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Het afgelopen jaar was een jaar
van nadenken, van opschakelen
en weer terugschakelen
vanwege de maatregelen. Het
was ook een jaar van nieuwe
initiatieven en daar vertellen
we je graag meer over in dit
magazine.
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thema: Een hoopvolle toekomst!
We trappen af met een artikel
over de eindtijd, schrijven over
profetie en vertellen van de
wonderen die God heeft gedaan.
Ook de huiskerken, een nieuw
initiatief van het Evangelisch
Werkverband krijgt alle
aandacht.
Mede namens het bestuur en de
medewerkers wens ik jullie Gods
zegen en een gezond 2021!
Veel leesplezier,
HANS MAAT
Directeur Evangelisch
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De klok tikt door

Tekenen
van de

eindtijd
HANS MA AT

De Bijbel is een fascinerend
boek. Het bestaat voor dertig
procent uit profetie.
Een groot deel daarvan
gaat over de tijd waar wij
nu in leven! Bij hen die pas
tot geloof zijn gekomen,
bespeur ik enthousiasme
als ze ontdekken dat de
toekomst niet onbekend is
voor christenen. Binnen de
kerken wordt er echter weinig
over gepreekt en gesproken.
Afgelopen zomer sprak de
Heilige Geest mij vrij plotseling
aan en zei: “Je moet over
de eindtijd gaan preken en
na de zomer een plechtige
samenkomst beleggen om je
te verootmoedigen als kerk.”
Laat ik maar eerlijk zeggen;
dat riep bij mij niet direct
enthousiasme op. Want in
een periode van polarisatie,

Weet u nog dat in de jaren ’80 van de vorige
eeuw een boek verscheen met de titel ‘De
planeet die aarde heette’ van de schrijver
Hal Lindsey? Het boek maakte indruk
op mij, eigenlijk méér dan de spaarzame
gereformeerde werken die ik kon vinden over de
eschatologie, de leer van de toekomst.
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complotten en controversies
is dat best ingewikkeld. Toch
maak ik vandaag een begin.

"Hal Lindsey werd door
de evangelische achterban
omarmd, maar
protestanten
waren kritisch"

Dit millennianisme (millennium=duizend), of chiliasme
is mij trouwens al op de catechese bijgebracht door
notabene een gereformeerde bondspredikant, die in
zijn visie geïnspireerd was door de nazaten van het
Reveil van Isaäc da Costa.
Toch heeft dat chiliasme goede papieren. Kerkvader
Ireaneus en vele anderen geloofden in de letterlijke
betekenis van Openbaring 20 waar het gaat over dit
duizendjarig rijk. De grootste groep bijbelgetrouwe
christenen op aarde, de pinksterchristenen, dragen
dit met verve uit. Dan is er ook nog die interessante
escape, de opname van de gemeente. In deze
bloedstollende gebeurtenis wordt de kerk in één
ogenblik weggenomen voordat de grote verdrukking
van zeven jaren begint. De boekenserie ‘Left behind’
van Tim Lahaye uit de jaren ’90 waarin dit in
Hal Lindsey werd door de evangelische achterban

thrillervorm wordt beschreven, staat bij menigeen in

omarmd, maar protestanten waren kritisch: Lindsey

de boekenkast. Op Netflix kun je deze ‘Rapture van

zou veel te concreet zijn in zijn verstaan van de

de kerk’ zelfs als film zien. Leuk voor de kerstdagen

profetie, omdat hij de actualiteit – lees de krant in

wellicht. Zelf houd ik (nog) een slag om de arm, dat

die dagen- naast de Bijbel legde. De ontwikkelingen

het ook anders kan gaan, maar de eerlijkheid gebied

rond Israël, de opkomst van het globalisme en vooral

te zeggen dat ik deze interpretatie van de Bijbel wel

de E.E.G., de voorloper van de Europese Unie, zag

overtuigend vind. Wel heb ik de Heer gevraagd mij te

Lindsey echt als het podium voor het opstaan van

laten zien wat er gaat gebeuren.

de antichrist, waarna een zevenjarige verdrukking
de komst van Jezus zou inluiden. Die zeven jaar, een

Het afgelopen jaar voelde af en toe apocalyptisch aan

horrorscenario voor de wereld, waarbij vergeleken

met zijn branden, sprinkhanenplagen, hongersnoden

covid 19 hooguit een kleine inleidende wee is, zou

en pestilentiën. Het virus wat rondwaart en tot

uitlopen op een duizendjarig vrederijk.

pandemie werd verklaard, heeft de hele wereld in 
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In deze bloedstollende
gebeurtenis wordt de kerk
in één ogenblik weggenomen
voordat de grote
verdrukking begint.
een wurggreep. De wereldwijde angst die werd
gevoeld, zal de machten van duisternis veel plezier
hebben gegeven. Het komt dus niet van God, maar het
lijkt erop dat God de kerk schudt en het virus gebruikt.

en er zijn zeer sterke aanwijzingen voor, is dat we leven
in de laatste minuut van het laatste uur dat uitmondt

Wat er ook gebeurt; Gods onverdeelde aandacht rust

op de komst van Jezus. Het zal spoedig zijn. Deze of de

op Zijn kerk en Hij keert kwaad ten goede. Zo neem ik

volgende generatie zal m.i. de generatie zijn, die niet

waar dat we teruggebracht worden bij onze familie,

zal sterven, omdat zij Jezus zullen zien komen op de

opnieuw het kleine leren waarderen en nieuwe vormen

wolken. Onder bazuingeschal en met een stem als van

voor samenkomen en kerk-zijn bedenken. Natuurlijk

vele wateren.

is Nederland een eldorado vergeleken bij de rest
van de wereld. Maar spanning is er wel en niet alle

Het is al weer enkele jaren geleden dat ds. Orlando

complottheorieën zijn onzinnig. Er is een kosmische

Bottenbleij, voorspelde dat Jezus over 25 jaar terug

strijd gaande en ook de satan en zijn menselijke

zou komen. Nadat hem gevraagd werd hoe hij dat nu

agenten van de duisternis hebben een agenda. Er is

zo precies wist zei hij: “Ik weet het eigenlijk ook niet

geen neutraal terrein, al lijken veel christenen dat te

maar ik dacht; niemand heeft het er meer over dus

denken.

laat ik maar eens wat roepen.” Een aardige manier

In het afgelopen jaar stelden diverse niet-christenen

voor een wake up call.

vragen over de huidige ontwikkelingen, de Bijbel en
de toekomst. Gewoon bij het pompstation, in de zorg

Een belangrijke vraag aan jou

of onder vrienden. In een VPRO-documentaire zag

Stel dat Jezus spoedig terugkomt. Misschien wel door

ik hoe de bekende trendwatcher Lideweij Edelkoort,

de eerder genoemde opname van de gemeente (Mat.

opgesloten in een hotel in Zuid Afrika, zei dat de

24 en 1 Thes. 4). Stel dat het, laten we zeggen, in maart

plagen Bijbels-apocalyptisch aanvoelden en dat ze

2021 plaats gaat vinden en stel dat we dat echt zeker

zich afvroeg of het misschien zo zou kunnen zijn.

weten!
Wat zou je dan anders doen dan wat je nu doet?

Wanneer komt Jezus terug?

