En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Here. Vrede in de hemel en heerlijk-
heid in de hoogste hemelen. En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw 
discipelen. En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.” 
Geliefde lezer, mocht u iets in u voelen opkomen dat op zo’n bestraffing lijkt, dan zult u (hopelijk) na bovengenoemde 
teksten biddend gelezen te hebben, het bestraffen laten. Dit soort bestraffingen zijn immers alleen maar een bewijs 
van UW ongeestelijkheid! 
Dit soort bestraffers van ‘de aanbidders van Jezus’ willen zo graag dat alles ordelijk en in een heel plechtige stilte zal 
gebeuren. En… daar is inderdaad een plaats waar zij het zo kunnen vinden en die plaats is: het kerkhof! Vele kerken 
en christelijke gemeenschappen zijn, als het ware, net kerkhoven! Toen Jezus zelf van de Heilige Geest sprak, zei Hij: 
“Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen” (Joh. 16:14, HSV). Door de ver-
heerlijking van Jezus – door de Heilige Geest in ons – wordt Hij tienduizend maal groter in ons leven, en wordt Hij voor 
ons zo echt en reëel! Halleluja! 
Zoekt u er ook naar om vervuld te worden met de Heilige Geest, geliefde lezer? Kijk dan niet naar beneden met de 
zucht: “O, God”! Met dergelijke verzuchtingen komt u echt niet verder! Maar richt uw blik naar boven en roep uit: “O, 
heerlijke Heiland, geprezen bent U!”  
En wat leert u de volgende tekst?  
Lukas 24:53 (HSV): “En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze G od loofden en dankten . Amen.” 
Iemand die zich geheel geeft in lof, prijs en dank heeft maar één doel, één verlangen: JEZUS! Het is deze Naam, die 
de zoeker naar Gods Geest steeds maar weer herhaalt. En u, geliefde lezer, als u ook zoekt naar de Doper met de 
Heilige Geest: Jezus is de Doper! 
In Lukas 3:16 (HSV) staat dat Johannes antwoordde: “Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij 
Wie ik niet waard ben de riem van Zijn schoenen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur .” 
Soms zeggen degenen die niet sympathiek staan tegenover de manier waarop Pinkstergelovigen naar de Geest zoe-
ken dat de menselijke tong door buitensporig gebruik – namelijk door het aan één stuk door bidden, loven en prijzen – 
vanzelf opzwelt, zodat zodoende de zgn. tongentaal ontstaat. Mocht u tot deze groep behoren, geliefde lezer, dan roep 
ik u toe: “Probeer dat maar eens!” U kunt dit misschien door eigen kracht 24 uur volhouden – als u het zo lang vol-
houdt, hoor! – maar dezelfde ervaring hebben, namelijk de Heilige Geest ontvangen, zult u (op die manier en/of met 
die houding) nooit! 
Laten wij toch lezen wat God heeft gezegd over de “nieuwe tongen” en de “andere lippen” (met beide wordt de zgn. ‘tongen-
taal’ bedoeld – noot AK) waarmee wij zullen spreken.  
Jesaja 28:11-12 (HSV): “Ja, met belachelijke klanken (SV: lippen) en in een vreemde taal (SV: door een andere tong) zal Hij tot 
dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar zij wilden niet 
luisteren.” 
Deze Godsspraak geeft ons zelf het woordje “belachelijk” en dit zegt, mijns inziens, meer dan genoeg. Voor de natuur-
lijke mens is zo’n soort lofprijs belachelijk, de menselijke natuur rebelleert hiertegen! Zoekers naar de vervulling met 
Gods Geest zullen, als zij de Geest van God ontvangen, handelen als waren zij dronken. Vergelijk hiervoor Handelin-
gen 2 vers 13: “Anderen spotten en zeiden: Zij zijn vol zoete wijn”. Zij zijn ook “dronken”, maar dan van de “Hemelse 
Wijn”. Prijs God! De andere tong, de nieuwe tong, deze vreemde tong, klinkt dikwijls als een zelfde klank, eenzelfde 
woord, telkens weer opnieuw herhaald. Het lijkt hierdoor zo vreemd, zo ONecht, dat velen dit niet willen accepteren als 
de doop met de Heilige Geest conform Handelingen 2:4. 
Menigmaal heb ik geconstateerd dat de Heilige Geest, wanneer Hij wordt ontvangen, Zich vooraf manifesteert in zuch-
ten, in lachen, in jubel, in afwisselend gejuich en geween om vervolgens over te gaan in het spreken met klank en 
woord. Het is bij allen zo verschillend: “Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk 
uitdeelt zoals Hij wil ” (1 Kor. 12:11, HSV). 
Als u Hem gehoorzaamt, zult ook u de Heilige Geest ontvangen! Amen! 
Handelingen 5:32 (HSV): “En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft 
aan hen die Hem gehoorzaam zijn.” 
 