Wat voor impact zou die kennis dan hebben op je

Zou het in 2029 kunnen zijn? Als er mogelijk een

christelijke leven?

asteroïde inslaat op aarde? Of misschien wel het jaar

Als je echt wist dat het zo dichtbij was, welke keuzes

2040 of 2060 wellicht? Wat we wel denken te weten,

zou je dan maken?
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Welke prioriteiten zou je stellen? Welke besluiten zou je

toekomst aan een ieder die het horen wil. Want wat is

nemen? Hoe zou je de tijd invullen?

een betere motivatie voor evangelisatie en missie dan

Ik wil nog een stap verder gaan. Als je wist dat je nog

de wederkomst van Jezus? Mensen hebben redding en

maar enkele maanden had, wat zou je posten op social

verlossing nodig. De kerk is immers een reddingsboot,

media? Wie zou je bellen of opzoeken? Wie zou je

geen plezierjacht.

mailen? Kortom: Wat zou je doen wat je nu niet doet?
Die vraag geef ik je graag mee naar 2021. Zelf geloof
Zou het antwoord niet zijn dat we al die goede dingen

ik dat het wereldtoneel zodanig verandert dat het

gaan doen die we al lang hadden moeten doen. Zodat

zeer goed mogelijk is dat het einde nabij is. Daarbij

Jezus ons bij Zijn komst ook zo bezig ziet? Als we nu

geloof ik ook dat de kerk zal schitteren in liefde en

toch met oudjaar goede voornemens maken, laten we

kracht, maar het duister donkerder zal zijn dan ooit

die dan biddend maken vanuit dat perspectief. Laten

tevoren. We hebben een hoopvolle toekomst en we

we deze tijd benutten om onze goede voornemens

leven in de vrede van God die ons verstand en hart

om te zetten in daden! Hoe mooi is het als je je eigen

bewaart in Christus Jezus. Als je onrustig bent, bidt

zwijgen doorbreekt en je kinderen vertelt waarom je

dan om de vrede van de Heilige Geest. Hij zal je rustig,

van Jezus houdt. Laten we Jezus’ komst reikhalzend

standvastig, volhardend en getuigend maken.

en zonder angst te verwachten en bidden ‘Maranatha’
of ‘Kom Here Jezus kom’. Ondertussen getuigen we

God zegene jou met een vurig geloof en een brandend

dan op ons werk en in ons netwerk van die hoopvolle

hart als je denkt aan Jezus komst!

Wist je dat:

u er een tijd is van grote verdrukking van zeven jaar

binnenvallen als zij zich veilig waant? Dat staat

die nog niet is begonnen? De plagen zullen dan vele

in Ezechiël 38 en velen menen dat Turkije, Iran,

malen erger zijn en miljarden mensen verliezen hun

Rusland en anderen hierbij betrokken zijn.

leven. Misschien zijn we in de eerste voorweeën
terechtgekomen, dat zou goed mogelijk zijn.
u er momenteel meer mensen op aarde leven,

u het Joodse volk een derde tempel wil bouwen
waarin eens de antichrist zal plaatsnemen? Dat
alle voorbereidingen voor die bouw al zijn getroffen

ongeveer acht miljard, dan ooit tevoren. Zelfs meer

door de Joden zelf? Interessant is dat moslims

dan in de hele menselijke geschiedenis samen

inmiddels bewegen naar een herinterpretatie van

opgeteld! God heeft belang bij een grote oogst van

het belang van Jeruzalem, omdat Mohammed

mensen, die is voorspeld.

daar helemaal niet kan zijn geweest. Dat maakt de

u het oude idee altijd is geweest dat er 6000 jaar
gegeven zijn en dat de 7e dag die aanbreekt staat

tempelberg minder beladen.
u er enorme zoetwaterbronnen onder de Olijfberg

voor een duizendjarig rijk van vrede? Een dag is als

zijn die de berg al verregaand doen scheuren.

duizend jaar. Op de Joodse kalender zitten we in

Wanneer Jezus terugkomt zal de berg splijten en

het jaar 5781.

het levende water zal zijn weg vinden naar de Dode

u de Joden vrede sluiten met een aantal Arabische
volken zoals nu gebeurt in het Abraham akkoord?

Zee die levend zal worden. Dit is geprofeteerd door
Zacharia en Ezechiël.

Maar dat een aantal andere volken Israël zal
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Boekenplank
Vier aanraders uit onze webshop:

€ 17,95

€10,-

God in ons midden
Dr. Sam Storms

€ 19,95

Doe wat Jezus deed
Robby Dawkins

€ 17,95

De gaven van de Geest in de praktijk

Het normale christelijke leven

In deze bestseller ontdek je hoe je

De kans is groot dat je bij de titel van dit boek

ruimte maakt voor de gaven zonder

dacht: is dat mogelijk, doen wat Jezus deed? Wij zijn

in te leveren op je trouw aan de Bijbel.

Jezus toch niet? Dat klopt! Maar toch beval Hij zijn

De auteur, zelf calvinistisch predikant,

discipelen: ‘Genees zieken, reinig melaatsen, wek

bespreekt deze aarzelingen en legt

doden op, drijf demonen uit’ (Mat. 10:8). Die opdracht

vervolgens overtuigend uit hoe je

was niet alleen voor hen, maar ook voor ons.

de gaven gezond en effectief in de

8

praktijk laat functioneren. Aan de

De auteur beschrijft hoe zo’n leven vol van Jezus’

hand van duidelijke Bijbeluitleg en

woorden, werken en wonderen eruit ziet. Hij neemt je

allerlei praktijkvoorbeelden ontdek je

mee naar de sportschool, het winkelcentrum en het

hoe je in de eredienst, de huiskring en

eetcafé en laat zien hoe God jou daar wil gebruiken.

je privéleven ruimte creëert voor de

Robby Dawkins laat zien dat falen mag maar dat het

Heilige Geest met al zijn werkingen,

onze taak is om gewoon beschikbaar te zijn. Echt een

uitingen en gaven.

leuk boek dat leest als een trein!
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Er is meer
Dit boek heeft veel losgemaakt in

Convergentie, het
huwelijk tussen Woord
en Geest

de afgelopen jaren. In Er is meer!

Dr. Sam Storms

wijst de auteur de weg naar een

De explosieve groei van de vroege kerk was het gevolg van de

open hemel, naar meer kracht,

eenheid tussen Woord en Geest in het leven van gelovigen.

meer geloof en meer verhoorde

Helaas heeft er een tragische scheiding plaatsgevonden

gebeden van Gods Geest.

waarin Protestanten zich vooral hebben gericht op het

Aan de hand van Bijbelse en

uitleggen van de Bijbel, terwijl evangelisch-charismatische

historische voorbeelden laat hij

christenen het werk van de Geest benadrukken.

zien hoe God het verlangen naar

Dr. Sam Storms pleit voor het samenkomen van deze twee

méér van Hem overweldigend

geloofsaspecten. Er is immers een bediening van het Woord

beantwoordt. Randy Clark stond

en een bediening van de Geest. Die twee sluiten elkaar niet

zelf aan de basis van een enorme

uit maar werken volmaakt samen.

opwekking en dit boek zorgt

Dit prachtige boek is voor hen die karikaturen willen

ervoor dat jouw verlangen naar

overwinnen en je krijgt zowel theologisch als praktisch heel

méér een enorme boost krijgt!

veel aangereikt!

Dr. Randy Clark

€ 17,95

€ 17,95
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GETUIGENIS

Drie kinderen van een familie uit de rolstoel

Wonderbaarlijk
genezingsDICK VAN DEN BOS

wonder

De Zwijndrechtse familie Van Dijk werd jarenlang geteisterd
door ziekte. Vier van de vijf familieleden kregen te maken

met ernstige inspanningsintolerantie. Dat hield in dat de drie
kinderen gebruik maakten van hulpmiddelen, zoals rolstoelen
en aangepaste fietsen.

e moeder, Maria, had daarbij last

een gesloten open ruggetje had en een

van ernstige vermoeidheid. Ook

lichte hersenbeschadiging, maar uit nadere

het huwelijk van Gert en Maria

onderzoeken kwamen geen resultaten.”

van Dijk ging door zwaar weer.
Totdat de gereformeerde familie

In het jaar 2008 kregen ze hun zoon Tom.

in 2018 een genezingswonder meemaakte,

Hij was voller en sterker dan Marjolein, maar

waarbij alle vier de zieken tegelijkertijd

toen hij op groeide bleek ook hij complicaties

genazen. “Het maakt me nog vaak stil als ik

te hebben. “Hij kreeg last van zere benen

mijn kinderen nu zie dartelen.”

bij het lopen. Hoewel hij wat gezonder was,
liep hij niet graag.” De derde zoon Wesley,

10
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Toen Maria en Gert trouwden, was er weinig

die in 2011 geboren werd, bleek ook net zo

aan de hand. In 2007 kregen ze hun eerste

slap te zijn als zijn oudere zus. Hij kreeg als

dochter en dat leek ook goed te gaan. Totdat

baby al fysiotherapie omdat hij zwak was.

na zes weken opviel dat Marjolein een hangend

“Ondertussen had Marjolein ontzettend veel

ooglid had en het kind lichamelijk erg slap

last van benauwdheid en hoesten.

reageerde. “Dokters dachten dat Marjolein

Ze was niet fit.”

M AGA Z I N E

Vermoeidheid
Hier bleef het niet bij. Maria merkte
bij zichzelf dat ze qua gezondheid ook
achteruitging. “In mijn jeugd had ik
hier niet veel last van, maar ik kreeg
steeds meer last van vermoeidheid.
Zelfs het lopen naar de winkels en het
winkelen kostte veel energie.”
“Ook de kinderen gingen erg achteruit
en toen zat er niets anders op dan ze
naar een ‘speciale school’ over te plaatsen. Marjolein kon het
namelijk niet meer bijhouden, Tom was te vermoeid voor de
lessen op school en ontwikkelde een negatief zelfbeeld. Ook
bij Wesley zagen we dat hij last had van zijn vermoeidheid.”
De kinderen gingen naar een medische school, genaamd
Openluchtschool de Recon in Rotterdam. Daar konden ze
tussen de middag rusten op bed of slapen om zo energie
op te laden en de spieren rust te geven. Ook kregen
ze therapie.” Als de kinderen thuis waren, hadden ze
evenals hun moeder veel slaap nodig. “Ik sliep steeds
meer. Als ik boodschappen had gedaan, moest ik even
gaan slapen. Ook in de weekenden sliepen we als gezin
wat af. Mijn man – die wel gezond was – wachtte dan
beneden tot we wakker waren.”

Aangepaste stoelen
“Wat er precies aan de hand was, wisten we steeds
maar niet. Dokters dachten nu meer aan een
stofwisselingsziekte of een spierziekte. Marjolein
testte medicijnen maar die sloegen niet aan. We
kregen onderzoek na onderzoek, en soms moest
je een half jaar wachten op het resultaat. Daar
kwam toch dan steeds uit: ‘We weten het niet.’”
Dat maakte het aanvankelijk moeilijk om de
kinderen naar een speciale school te krijgen,
omdat er geen diagnose was. Maar het was
overduidelijk dat het niet goed ging, en
mensen op school zagen dat ook en hielpen
ons. “Wij vonden het nog moeilijk dat ze
naar een openbare school moesten, maar
we voelden er vrede bij.” 
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'Het is ongelooflijk maar waar, het hele gezin
is met grote sprongen vooruitgegaan.'
In 2013 kwamen er aangepaste stoelen in huis, vertelt

Heilige Geest

Maria. “De kinderen waren niet sterk genoeg om lang

Via de ouderling, maar ook via een vriendin, raakte Maria

te blijven zitten. Soms vielen ze van hun stoel af. De

begin dit jaar – terwijl het alleen maar slechter ging met

speciale stoel hielp hen om te blijven zitten en gaf hun

de familie – geïnteresseerd in het werk van de Heilige

spieren rust en ondersteuning.” Om zeven uur werden

Geest. Ze las er boeken over, en bezocht een conferentie

de kinderen elke dag in bed gelegd.”

over profetie van ‘There is More’ in HardinxveldGiessendam.

Onbegrip

Op een zondag, in de zomer 2018, bad de ouderling samen

“Het deed wel erg zeer dat mensen het niet begrepen.

met Maria voor Marjoleins ooglid. “Hij bad dat Maria een

Ze zeiden: ‘Ja, ik ben ook weleens moe, en mijn

licht zou zijn in haar buurt. Dat leek in eerste instantie

kinderen ook.’ Maar ze hadden geen oog voor de

niet over onze ziekte te gaan, maar ik ervoer hoe God

heftige situaties die zich afspeelden in ons gezin.

hierin aanwezig was. Toen ik thuis was, kreeg ik de zin ‘ons

Gelukkig dat de hulpmiddelen, zoals een rolstoel en

verdriet wordt een lied’ in mijn hoofd.”

elektrische fietsen, ons ondersteunden om zo toch
naar buiten te kunnen laten gaan.”

Op een zondagavond was Hans Maat bij een kerkdienst in

“Maar ik zat wel in de put, ja. Dan vroeg ik God: ‘Waar

de Bethelkerk in Zwijndrecht aanwezig en Maria besloot

bent U?’ De symptomen werden erger en we waren

weer te gaan. “Er was een hele mooie preek over de

daar echt radeloos onder! Als ik de kinderen had

Heilige Geest. En het laatste lied was ‘God maakt vrij’,

weggebracht naar school, was ik zo kapot dat ik de

waarin ‘ons verdriet wordt een lied’, voorbijkwam. Hans

rest van de dag moest wachten tot Gert thuiskwam.

Maat bood aan om na de dienst voor mensen te bidden

Hij moest de rest dan allemaal regelen. Mensen van de

die dat graag wilden. Mijn vriendin zei: “Ga vragen of hij

kerk hielpen me thuis met het schoonmaken en met

ook voor jou bidt, ik blijf bij je.”

oppas.”
“Toen Hans bad kreeg hij woorden van kennis en beelden

Niet verbitterd

van God over onreinheid in onze familielijn. Hij vroeg me

Toch vertelt Maria dat ze nooit verbitterd is geweest

hard op vergeving uit te spreken over mijn familieleden en

naar God toe.

Hans zei ook: “Lees thuis psalm 103 door”. Door vergeving
uit te spreken, zal de duivel geen kracht meer hebben. De

“Wel ging ons huwelijk door alle sores achteruit. We

vergeving verbrak de vloek die over onze familie lag. En

vroegen ons zelfs af of we wel door moesten gaan.

meerdere familieleden zouden genezen.”

Door al het slapen zagen we elkaar steeds minder, en
begrepen we elkaar niet meer.”