“Waarom bemoeien anderen zich met de naar de Geestesdoop zoekende zielen?” 
Deze afkeurende opmerking wordt vele malen gemaakt en wel met het oog op die personen, die op de één of andere 
manier de zoekende zielen behulpzaam willen zijn. Zij worden vaak vervolgd met: “Laat ze toch daarmee ophouden 
en, alsjeblieft, uit de buurt blijven”. Degenen die zulke kritiek uitoefenen, verzetten zich (onder andere) tegen het op-
leggen van handen. Mijn vraag is dan: “Willen deze critici hun Bijbel eens goed bestuderen”?! 
Met uitzondering van twee gevallen werden overal in de Bijbel de mensen, die de Geestesdoop ontvingen, de handen 
opgelegd. De uitzonderingen zijn: de Geestesdoop op de dag van het (eerste) Pinksterfeest (zie Hand. 2) en de doop 
in het huis van Cornelius (zie Hand. 10), waarbij Petrus, van tevoren, niet wist dat deze gave (van de Geestesdoop) 
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ook voor de heidenen bestemd was. In het eerste geval werd de Heilige Geest voor het eerst op de Joden uitgestort en 
in het tweede geval voor het eerst op de heidenen. 
De uitstorting van Gods Heilige Geest wordt nog altijd ontvangen door geloof, maar dit weerspreekt het feit niet, het 
heel frappante feit, dat God voor deze bediening mensen gebruikt en soms heel onbekende mensen . Laten wij hier-
toe Handelingen 9:10-17 lezen: 
“En er was een zekere discipel te Damascus van wie de naam Ananias was; en de Here zei tegen hem in een visioen: 
Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Here. En de Here zei tegen hem: Sta op en ga naar de straat die de Rechte ge-
noemd wordt, en vraag in het huis van Judas naar iemand die Saulus van Tarsen heet, want zie, hij bidt, en hij heeft in 
een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was, binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer 
zou kunnen zien. En Ananias antwoordde: Here, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heili-
gen in Jeruzalem gedaan heeft; en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw 
Naam aanroepen. Maar de Here zei tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument , om Mijn 
Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden 
voor Mijn Naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben , zei hij: 
Saul, broeder, de Here heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, 
opdat u weer zou kunnen zien en met de Heilige Geest vervuld zou worden.” 
Nergens in de Bijbel lezen wij van deze Ananias dat hij een werker was of een ouderling, een evangelist of een herder, 
een leraar of een apostel. Hij was, naar wij kunnen aannemen, een gewone discipel, een volgeling van Jezus dus. Het 
feit dat hij geloofde was voor de Here God genoeg om hem te kunnen gebruiken in Zijn dienst. Ananias koppelde aan 
geloof (in God) bovendien nog gehoorzaamheid (aan God). Laten wij hieruit een les leren. 
Ik bid God dat allen die, door onwetendheid, gevolg geven aan de innerlijk werkende, natuurlijke  machten – door 
middel van opstandige kritiek – door dit Bijbelse voorbeeld komen tot diepe vernedering van het hart. 
Wij mogen dit Schriftuurlijk opleggen van de handen niet verwarren met dezelfde handeling, die gepleegd wordt als 
formaliteit. In de kerkgeschiedenis kunnen wij hierover lezen. God bedoelt hier echter een mededeling van (d.i. het mede 
deel krijgen aan) Zijn bovennatuurlijke Geesteskracht en -macht door reine en heilige menselijke kanalen/instrumenten. 
Op grond van de Bijbelse voorbeelden moet men het opleggen van de handen eerder zien en kennen als een geeste-
lijke werking en niet als een zichtbare, natuurlijke handeling alleen. 
Handelingen 8:17 (HSV): “Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen d e Heilige Geest .” 
Wij moeten daarom niet denken dat het meedelen (d.i. het mede deel krijgen aan) van de zo kostbare gave van de Heilige 
Geest alleen maar gebeurt door handoplegging. Wie zo denkt, is net zo schuldig als Simon de tovenaar. Deze Simon 
was geestelijk blind, hij was nog niet wedergeboren, alhoewel hij in water was gedoopt. Zijn dwaling maakte hem: “zo 
bitter als gal” … en tot “een kluwen ongerechtigheid”. Lees hiervoor Handelingen 8:18-23. 
Laten zij die zo denken als Simon zich bekeren van hun boosheid en God bidden om vergeving van deze overlegging 
van het hart. Mijn bede is dat God hen Zijn genade zal schenken. 
Laten wij er echter zorg voor dragen dat wij rein en heilig leven , opdat God ons kan gebruiken op Zijn weg en Zijn tijd 
als kanalen/instrumenten van Zijn zo kostbare (Geestes)gave. 
 