“Hans zei dat mijn kracht in de week erna zou herstellen

Het gezin kreeg wel een goede band met de ouderling

en hij profeteerde dat Maria geheel zou genezen omdat

van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk waar ze

de Heilige Geest haar zou overschaduwen en aanraken

lid van waren. Maria was open met de ouderling. “Ik

in haar bed zoals Maria in de Bijbel werd overschaduwd

vertelde hem ook over de slechte relatie die ik met

door de Heilige Geest. Dat ze de genezing en aanraking

Gert had, maar ook met mijn ouders had ik geen

zou ervaren en dat ze daarna voor haar drie kinderen

goede band meer. Hij vertelde me dat ik hun moest

mocht bidden, hen de handen zou opleggen en ook zij

vergeven wat ze niet goed hadden gedaan. Toen kwam

zouden allemaal worden genezen. Hij bad verder voor

hij vaker langs om te praten en te bidden.

mij en hij zei tegen me: ‘Je bent een Maria en je zult de
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woorden van God in je hart bewaren.’ Ook zei hij: ‘Je zult een licht
zijn in je buurt en je omgeving’. Precies wat de ouderling ook bad.”

'Het grote wonder heeft veel
mensen laten zien dat God nog
steeds leeft en ook geneest.'
Genezing
Toen Maria thuiskwam was er nog iets bijzonders gebeurd. “Mijn
man zei: ‘Ik heb ook een bijzondere avond gehad.’ De behoefte om
tv te kijken verdween bij hem en toen is hij een boek gaan lezen.
Gert voelde dat hij eigenlijk zou moeten bidden. En de Heilige Geest
vulde zijn mond met woorden dat Maria en de kinderen mochten
genezen.” Vervolgens hebben Maria en Gert opwekking 720
gezongen en God gedankt voor dit grote wonder.
“Dinsdagnacht toen we sliepen werd ik wakker van een heel
warm gevoel in mijn buik. Een stralende warmte. Ik zei het tegen
Gert, maar hij had geen idee wat het was. In mijn stille tijd las ik
de volgende morgen over Jozua. En ik voelde dat God zei dat we
een stap moesten zetten om het wonder bij de kinderen te zien
gebeuren.”
Later die week, op woensdag, kwam de ouderling met zijn vrouw
weer langs en hebben Gert en Maria bij de kinderen de handen
opgelegd. “Ik voelde de Heilige Geest weer stralen door onze
handen heen.’”

Groot wonder
Wat er toen gebeurde, is ongekend, zegt Maria. Het is ongelofelijk
maar waar, het hele gezin is met grote sprongen vooruitgegaan.
Alles werd de volgende dag meteen anders. “Als ik vroeger 500
meter liep, dan was ik total loss. Nu heb ik nergens last meer van.
De kinderen slapen niet meer tussen de middag. Ook de fysio
belde, ze zei: ‘Marjolein heeft dit niet meer nodig.’ Vervolgens belde
school, dat de aangepaste stoelen en tafels niet meer nodig waren.
Normaal liggen de kinderen om zeven uur op bed, in de vakantie
werd het wel eens half 11.”
“De elektrische fietsen zijn vervangen voor gewone fietsen; dat was
een stap in geloof voor ons. In de zomer gingen we wandelen en 
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liepen we op een dag 10 kilometer met het hele gezin.”

goed. “We hebben voor de kinderen reguliere scholen

De opsomming van wat er gebeurde, is groot. “Wesley

gevonden. In het begin kreeg Marjolein nog een beetje

kreeg bijvoeding, maar hij kan nu weer normaal eten.

ondersteuning, maar ze haalde achten en negens, dus

Tom zit inmiddels op voetbal, Marjolein op paardrijden.”

dat was al snel niet meer nodig. Tom gaat volgend jaar

Als klap op de vuurpijl mogen de kinderen ook weer

havo doen. Dan mag hij 9 kilometer naar school fietsen.

terug naar een ‘normale school’. Marjolein maakte

Dat is heerlijk voor hem, dan kan hij lekker zijn energie

de vorige school nog wel af, omdat ze bijna naar de

kwijt. Het is geweldig dat de kinderen lekker sportief

middelbare school ging.”

zijn.”

Voor het gezin is het bijzonder om dit wonder overal te

“Ik merk zelf ook dat mijn energie weer helemaal terug

kunnen delen. “Sommige artsen zeggen nog wel: ‘We

is. Ik vind het bijvoorbeeld erg leuk om mijn huis te

wachten het af’. Die zien wat er gebeurd is, maar ze

openen voor mensen.

vinden het moeilijk om in wonderen te geloven. Maar je
ziet wel dat ze erg verbaasd zijn. Tom had hele dunne

“Het grote wonder heeft veel mensen laten zien dat

beentjes maar die begint nu echt volle kuiten te krijgen

God nog steeds leeft en ook geneest. Natuurlijk zijn

door het voetballen.”

er ook gemeenteleden die niet genezen zijn; in die zin

Maria: “We zijn God echt ongelofelijk dankbaar! We zijn

hebben we niet alle antwoorden. Maar we hebben ook

overweldigd door Zijn goedheid!”

ruimte gekregen om te getuigen in de kerk en het heeft
veel moois in de kerk op gang gebracht. Soms zeggen

Nieuwste update

mensen: ‘Kijk jullie wondertjes eens rennen.’ Dat maakt

Inmiddels, twee jaar na de genezing, hebben we

me nog steeds erg stil. God is goed!”

Maria nog een keer gebeld. Het gaat nog steeds erg

‘Blijvend
pionieren in de
kerk maakt dat de
kerk zich blijvend
vernieuwt’

‘Met veel plezier en dankbaarheid
heb ik me hiervoor ingezet in de
afgelopen 4 jaar.’

We zijn dankbaar voor de jaren dat we hebben
gepionierd binnen het programma van de
Protestantse kerk. Het EW pioniert verder, maar
zonder Serge en met nieuwe accenten zoals
huiskerken en middels evangelisatie.
Serge de Boer en daarvoor ook Ramon de Bonte
danken wij voor hun geweldige expertise en inzet!
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Ervaringen met de cursus:

Het Koninkrijk en
de Heilige Geest
HANS SCHA AP

Het EW is partner van een mooi studietraject i.s.m.

enthousiast: veel

New Wine, Rafael Nederland, Vineyard, de Vereniging

literatuur is afkomstig

voor Pinkstergemeenten en het Evangelisch college.

vanuit (m.n.) de

In dit studietraject met de naam ‘Het Koninkrijk en

Engelstalige wereld.

de Heilige Geest' worden twee van onze predikanten
ingewijd als docent (ds. Ben van Werven en ds. David

Hoewel we nu nog

ten Voorde). Ds. Hans Schaap uit Rotterdam is

theoretisch bezig zijn,

bestuurslid en nam ook zelf weer in de schoolbank

lijkt het erop dat we

plaats. Een verslag van zijn bevindingen.

binnenkort ook met de

De stevige
inhoudelijke
insteek
maakt mij
als theoloog
enthousiast

praktijk aan de slag
Toen ik de aankondiging zag van het tweejaarlijkse

gaan. Denk dan aan

traject ‘Gods Koninkrijk en de heilige Geest’ (HBO-

een blok met de naam

niveau), was ik meteen enthousiast! Al meer dan

‘doing healing’ dat gaat zoals het genezen van de

vijftien jaar geleden maakte ik kennis met New Wine

zieken.

en hun theologie en praktijken waren voor mij in die
tijd ook echt nieuw, zoals bijvoorbeeld het ministry-

Het is een tweejarig traject waarin een bepaalde

gebed. Ik besefte meteen dat ik meer wilde weten

opbouw zit die m.i. een mooie invulling is voor

over de onderliggende theologie en sloeg aan het

bijvoorbeeld de verplichte nascholing van predikanten

lezen. Daarbij ontdekte ik dat ik zelf deze vernieuwing

en kerkelijk werkers. Behalve dat ik enthousiast ben

nodig heb, maar ook de kerk heeft die nodig! Toen ik

over de inhoud, is dit een mooie samenwerking tussen

als bestuurslid van het EW kennis maakte met There

verschillende organisaties waardoor we ook veel van

is More! (en het debat daarover) kreeg het verlangen

elkaar leren als cursisten en docenten.

naar verdere studie en verdieping een nieuwe impuls.