“Veel geloof ik er niet meer van, want ik heb al jaren gezocht en tot op heden nog niet ontvangen” 
Van degenen, die zo spreken, heeft de één al twee, de ander al tien jaar gezocht naar de doop met de Heilige Geest. 
Meestal volgt op deze belijdenis: “O, ik vind het toch zo moeilijk en ik weet werkelijk niet, waarom ik het maar niet ont-
vangen kan. Kunt u het mij misschien vertellen?” 
Geachte lezer, als u zich moet scharen in de rij van hen, die zo spreken, dan heb ik zeker het juiste antwoord voor u. 
Het is de duivel/satan die zegt dat u het niet ontvangen kan. Hij (satan) zal alles doen wat in zijn vermogen ligt om u de 
indruk te geven dat de Heilige Geest Zich hoog in de hemelen bevindt en dat het nagenoeg onmogelijk is om Hem 
naar beneden te bidden. Hij (satan) zal u met allerlei waanvoorstellingen zo trachten te begeesteren (d.i. een soort 
enthousiastmakende beïnvloeding), dat u zoiets als een vuurbal verwacht of een geweldige invloed of dat u er in tran-
ce voor moet geraken. Maar, wanneer u naar zijn oordeel wat al te ijverig en geestdriftig wordt, bezorgt hij u een pijn in 
de rug of in uw knieën, in uw heupen of in uw ellebogen, in uw vingers of in uw hoofd. Ook met andere dingen probeert 
hij uw gedachten te laten afdwalen, bijvoorbeeld naar dingen en zaken die u nog te wachten staan. Hij doet u geloven 
dat afhandeling ervan zo dringend is, dat u het beslist niet meer moet uitstellen. Hij praat u graag aan, dat bepaalde 
andere dingen en zaken zo urgent zijn in ons maatschappelijk leven en dat ze dan toch even goed dienen tot het ver-
heerlijken van Jezus’ Naam! 
Door deze en soortgelijke duivelse ingevingen wordt u rusteloos in uw geest, u voelt zich ellendig, u wordt moe, mat en 
lusteloos. Geliefde lezer en zoeker naar de Geestesdoop, weet dan dat u juist dan op weg bent om de doop met de 
Heilige Geest te ontvangen, ja, dat u deze doop spoedig zult ontvangen! 
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Dikwijls geeft deze aartsleugenaar de zoeker naar de Geestesdoop het gevoel dat hij/zij al een uur lang heeft gebe-
den, terwijl het in werkelijkheid nauwelijks een kwartier is/was. Satan is dan hard bezig om u het gevoel te geven dat u 
al lang genoeg heeft gebeden, dat u te veel tijd besteedt aan dit zoeken en dat u te veel tijd verloren doet gaan voor de 
andere dingen in het leven. 
Wel geliefde lezer, Jezus zei dat Zijn discipelen moesten aanhouden, ne t zo lang aanhouden, TOTDAT zij aan-
gedaan werden met de Kracht uit de Hoogte  (zie Luk. 24:49). Hij heeft beslist niet gesproken van tijd, noch van ge-
legenheid. Onderwerp u dan ook maar aan God, door te handelen naar Zijn Woord en vertrouw, dat Hij het doen zal! 
Als u op de één of andere dag ergens komt waar iets gegeven wordt aan degenen die de vrijmoedigheid hebben om 
hun handen op te houden en u doet dit, dan doet u dit met de verwachting èn het vertrouwen dat u het aangebodene 
ook werkelijk zult ontvangen. Bovendien zult u dan (ervan uitgaande dat het eerlijke en oprechte mensen zijn) ervaren, 
dat u het aangebodene ontvangt. 
Satan zal u echter maar wat graag vertellen dat u zich er niet over moet verwonderen dat het in uw geval zo lang 
duurt, omdat u zo heel anders bent dan anderen en omdat u nog niet in de geijkte vorm verkeert (d.i. nog niet bent of leeft 
volgens de ‘algemeen gangbare’ norm). Ook zal hij u vertellen, dat uw geval zo uitzonderlijk is en dat u alléén het kunt aan-
voelen, zoals het behoort, zodat u niet moet luisteren naar de raadgevingen van anderen, ook al zijn ze geestelijk lan-
ger en beter geschoold. Dit alles vormt een complex van gedachten (vaak sterk emotioneel geladen negatieve gevoelens), 
waardoor u gaat zeggen: “O, ik zal het morgen wel ontvangen” of “ik zal het ontvangen als ik er beter voor sta”. En, zo 
gauw als u dat denkt, heeft de satan het pleit gewonnen (d.i. de overwinning behaald), want hij weet dan al dat u morgen 
weer hetzelfde denken zult. U begrijpt wel, geliefde lezer, dat wanneer het zo gesteld is met uw gedachten, u deze 
doop nooit ontvangen zal. Satan is listig en sluw, hè? Ja, dat is hij inderdaad! 
Jezus heeft gezegd, dat wij om de Heilige Geest moe ten BIDDEN! 
Lukas 11:9-13 (HSV): “En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u open-
gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Wel-
ke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, 
hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die 
slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Gee st 
geven aan hen die (daarom) tot Hem bidden? ” 
Jezus sprak in hetzelfde geval juist met opzet over het zogenaamde “ongelegen” komen. 
Lukas 11:5-8 (HSV): “En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe 
gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets 
om hem voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De 
deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u: Al zou 
hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem 
er zoveel geven als hij nodig heeft.” 
Beschouw in dit licht ook Lukas 18:1-8 (HSV): “En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat men 
altijd moet bidden en daarin niet verslappen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en 
geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij 
recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet 
vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet 
komt en mij in het gezicht slaat. En de Here zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht 
doen aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat 
Hij hun met spoed (SV: onverwachts) recht zal doen…” 
Zoek het niet zo ver, maar ga voort op Gods weg en u zult deze doop ontvangen! “Want ieder die bidt, die ontvangt” 
(Luk. 11:10, HSV). Dit wil dus niet zeggen: een ieder, behalve u! 
Hij is dichterbij dan u mogelijk wel denkt. 
Rom. 10:8 (HSV): “Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:” 
Bid in Jezus’ Naam en Hij zal het doen! 
Johannes 14:14 (HSV): “Als u iets vragen (SV: begeren) zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.” 
Jeremia 29:11-13 (HSV): “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HERE. Het zijn gedachten 
van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult 
tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.” 
Zeg dus nooit: “Het komt maar niet!” maar zeg altijd: “God zegt het, dus kan het”!  Er staat geschreven – en dit is ook 
voor ù geschreven, geliefde lezer – “Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en 
het zal u ten deel vallen” (Mark. 11:24, HSV). Schenk eens bijzondere aandacht aan het onderstreepte woordje “u”! 
Gelooft u de duivel of gelooft u God? Het is de duivel, die tegen u pleit, terwijl Jezus ten gunste van u pleit! Als u het 
woord van de duivel gelooft, kan het Woord van Jezus niet in u blijven. Immers, Jezus zei: “Als u in Mij blijft en Mijn 
woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen” (Joh. 15:7, HSV). De hulpwerkwoorden van tijd 
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– namelijk: “zult” en “zal”, die de toekomende tijd uitdrukken – eisen een blijvende gemeenschapsband met Jezus, 
naast een geloof zonder twijfel, want als u twijfelt, ontvangt u niets . 
Jakobus 1:6-7 (HSV): “Maar laat hij er in geloof om vragen (SV: het in geloof begeren) en daarbij niet twijfelen. Immers, wie 
twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand 
moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Here”. 
Twijfel is van de duivel en als u het woord van de duivel in u laat komen, zult u niets ontvangen. Bovendien maakt u 
God, omdat u niet in Hem gelooft, tot een leugenaar! 
1 Johannes 5:10 (HSV): “Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft 
Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft.” 
Al wie van God is geeft in zijn/haar leven uiting aan de woorden van God; degene die van de duivel is, geeft uiting aan 
de woorden van de satan. Het kan immers ook niet anders!? 
Lukas 6:45 (HSV): “De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt 
het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.” 
Laat uw hart volkomen (d.i. helemaal, voor 100%) naar Hem uitgaan!  
2 Kronieken 16:9a: (HSV): “Want de ogen van de HERE trekken over (SV: doorlopen) de hele aarde, om Zich sterk te be-
wijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.”  
Doe wat Hij zegt en spreek wat Hij zegt. En, zonder twijfel, zo zult u Jezus MOETEN tegenkomen! Prijs God voor Zijn 
gave! Amen! 
 