We houden in Nederland binnen de traditionele
kerken van goede theologische doordenking en een

Afgelopen september is voor mij (en tientallen anderen

evenwichtige benadering. Ik zie dat als waardevol.

op drie locaties in Nederland) de eerste cursus van

Tegelijk zie ik dat er nog weinig inhoudelijk wordt

start gegaan over ‘the narrative of the Kingdom’

gesproken over de charismatische thema’s die ons

(bijbelse theologie).

worden aangereikt vanuit de wereldkerk. Ik verlang

Deze module heb ik zojuist afgerond en ga nu door met

ernaar dat dit gesprek breed gevoerd wordt, vanuit

‘theology of the Kingdom’ (systematische theologie).

een open en lerende houding. Dit leertraject is daar

De stevige inhoudelijke insteek maakt mij als theoloog

een belangrijke stap in!
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INTERVIEW

Initiatiefnemer van huiskerk.nl

BINNENKIJKEN BIJ

Janneke Plantinga
HANS MA AT

In de komende tijd zullen we via de rubriek ‘Binnenkijken’ prominente en bijzondere
mensen ontmoeten. We beginnen dichtbij huis, in ons eigen bestuur en kijken naar binnen
bij Janneke Plantinga (47), ondernemer van ‘VANDAAG kinderopvang’ , een sterk groeiend
bedrijf in Friesland. Maar zij doet méér: Janneke is ook pionier én voorzitter van het
bestuur van het Evangelisch Werkverband.
Als Janneke binnenkomt klaart alles op. Het koffieapparaat

met Albert en moeder van drie kinderen, namelijk Leone (21),

dan daarvoor. Dat is dan ook wat Janneke typeert; een

Janneke, hoe doe je dat toch allemaal?

lijkt opeens genoeglijk te pruttelen en de kamer lijkt lichter

Melina (19) en Elena (16).

opgewektheid die energie geeft en een vrouw die authentiek,

“Dat vragen veel mensen mij. Ik ben gezegend met heel

de vrouw achter al die rollen en taken. Janneke is getrouwd

heb ik verschillende projecten nodig om dat allemaal kwijt

invoelend en daadkrachtig is. Vandaag maken we kennis met
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veel energie en ik bruis werkelijk van de ideeën. Daarom

te kunnen. Het is wie ik ben: ik bedenk graag een plan en

en dat ik genezen zou worden. Dat er iemand zich zou

dat ik het ooit anders heb gedaan. Maar er is wel een grote

niet, maar dat is ook echt gebeurd. In de nacht dat ik

kan dat vervolgens ook uitvoeren. Ik kan me niet herinneren
verandering gekomen, sinds ik op een conferentie van ‘There
is more!’ ben geweest. Dat leidde ertoe dat ik minder mijn

eigen plan ben gaan trekken en meer ben gaan luisteren naar

aanbieden om mij te helpen. We kenden elkaar toen nog
griep had en flink ziek was, werd ik genezen en heb Gods
aanwezigheid heel krachtig ervaren.“

Gods stem en plannen. Daardoor is het vruchtbaarder en
duurzamer”.

Kun je daar een voorbeeld van geven?
Zelfs als directeur van ‘VANDAAG kinderopvang’ heb ik

gezien dat in de tijd dat mijn geloof levend werd, ook mijn

"Ik heb het gevraagd en
heb het gewoon gekregen"

bedrijf sterk groeide en vermenigvuldigde. Het kwam door
een aanraking van God. Ten tijde van de kredietcrisis had

ik in het geheel geen zorgen en dat is Gods hand geweest.

Natuurlijk gebruik ik mijn gezonde verstand, maar bij elke
afslag luister ik zo goed mogelijk naar wat God zegt: Hij

bepaalt welke afslag ik neem. Tegenwoordig bid ik ook voor

Maar als andere christenen dit horen, dan ervaren
ze dat misschien als: Doe ik iets niet goed? Of: is
mijn opvoeding niet toereikend geweest?

ieder gesprek wat ik voer.

“Dat begrijp ik wel. Kijk, ik heb een mooie basis

Dat is interessant, als je terugkijkt naar die

gezin en we gingen trouw naar de kerk en naar de clubs

aanraking, wat is dat dan precies geweest?
“Het heeft iets met mijn karakter gedaan. Ergens vond ik

mijzelf wel fantastisch” – ze lacht er zelf om – “en dat raakte

ik gewoon kwijt. Mijn oordeel over mensen en overal iets van
vinden; dat is gewoon weg! Er is meer liefde gekomen en ik

wil met Gods ogen naar een ieder kijken. Het is zo geweldig
dat ik heb gekregen wat ik vroeg aan Hem: ‘Heer, ik wil

beschikbaar zijn en verander mij zo dat ik Uw koninkrijk ga

bouwen’. Zachtmoedigheid, luisteren naar anderen, signalen
zien, daarin leidt de Heilige Geest mij”.

Veel mensen denken wellicht: Janneke heeft
meer van God ontvangen, maar hoe gaat dat
dan in zijn werk?
“Het is ook een proces geweest. Het is een verlangen
naar méér. Ook al zijn er concrete momenten

geweest van aanraking van God. Op die eerste
conferentie van ‘There is more!’ was het heel

voelbaar voor mij en er is veel in beweging gezet.
Kortom: Ik heb het gevraagd en heb het gewoon
gekregen! Jij hebt mij ook wel eens de handen

opgelegd en gezegd dat God aan mij zou verschijnen

meegekregen van huis uit, want ik kom uit een gelovig

van het jeugdwerk. God is er ook altijd wel geweest. Eén

van mijn herinneringen is dat ik als meisje van acht bij een
kinderbijbelclub te gast was, waar een boekje werd verloot
wat ik nou net wilde hebben. Ik weet nog dat ik als kind

van acht tegen God zei: ‘God als U bestaat, dan wil ik op

die stoel gaan zitten waarbij dat boekje gewonnen wordt!’

“Vreselijk hé?” zegt Janneke bijna schaamtevol. “En weet je:
ik won het boekje en ik heb het nu nog!”

Eigenlijk ben ik daarna altijd actief geweest in het

jeugdwerk. Toen mijn kinderen tieners werden, merkte ik
dat mijn kinderen, maar ook mijn man afhaakten. 

Er waren ook weinig vriendjes of vriendinnen voor hen en
inhoudelijk kon het veel beter. Dus heb ik me ingezet voor
kindernevendienst en tienernevendienst. Daarna ben ik
i.s.m. de PKN en het EW ook gestart met pioniersplek

‘Yours’ in Drachten, maar nadat we met de ouders van
tieners aan de slag gingen, merkten wij dat zij niet
gemotiveerd waren om er helemaal voor te gaan.