“Eigenaardig is het met die tongentaal. Ik ben vervuld zonder ‘in tongen’ te spreken.” 
U vraagt zich misschien af of deze opmerking ook door Pinksterkinderen10 wordt gemaakt? Ja zeker, geliefde lezer! 
Als wij dieper op deze materie ingaan, dan horen wij hen ook zeggen: “Toen ik geheiligd werd, werd ik ook vervuld met 
de Heilige Geest, maar zonder die eigenaardige tongentaal, waarover u spreekt”. Deze mensen vergeten dat Jezus 
zelf, vóór Zijn Hemelvaart, verteld had HOE de discipelen konden weten dat zij vervuld waren met de Heilige Geest: Zij 
zouden namelijk ook SPREKEN “met NIEUWE TONGEN (de zgn. ‘tongentaal’)” (zie Mark. 16:17, SV). Ook staat er in Jo-
hannes 15:26-27 dat de Heilige Geest en de gelovige, beiden, zouden GETUIGEN van Jezus Christus. Een getuige 
kan alleen maar getuigen, als hij spreekt, niet wanneer hij in alle talen zwijgt! Ook Johannes 16:13 vertelt ons dat de 
Heilige Geest zou SPREKEN! Op de dag van het eerste Pinksterfeest spraken ALLEN in die tongentaal! (zie Hand. 
2:1-4). 
Als u dezelfde Geesteservaring heeft opgedaan, zult u óók in die ‘tongentaal’ spreken! Paulus had de Heilige Geest 
ontvangen en zijnde onder de zalving van de Geest, schreef hij: “Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek 
dan u allen” (1 Kor. 14:18). In Handelingen 19:6-7 spraken ALLEN, die de Heilige Geest ontvingen, in vreemde talen! 
Ook in Handelingen 10 spraken ALLEN die met Cornelius vergaderden met vreemde talen, toen de Heilige Geest hen 
vervulde. 
Overal, geliefde lezer, waar u de Bijbel aangaande dit onderwerp ook onderzoekt, zult u tot de ontdekking komen, dat 
de gelovigen bij het ontvangen van de doop met de Heilige Geest begonnen te spreken met vreemde tongen (de zgn. 
‘tongentaal’). Nergens zult u het getuigenis lezen, dat neerkomt op “een deel van hen begon te spreken in nieuwe ton-
gen”, of “allen, behalve één, begonnen te spreken met vreemde talen.” 
De apostelen van Jezus Christus accepteerden deze “vreemde talen”, ofwel “nieuwe tongen”, als zijnde het van 
Godswege gegeven kenteken. Immers, Petrus WIST, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort 
werd – en nu volgt de reden van dit weten: “want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken” 
(Hand. 10:46, HSV). Petrus en de andere Joden, die met hem meekwamen, HOORDEN HEN SPREKEN IN TONGEN-
TAAL. In zijn verantwoording tegenover de andere apostelen te Jeruzalem (zie Hand. 11) verklaarde Petrus niet: “…ik 
zag een vuurgloed of een vuurzuil, of ze (geheel) buiten adem snakken naar lucht, vanwege de kracht van God, Die de 
gelovige heidenen velde, of ik zag een visioen, of ik zag dat hun leven vernieuwd was” of iets dergelijks. Niets van dit 
alles. Het bijwoord van reden, “want”, staat in onafscheidelijk verband met het “spreken in vreemde talen” (zie Hand. 
10:46), met het teken, dat God hen gaf “in het begin” (zie Hand. 11:15-17) dat is op de dag van het eerste Pinkster-
feest (zie Hand. 2:4). 
Alle 3000 personen, die op één dag aan de Gemeente werden toegevoegd, waren volhardende in de leer van de apos-
telen (zie Hand. 2:41-42). Hiertoe behoorde dus eveneens het Goddelijk kenteken van de Geestesdoop, voor ons dus 
het SCHRIFTUURLIJKE TEKEN van deze Gave, namelijk: het spreken “in nieuwe tongen” of wel “met andere talen”.11 

                                                           
10 Zie noot 9. 
11 Het spreken “in tongen” (de zgn. “tongentaal” – de NBV spreekt van “klanktaal”) is m.i. iets anders dan het spreken “in vreemde 
(of andere) talen”. In 1 Kor. 14:2 staat: “Wie namelijk tongentaal spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God, want 
niemand verstaat hem, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen” (HSV). En in 1 Kor. 14:4a staat: “Wie tongentaal spreekt, 
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Abraham had geloof (zie Hebr. 11:17); Jozef, de raadsheer van Arimathea, was een goed en rechtvaardig mens (zie 
Luk. 23:50); Johannes de Doper won zielen voor de Meester (zie Matth. 3:6) en de apostel Johannes had reeds vóór 
de dag van het (1ste) Pinksterfeest een liefhebbend hart. Wij zien dus dat gelovigen deze wonderlijke en prijzenswaar-
dige dingen in hun leven kunnen hebben, zonder de vervulling met de Geest van God. Weer anderen kenden grote 
blijdschap vóórdat zij gedoopt werden met de Heilige Geest (zie Luk. 24:52 en Luk. 10:17). En helaas zijn er maar al te 
veel gelovigen die, als zij zulk een grote blijdschap ontvangen, dan beweren: “Halleluja! Ik heb de Geest ontvangen”. 
Ook de Samaritanen waren, zoals wij in Handelingen 8:8 kunnen lezen, zeer verblijd, toch hadden zij de Geest niet 
ontvangen, want dit gebeurde pas toen Petrus en Johannes waren gekomen en voor hen baden met het opleggen van 
de handen. 
Handelingen 8:14-17 (HSV): “Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God 
aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, en toen zij aangekomen waren, baden zij voor hen 
dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen 
gedoopt in de Naam van de Here Jezus). Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen d e Heilige Geest .” 
Twijfelt u nog? Onderzoek Gods Woord en laat u onderwijzen! Laat er toch geen gras over groeien, geliefde lezer! 
Ten aanzien van de doop met de Heilige Geest mag er geen gissen, geen veronderstellen, niets van dit alles, bestaan; 
daarvoor is deze kwestie te urgent en te heilig. Ook u, als u vervuld wordt met Gods Geest, MOET spreken in/met 
“nieuwe tongen” of zoals het Woord ook wel zegt: in/met “vreemde talen”. Als men u dan vraagt of u vervuld bent met 
Gods Geest, dan hoeft u dus – naar waarheid – niet te zeggen: "Ik geloof van wel" of “ik denk zo… ja”, of “broeder die 
en die heeft gezegd van wel”. Neen, dan zult u ook kunnen getuigen: “Ja, ik weet dat ik vervuld ben met Gods Geest, 
want er staat geschreven – en u plaatst meteen uw vinger op Handelingen 10:46 – “want zij hoorden hen spreken in 
vreemde talen en God groot maken”. 
Zoveel christenen heb ik de doop met de Heilige Geest zien ontvangen en zij allen spraken “in vreemde tongen” (de 
zgn. ‘tongentaal’); zij doen het – bij mijn weten – nog steeds en als zij het niet meer doen, is er iets niet goed in hun le-
ven… 
 