Uiteindelijk ben je niet gebleven en dat lijkt me een
heel besluit. Je bent met je gezin aan de huiskerk
begonnen. Hoe is dat gegaan?
Er valt een korte stilte terwijl Janneke voor het eerst

zoekt naar woorden. Ze zegt dan: “De dominee deed echt
zijn best en veel mensen van wie ik houd, ook mijn eigen

ouders, zitten daar en hebben het goed. Ik respecteer dat.
Maar de manier van kerk-zijn sluit niet aan bij ons gezin

en ik neem waar dat dit voor velen geldt. En met ‘Yours’,

de pioniersplek, bereikte ik niet wat ik voor ogen had. We
zijn dus met vallen en opstaan verder gegaan. God leidde

het zo dat we nu samen met andere gezinnen samenkomen
en betekenis hebben voor mensen die het niet makkelijk

bent goed en het is de moeite waard’. Bijvoorbeeld dat ik

mag bidden aan het einde van een zakelijk gesprek; dan kan
ik daar een week op teren. Natuurlijk ben ik een optimist,
maar ik ben ook gewoon een blije gelovige geworden.

Het is je aan te zien en het hoort bij de Heilige Geest:
vrede, blijdschap en gerechtigheid!
Maar ik heb nog een grote afsluitende vraag aan
jou. Als je naar de toekomst kijkt, ook al moeten we
over de corona-crisis heen kijken, waar leidt God
je dan heen? Je hebt nu een succesvol bedrijf in de
kinderopvang met vele locaties. Je hebt de huiskerk

hebben. Ik herinner mij dat ik op een vakantie in Schotland

gelanceerd. Wat is je droom voor de toekomst?

niet voor ons, dus er moet iets anders komen’. Vervolgens

ik ook profetie ontvangen. Wat ik wel verwacht en dat

op een steen op de berg zat en heb gebeden: ‘Heer, dit is het

Mijn droom is te gaan waar Hij mij leidt. Natuurlijk heb

gaf de Heilige Geest ons het idee om samen iets te gaan

verwacht jij ook, is dat er heel veel mensen in de nabije

doen in een achterstandswijk. Dus kerk zijn met je handen

uit de mouwen. En wonder boven wonder gingen Albert en
de kinderen er in mee.

Het ging makkelijk en dat is een kenmerk van Gods leiding.
Dan gaat het ook makkelijk; het komt immers bij Hem
vandaan!

zuchtende doet, maar dat je er blij van wordt.
Terwijl ik ze niet graag de kost zou geven die
denken dat het vooral afzien is en zelfs een kruis
als je Jezus echt navolgt. Hoe komt dat?
Het is niet altijd makkelijk hoor, er is ook strijd, maar ik
word er nu eenmaal heel blij van. Elke keer als er iets

gebeurt, al is het maar klein, maakt dat ik denk: ‘Heer, U

E W

nodig. Kijk nu naar de huiskerk. Het is zo weinig van mij en
zoveel van God. We zijn amper begonnen en we zien zóveel

mensen een account aanmaken. Daar snap je toch niks van!
Kijk, het werkt bij God niet via allerlei instituten en

organisaties maar via de roeping en zalving die Hij geeft

aan jou of mij. Aan gewone gelovigen die verlangen naar

Wat mij opvalt is dat jij Jezus volgen niet al
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méér. Daarom zijn wij als EW ook veel meer bezig met de

vraag: Heer, wie voegt U toe en welke bediening mogen wij
zegenen. Dat maakt van ons een unieke beweging en een
beweging die zal gaan groeien.

Een andere vorm
van kerk zijn, de kerk
bij je thuis
Als Evangelisch Werkverband zijn we altijd

discipel zijn en discipelen maken. De huiskerk

missionair geweest. We zijn begonnen met

vanuit het Evangelisch Werkverband is echt

een nieuw initiatief en proberen invulling te

gericht op verdieping, het navolgen van Jezus en

geven aan de rol van de kerk tijdens en na de

de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Inspiratiebron is

coronacrisis. We zijn sinds kort gestart met

daarbij Mattheus 25: 31-46 waarin de werken van

www.dehuiskerk.nl

barmhartigheid zijn beschreven.
Het concept biedt voor elke maand een

De aanleiding en timing kan niet beter zijn

basisprogramma dat kan worden gedownload op

dan vandaag. In deze tijd van beperkt of geen

www.dehuiskerk.nl

kerkbezoek zoeken met name gezinnen naar

Voor meer informatie kunt u mailen naar

vormen waarin zij geloof kunnen beleven. Ook wordt

info@ewv.nl en voor meer info over dit initiatief naar

het onderlinge contact gemist.

www.dehuiskerk.nl

De huiskerk brengt met een vast ritme enkele

Wilt u concreet geven en investeren in Gods

gezinnen bijeen die gezamenlijk eten, een leefregel

koninkrijk?

bespreken, Bijbellezen en nadenken wat zij voor

We zoeken nog particulieren of ondernemers die in

hun buurt kunnen betekenen. Ze sluiten af met

2021 in elke huiskerk die opgestart wordt 500,- te

gezamenlijk gebed.

doneren voor de begeleiding en hulp die wij daarbij

Interessant is dat de eerste experimenten laten zien

bieden? Wie wil er voorzien in een huiskerk?

dat kinderen en tieners deze aanpak waarderen.

Stuur dan een mail naar hjmaat@ewv.nl als u

De huiskerk is er voor alle generaties maar zet

hiertoe bereid bent!

allermeest in op het samen kerk zijn met je gezin.
Ook is het een laagdrempelige vorm waarin
mensen die niet meer naar de kerk gaan, goed
kunnen aanhaken. Janneke Plantinga uit Drachten
is deze pilot gestart en nu willen we het graag
vermenigvuldigen.
Het basisprincipe is afkomstig van 3DM van Mike
Breen (UK) en is in het kort te kenschetsen met
de 3 dimensies ‘boven, binnen en buiten’. Boven
staat voor de relatie met God, binnen voor de
gemeenschap met elkaar en buiten d.m.v.
Eenvoudiger gezegd: Deze gezinnen willen graag
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Abonnee
r je op on
s
Youtube
kanaal:

Nieuwe datum o.v.b.

THERE IS MORE! CONFERENTIE IS

5, 6, 7 februari 2021
Opgave via events4christ.nl

en kijk in de komende maanden naar bijdragen van
Hans Maat, Gerrit Vreugdenhil, Martin Koornstra, Matthew Helland,
Jan Pool, Esther Vorsterman, John Baak e.a.
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THEOLOGIE

Hoe genezing en bevrijding verdwenen uit de kerk:

‘ Voor de kerkvaders
was het heel normaal’
DAVID TEN VOORDE

We kennen de tijd van Handelingen als een periode van veel wonderen en genezingen.
De periode daarna is minder bekend. Zijn de wonderen gestopt na het overlijden van
de apostelen of na de totstandkoming van het Nieuwe Testament? Ds. David ten Voorde
komt op basis van bestudering van de kerkgeschiedenis tot de opvallende conclusie: “Tot
400 na Christus vonden er heel veel wonderen en tekenen plaats."
Een van de schrijvers die Ten Voorde heeft onderzocht is

er per generatie een half miljoen mensen tot geloof.

is als historicus dé expert op het gebied van het Romeinse

exorcisme, oftewel bevrijding. Deze wonderen waren een

professor Ramsay MacMullen. Hij is geen theoloog – maar
rijk. “Hij schreef onder meer het boek ‘Christianizing the

Roman Empire A.D. 100-400’. Het gaat over het tijdperk van

100 tot 400 na Christus. In die periode is het christendom

De belangrijkste redenen hiervoor waren genezing én
normaal onderdeel van de kerk.”

Hoe gingen de kerkvaders van die tijd

hard gegroeid. De hoofdvraag in het boek is dan ook, hoe

er mee om?

kerstenen – het christen-maken – van het Romeinse Rijk.”

aan Ignatius, Polycarpus, Cyprianus, Justinus Martyr,

de christenen zo succesvol waren in het evangeliseren of het

Ook de kerkvaders vonden het normaal. “Je kunt denken

Wat was hun geheim?