Andere manifestaties van de Geest kunnen toch zeker ook als bewijs dienen? Waarom nu juist altijd die 
tongentaal? 
Geliefde lezer, laten wij toch (goed) onderzoeken wat Gods Woord op dit punt te zeggen heeft. 
Dat de apostelen het spreken met vreemde talen hadden aanvaard als het onomstotelijk van God gegeven teken, 
wordt ons duidelijk verklaard, zoals wij al eerder hebben gelezen, in Handelingen 10:44-46 (HSV): “Terwijl Petrus deze 
woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis wa-
ren, zovelen als er met Petrus meegekomen waren, stonden er versteld van dat de gave van de Heilige Geest ook op 
de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken.” 
Ook hebben wij onderzocht, dat in die gevallen, waar gesproken is over de doop met de Heilige Geest en waarbij is 
verteld, dat de gedoopten spraken in “nieuwe tongen” of met “vreemde talen”, ALLE gedoopten zonder uitzondering dit 
deden. Wij kunnen dit constateren vanwege het voorval op de dag van het 1ste Pinksterfeest (zie Hand. 2:1-4), waar 
alle 120 discipelen werden “vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen…” (vers 4, HSV). Zo 

                                                                                                                                                                                                                   
bouwt zichzelf op…”  (HSV). Ook zegt Paulus in 1 Kor. 14 vers 18-19: “Ik dank God dat ik  meer dan u allen in tongen spreek.  In 
de gemeente echter wil ik liever 5 woorden spreken met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen, dan 10.000 woorden in 
tongentaal” (HSV). 
Het spreken in vreemde (of andere) talen is m.i. een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, maar 
die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij  dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders het kunnen verstaan. Lees 
Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd!  
• Noot: Al wordt bij deze “vreemde (of andere) taal” onze tong ook zeker door God bestuurt, en in die zin kan het toch ook weer 

“een tongentaal” genoemd worden, alleen al om het onderscheid te maken tussen het spreken van een andere (buitenlandse) 
taal die wij zelf, door studie, hebben aangeleerd. 

Voor zover ik het nu kan beoordelen is de vertaling van de Herziene Statenvertaling (HSV), wat “tongentaal” of “het spreken in ton-
gen” betreft, beter vertaald dan de Statenvertaling (SV), waar nog te vaak “vreemde talen” vermeld staat, daar waar m.i. “tongen-
taal” behoort te staan. Ook de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is hier, wat mij betreft, duidelijker (en dus beter) vertaald met het woord 
“klanktaal”.  
Voor nadere bestudering vermeld ik hierbij wat teksten uit de HSV en de NBV:  
• De HSV vermeld het woord “tongentaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 13, 14, 19 en 27. En het “spreken in tongen” 

vermeld de HSV o.a. in 1 Kor. 14:5, 6, 18, 23, en 39. 
• De NBV vermeld het woord “klanktaal” o.a. in de volgende verzen: 1 Kor. 14:2, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 26, 27 en 39. En 