Tertullianus, Origenes en

Op deze vraag kwam een duidelijk antwoord. “Al die

dingen die in Handelingen gebeurden, zijn de eerste vier
eeuwen gewoon doorgegaan. Naar schatting kwamen

Irenaeus. Deze bekende
namen schreven 

Naar schatting kwamen
er per generatie een half
miljoen mensen tot geloof.
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allemaal over het genezen en bevrijden van mensen. Daarbij

Na de eerste vier eeuwen was er een afname van wonderen

er actief mee bezig.”

te denken.

waren juist ook de gewone mensen – eenvoudige gelovigen –

waar te nemen. Men begon steeds anders over genezing na

“De eerste christenen waren met name ongeletterde en

Hoe kwam die afname tot stand?

eerder slaven en arbeiders. Ze leefden in drukbevolkte

“Het christendom werd erkend door de Romeinse keizer

onopgeleide mensen. Weinigen waren intellectueel, maar

Ten Voorde legt uit wat er precies gebeurde in die tijd.

stadswijken, maar ze stonden bekend als gelovigen en

Constantijn, waardoor de vervolging afnam. Hierdoor

dreven demonen uit. Juist het uitdrijven van demonen

was een groot getuigenis. Het liet de mensen zien: onze

God is sterker dan jullie goden. De meeste evangelisatie-

acties bestond uit één-op-één evangelisatie in je straat of
op je werk. Het waren niet alleen de grote apostelen of

belangrijke kerkleiders, maar gewone discipelen zoals jij
en ik. Precies zoals in de evangeliën en in Handelingen

verloor de kerk ook een stuk van haar getuigende en

vrijmoedige geloof en kon men gemakkelijker naam-christen
worden. Daarnaast werd men steeds sterker beïnvloed door
het heidense – Griekse – denken. Dit leidde tot een negatief

denken over het lichaam ten opzichte van een positief beeld
van de ziel.”

gebeurde.”

Dat had z’n invloed op genezing. “Ziek-zijn kreeg uiteindelijk

de kerkvader die eerder bekend staat als scepticus als het

drie eeuwen alleen vervolging zag als een vorm van lijden.

Aan het einde van deze periode was er ook nog Augustinus,
gaat om wonderen. “Hij zei in de eerste jaren van zijn

bediening dat hij niet geloofde in wonderen en tekenen.

Augustinus zei dat God bijna geen wonderen meer deed.

Wonderen konden misschien wel gebeuren, maar je hoefde
dit niet echt te verwachten. Deze uitspraken hebben

veel mensen beïnvloed in hun denken over genezing en
wonderen, onder wie Johannes Calvijn.”

Dat Calvijn steeds teruggreep
op zijn oude uitspraken, doet geen
recht aan het hele levensverhaal
van Augustinus.

de betekenis van lijden en heiliging, terwijl men in de eerste
Daardoor werd er minder voor genezing gebeden.”

“Genezing werd ook iets dat de professionele priesters

behoorden te doen. Binnen een paar generaties tijd, drong
de opvatting door dat genezing iets is wat alleen hele
bijzondere mensen konden doen.”

“Daarmee gingen ze terug in de tijd”, merkt Ten Voorde

op. “Ze gingen terug naar de tijd van het Oude Testament,
waar ook alleen de priesters of profeten zoiets mochten

doen. Terwijl de tijd van het Nieuwe Testament deze gaven
juist naar de ‘eenvoudige mensen’ bracht, ook wel het

priesterschap van iedere gelovige genoemd. Het veranderde
een heleboel en bracht soms gekke taferelen voort.”

Desondanks is dit slechts een deel van de waarheid,

Op een gegeven moment was er zelfs de gewoonte ontstaan

teruggenomen in zijn boek Retractationes. Hij kon er

er genezingsdiensten aan het hof bij het Engelse en het

zegt David. “Augustinus heeft deze uitspraken later
namelijk niet meer onder uit. Hij zag in zijn Noord-

Afrikaanse gemeente in Hippo in twee jaar tijd 70 wonderen
gebeuren, wat hij beschreef in het boek De stad van God.
Daar zaten hele grote wonderen bij, zoals genezing van

blindheid, artrose, mensen die een ongeluk hebben gehad
en zelfs mensen die uit de dood opstonden. Het was heel
bijzonder. Dat Calvijn steeds teruggreep op zijn oude

uitspraken, doet geen recht aan het hele levensverhaal van
Augustinus.”

24

E W

M AGA Z I N E

dat alleen de koningen mochten genezen. “Toen kwamen

Franse koningshuis. De koning liep naar de zieken en zei:
‘De koning raakt u aan, en God geneest u.’ En er werden
echt mensen genezen, want God is een genadige God.”

David vertelt dat er meerdere schilderijen en prenten zijn

van deze taferelen. “Dit ritueel heeft zo’n 700 jaar geduurd.
In Engeland is het in 1688 gestopt vanwege de invloed van

het calvinisme. In Frankrijk stopte het in 1825, vanwege de
Franse Revolutie en het opkomende atheïsme.”
Reformatie

Eén ding was dus duidelijk, mensen geloofden altijd wel in
genezing en het is ook nooit gestopt, vertelt Ten Voorde.
Maar mede door de Reformatie zijn we kritischer gaan

denken over genezing. Dit had te maken met excessen en

misbruik van diverse Geestesgaven in de tijd van Luther en
Calvijn.

“Er was ene Thomas Munster die zei dat hij een profeet was
en van God in opstand moest komen tegen de adel. Daarbij
zijn 100.000 boeren gestorven. Een ander voorbeeld is het
Wederdopersrijk in de Duitse stad Münster.

jammer, want daardoor lijken we als kerk in dit opzicht nog
maar weinig op de oorspronkelijke kerk.”

"Ik geloof dat we als christenen
eerlijk naar de Bijbel moeten kijken,
en ook eerlijk moeten zijn over waar
we in het verleden op het verkeerde
been zijn gezet."

Nederlandse profeten Jan van Leiden en Jan van Haarlem

zette het stadbestuur af en gaven mensen de doodstraf als
ze de tien geboden overtraden.” Uiteindelijk is deze stad

ingenomen door een Duitse vorst en werden veel mensen

Je zegt dat de wonderen en tekenen een
belangrijke reden vormden dat de vroege kerk het
zo goed deed. Wat zijn de gevolgen van het feit dat

gedood.

het verdwenen is?

“Calvijn wees deze excessen terecht af, maar schoot zelf

de prijs die we betalen door het wel te doen. Als je voor

ook door in een overmatige reactie. Hij greep onder andere
terug op Augustinus, eigenlijk ten onrechte, zoals ik heb
uitgelegd. Maar zoals je vaker ziet in de geschiedenis,

reageren mensen op elkaar. Met demonie en bevrijding

“De prijs die we betalen door het niet te doen, is groter dan
zieken bidt, kost het je eigen reputatie. Mensen zullen je

vervolgen en gek vinden. Tegen Jezus zeiden ze zelfs dat Hij
door de duivel gebruikt werd.”

wilde hij ook niets meer te maken hebben, vanwege veel

“Maar de prijs om het niet te doen is veel groter. De

te rekenen met de excessen en de kerk te zuiveren, heeft hij

zagen, zijn namelijk grotendeels verdwenen. Want waarom

bijgeloof en magie in de middeleeuwse kerk. In plaats van af
alles weg gehaald. Dit heeft geleid tot de leerstelling van het
cessationisme – de wonderen en tekenen zijn gestopt na het
overlijden van de eerste apostelen.“

Volgens Ten Voorde is hiermee tot op de dag van vandaag
een gat ontstaan in de gereformeerde theologie. “In de

gereformeerde traditie bestaat nauwelijks aandacht voor de
gaven van de Geest, waaronder genezing en bevrijding. De

calvinistische traditie heeft ons op dit punt niets te bieden.