het “spreken in onverstaanbare klanken” vermeld de NBV in 1 Kor. 14:9. (noot – AK) 
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groot was zelfs het geluid van het gezamenlijk spreken van deze 120 discipelen, dat de menigte buiten het huis toe-
stroomde. 
In het geval van Cornelius – de vrome Romeinse hoofdman (zie Hand. 10), die met zijn familieleden en beste vrienden 
in zijn huis bijeengekomen was (zie vers 24) om het Woord van God uit de mond van Petrus te horen – “viel de Heilige 
Geest op allen die het Woord hoorden” (zie vers 44, HSV), “want zij (d.i. Petrus en de zijnen) hoorden hen spreken in 
vreemde talen en God groot maken” (vers 46a, HSV). 
In het geval van enige mannen/discipelen te Efeze (zie Hand. 19:1-7) “kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in 
vreemde talen...”, waarna er de toevoeging staat “…en profeteerden” (zie vers 6b, HSV). Over de gaven – onder ande-
re die van profetie – zullen wij het later (in deel 2) hebben. “En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen” (vers 7, 
HSV). Ook hier lezen wij dat al deze twaalf mannen/discipelen uit Efeze in “vreemde talen” spraken en daarnaast profe-
teerden. 
In het geval van Samaria (zie Hand. 8:4-19) lezen wij dat Simon, de tovenaar, “ZAG dat de Heilige Geest gegeven 
werd door middel van de handoplegging van de apostelen” (vers 19, HSV). Simon, de tovenaar, bood de apostelen 
toen geld aan in ruil voor deze “macht”, die hij begeerde, namelijk: het (ook) kunnen dopen met de Heilige Geest door 
handoplegging. Zegt dit u niets, geliefde lezer? Zegt dit u niet, dat er iets waarneembaars gebeurde? Ik zou zeggen 
iets hoorbaars? Zou deze sluwe en geldzuchtige tovenaar iets, waar zijn hart zo aan hing, willen afstaan in ruil voor 
een ingebeelde geestelijke macht? Zou deze macht voor hem niet iets reëels, iets waarneembaars moeten zijn voor hij 
zijn afschuwelijk aanbod deed? Zou dit niet een heenwijzing zijn dat de gedoopte Samaritanen in vreemde talen spra-
ken en wel zoals de Geest hen gaf uit te spreken ? 
Ten slotte nog het bewijs, dat de HERE God Zelf gaf in Jesaja 28 vers 11-12 (HSV):“Ja, met belachelijke klanken (SV: 
lippen) en in een vreemde taal (SV: door een andere tong ) zal Hij tot dit volk spreken, tegen wie Hij zei: Dit is de rust, geef 
de vermoeide rust, en dit is de verademing (SV: de verkwikking) – maar zij wilden niet luisteren.” 
Deze rust, deze verkwikking wordt hier – onbetwistbaar – gekoppeld aan het enige door God gegeven kenteken: de 
“belachelijke klanken (of: lippen)”, gevolgd door “een vreemde taal (of: een andere tong)”, want de tekst van deze Gods-
spraak luidt verder: “DIT (d.i. de belachelijke lippen, de andere tong) is de rust, de verademing (SV: de verkwikking)”. Er staat niet 
geschreven dat dit kenteken er zou zijn om “een” rust, “een” verkwikking weer te geven; neen, het zou HET teken zijn 
van DE rust, DE verkwikking, waar het gelovige Israël naar moest uitzien, waar alle gelovigen van alle tijden naar moe-
ten verlangen, het is de rust en de verkwikking van de Heilige Gee st,  het is de vervulling met de Geest van God! 
Deze profetie werd vervuld op de dag van het 1ste Pinksterfeest (zie Hand. 2) en daarna. Toen werd eveneens vervuld 
dat “zij (d.i. het Joodse volk) niet hebben willen luisteren” (zie Jes. 28:12b). Maar nog steeds klinkt deze Goddelijke klacht, 
ja ook in onze dagen, en nu geldt deze klacht niet zozeer het Joodse volk, maar eerder de christenen: “Dit is de rust, 
geef de vermoeide rust, en dit is de verademing – maar ZIJ WILDEN NIET LUISTEREN”  (Jes. 28:12) 
Geliefde lezer, laat deze Goddelijke klacht niet tegenover ù zijn/worden geuit! 
U zou kunnen aanvoeren dat er in Markus 16:17-18 vele tekenen werden genoemd en dat het spreken met nieuwe 
tongen (de zgn. ‘tongentaal’) er één van was, dat er dus meerdere tekenen van Godswege zouden zijn gegeven voor 
het gedoopt zijn met de Heilige Geest. Laten wij deze teksten maar lezen. 
Markus 16:17-18 (HSV): “En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demo-
nen uitdrijven; in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets do-
delijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond wor-
den.” 
Laat mij beginnen met u erop te wijzen, geliefde lezer, dat er van GELOOFSTEKENEN sprake is en niet van tekenen 
die ons duidelijk maken dat de gelovige GEDOOPT IS MET DE HEILIGE GEEST. Met geloofstekenen wordt een rui-
mer begrip weergegeven. Het zijn namelijk tekenen, die als bewijs dienen, dat iemand gelooft. 
Van al deze genoemde tekenen is “het spreken met nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’) het kenmerkend nieuwe – 
dat zich pas ging openbaren bij gelovigen NA de dag van het 1ste Pinksterfeest – namelijk: wanneer zij worden vervuld 
met de Heilige Geest. 
Ook zouden de volgende Bijbelteksten, die wij kunnen vinden in 1 Korinthe 12 en 14 u kunnen misleiden. Hier immers 
(in 1 Kor. 12:10) worden, naast “de gave van allerlei talen ”, ook andere openbaringen van de Heilige Geest genoemd. 
1 Korinthe 12:4-11 (HSV): “Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid 
van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in 
allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nut heeft voor de ander. Want aan de 
één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, naar de norm van 
dezelfde Geest. En aan een ander geloof door dezelfde Geest en aan een ander genadegaven van genezingen door 
dezelfde Geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie en aan een ander het onder-
scheiden van de geesten en aan nog een ander allerlei talen en aan een ander uitlegging van talen. Al deze dingen 
echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.” 
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Laat mij eerst hier vaststellen, dat ook hier geen sprake is van tekens, die openbaren zouden dat de gelovige is ver-
vuld met de Heilige Geest maar van gaven, die aan Gods arbeiders werden en worden gege ven TOT OPBOUW 
van Zijn Gemeente . Het zijn machtsuitingen van de Geest van God, waarmee Hij Zijn Gemeente op aarde bouwt. Ze 
werden en worden gegeven zowel vóór als nà de dag van het (1ste) Pinksterfeest met uitzondering van twee ervan, 
namelijk de gave van “allerlei talen” en die van “uitlegging van talen”. Deze laatste gave, die van de uitlegging, kan 
uiteraard niet bestaan zonder de eerstgenoemde. Pas als de Geest van God een boodschap geeft in een vreemde 
taal, is er behoefte aan de uitleg, aan de vertolking van die boodschap. De Bijbel bewijst ons dat deze gaven of open-
baringen van de Geest van God, met uitzondering van de gaven van “allerlei talen” en “uitlegging van talen”, niet zo 
zeer verbonden zijn met de vervulling met de Heilige Geest, en wel, doordat ze ook voorkwamen vóór de dag van het 
1ste Pinksterfeest. Toch ben ik de overtuiging toegedaan dat het voor Nieuwtestamentische gelovigen de Goddelijke 
orde is dat de gaven van de Heilige Geest worden geschonken NA de vervulling met de Geest van God . 
Er is verschil tussen het spreken “in vreemde talen” als GAVE en de “nieuwe tongen” (de zgn. ‘tongentaal’) als TEKEN van 
de vervulling van de Geest van God. De GAVE is bedoeld voor de opbouw van de Gemeente  en het TEKEN tot 
stichting van de gelovige zelf . Ook is de gave van de “vreemde talen” voor de Gemeente nutteloos, als er geen gave 
van uitleg aan de gelovigen geschonken is.12 Hierop doelde Paulus in 1 Korinthe 14, waar hij de gave van profetie ho-
ger prees, omdat deze laatste gave te allen tijde tot stichting van de Gemeente is, terwijl de gave van het spreken met 
“vreemde talen” dit alleen is, als er een vertolk(st)er in de Gemeente aanwezig is. Is er aan niemand in de Gemeente 
de gave van “uitlegging van talen” verleend, dan kan de Goddelijke boodschap in die “vreemde taal” gegeven niet tot 
stichting van de Gemeente dienen, maar slechts tot stichting van de spreker in die vreemde taal zelf. Dit zou dan de-
zelfde werking hebben als het spreken in tongen (“de zgn. tongentaal”). 
1 Korinthe 14:4 (HSV): “Wie in een andere (SV: vreemde) taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de 
gemeente op.” 
1 Korinthe 14:13 (HSV): “Laat daarom hij die in een andere (SV: vreemde) taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen.” 
1 Korinthe 14:28 (HSV): “Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan zwijgen in de gemeente en laat hij tot zichzelf spre-
ken en tot God.” 

 
C.J.H. Theys 

 
 

Tot zover hoofdstuk 4 (van deel 1) 

                                                           
12 Het spreken in “vreemde (of andere) talen” is m.i. ook een “taal uit een ander land spreken”, een taal die je zelf niet machtig bent, 
maar die Gods Geest door jou heen kan spreken (als Hij  dat nodig acht), zodat buitenlandse toehoorders  het kunnen verstaan. 
Lees Handelingen 2:4-12 en wordt overtuigd! Voor de ‘gewone’ Gemeenteleden, die geen buitenlanders zijn en dus die “vreemde 
taal” niet spreken, zal deze “vreemde taal” inderdaad een onverstaanbare taal zijn, die vertaald of uitgelegd moet worden, terwijl, als 
er wel buitenlanders zijn, en de spreker spreekt – door Gods Geest geleid – hun taal, deze buitenlanders natuurlijk wel gesticht 
zullen worden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de spreker door God naar het buitenland wordt geleid, om daar – als Hij  dat nodig 
acht – in die “vreemde (of andere) talen” te spreken om zodoende tot zegen voor hun te zijn. 
Meer hierover? Zie dan ook nog – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Onze aardse roeping: En u zult Mijn getui-
gen zijn ”, van E. van den Worm. 

• Noot: Bij deze “vreemde (of andere) talen” wordt de tong door God bestuurt, en in die zin kan het toch ook weer “een tongentaal” 
genoemd worden, alleen al om het onderscheid te maken tussen het spreken van een andere (buitenlandse) taal die wij zelf, door 
studie, hebben aangeleerd. (noot – AK) 