Hoe kan het dat Jezus het opdroeg, de Bijbel er vol mee staat
en het ineens niet meer zou bestaan?"

Tot op de dag van vandaag is dit het standpunt van
de meeste gereformeerde kerken. “Daar is ook nog

de Verlichting overheen gekomen, waardoor we het

wonderen en bekeringen die we in de eerste eeuwen

kwamen mensen tot geloof? Doordat ze het evangelie
verkondigden, en dit demonstreerden met kracht.”

“Ik geloof dat we als christenen eerlijk naar de Bijbel

moeten kijken en ook eerlijk moeten zijn over waar we
in het verleden op het verkeerde been zijn gezet. Het

is goed om vanuit bezorgdheid te waarschuwen voor

mogelijke valkuilen, verkeerd gebruik en excessen als

het om genezing, profetie en bevrijding gaat. Maar het is

minstens even belangrijk om vanuit geloofsgehoorzaamheid
uit te zoeken wat het goede en gezonde gebruik van de

Geestesgaven is. Jezus Christus is hierin het volmaakte

Voorbeeld en Hij verdient niets minder dan onze volledige
navolging.”

bovennatuurlijke hebben weggeredeneerd. Dat is heel
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IN GESPREK MET HANS MA AT OVER PROFETIE

Het geheim?
Niet radicaliseren 		
		
maar

praktiseren!
DICK VAN DEN BOS

Binnen het EW als protestants- evangelische organisatie werd in

het verleden al gesproken over profetie, maar het was vooral een

theologische exercitie. Het is nu meer de praktijk in onze beweging

geworden, zegt Hans Maat als ik hem vraag naar zijn aandacht voor
de gave van het profeteren. Hij ziet het als onmisbare gave voor de
kerk en zeker ook voor de samenleving.

H
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ans heeft gezien hoe

systeem dat God zo specifiek tot hen

het profetisch spreken

spreekt over Zijn bedoelingen.”Hans

individuen, organisaties

vertelt in dit interview ook over

en gebieden of

bijzondere vormen van openbaring.

beleidsterreinen verandert. “Ik zie vaak

Bijvoorbeeld de Haarlemmer Piet van

dat mensen enorm verbaasd zijn over

Soest die in vijf dromen chocolade-

profetische woorden. Het zit niet in hun

recepten ontving om zijn lang

gekoesterde wens, een eigen chocoladewinkel te
starten, in vervulling zag gaan. Of een Amerikaanse
evangelist uit Los Angeles die zijn trouwdatum
en het kantooradres van het EW – let wel, in
het Nederlands! - kon opnoemen, waarna hij
profeteerde over het leven van Hans, zijn rol voor de
kerk en zijn gezin.

Snel tempo
Wat is nu de kern van profetie? Hans: “Profeteren is
allereerst een gave van God en een opdracht. Streef
ernaar, zegt Paulus in de gebiedende wijs. Het is dus

Wij luisteren vandaag
vooral naar de virologen
en het rivm, naar media.
Zij voelen aan als seculiere
profeten die ons de
scenario’s geven voor
de toekomst en hoe wij
moeten handelen.

ook een kwestie van gehoorzaamheid. Het zou mij een
lief ding waard zijn als christenen dit net zo serieus
nemen als de anderhalve meter samenleving.
In de kern is profeteren het uitspreken van Gods
gedachten (door Woord en Geest) om voor mensen,

we moeten het leren, maar het is toch niet zo’n gekke

kerken, steden, beleidsterreinen, gebieden en landen

gedachte? Dat is het koninkrijk van God!”

Gods wil en weg te duiden. Profetie is niets anders
dan rechtstreekse openbaring van de Heilige Geest.

Charismatische charlatan

In de Nederlandse theologie is er weinig over te

“Profeteren is en blijft spannend”, zegt Hans.

vinden, omdat profetie in onze kerken en levens weinig

“Soms ben ik er ook huiverig voor, omdat de

plek heeft gekregen, vanwege het mondjesmaat

angst me overvalt dat ik ontmaskerd word als een

praktiseren van de (bijzondere) gaven van de Geest.

charismatische charlatan, die vooral eigen intuïtieve

Ik erken wel dat ds. Geuze uit Nunspeet hierin een

gedachten uitspreekt. Een bekend theoloog zei eens

voorloper is geweest en dat eer ik. Toch is het jammer

tegen mij: ‘Ach Hans, jij bent gewoon zeer sensitief,

dat velen lijken te denken dat Paulus een tijdslimiet

sociaal-emotioneel intelligent!’” Maar als dat zo is,

heeft ingesteld voor de gaven van de Geest of dat

dan komt het erop neer dat je het zelf doet en dan ligt

zij als startmotor moesten fungeren voor de eerste

manipulatie op de loer. Dan maak je dus pastorale

verbreiding van het christendom.”

brokken. Toch leert de ervaring mij – en ik zal er
best wel eens naast gezeten hebben – dat ik door

Virologen of Bijbelse profetie?

de vervulling of doop met de Heilige Geest weet dat

“We leven in een tijd van grote veranderingen en sociale

de Geest mij echt dingen ingeeft. Het natuurlijke en

onrust. Het is crisis, maar in de hemel is gelukkig geen

bovennatuurlijke horen bijeen.

crisis”, lacht Hans. “Wij luisteren vandaag vooral naar
de virologen en het RIVM, naar media. Zij voelen aan

Zo was er laatst een dame bij het pompstation die het

als seculiere en soms ook valse profeten die ons de

erg druk had met het bedienen. Toen ik aan de beurt

scenario’s geven voor de toekomst en hoe wij moeten

was, keek ze heel erg boos. Ik durfde haast mijn koffie

handelen. Maar staat er niet geschreven in Amos

niet meer te bestellen. Maar ik zei: mevrouw, het ziet

3:7 dat God zijn plannen onthult aan zijn dienaren,

er niet uit of dit uw beste dag is. “Nee, zei ze, dat kun

de profeten? Hoe zou het zijn als wij profetie mogen

je wel zeggen, ik ben echt heel erg kwaad!” Ze legde

inbrengen in de gewone wereld? Voor overheden, in de

uit dat ze net was uitgescholden door de vorige klant

media, in de economie? Ik weet het, het is uitdagend en

omdat deze vond dat hij te lang moest wachten. 
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“En dat was al de derde vandaag en het lijkt wel een

geroepen. Als God spreekt, is het er en als God

vloek”. Toen zei ik:”Mevrouw, dan komt na de vloek nu

gebiedt, staat het er, zeggen de psalmen. Hoe krachtig

de zegen. Ik heb een indruk van God die ik met u wil

is dat! Op de een of andere manier wil deze grote

delen”. Op dat moment weet ik nog helemaal niet wat

God ons als spreekbuis gebruiken om Zijn profetische

ik ga zeggen, maar ik vertrouw op de Heilige Geest.

beloften te vervullen. Dat is een geweldig voorrecht!

Ik vervolgde: “Mijn indruk is dat God erg van U houdt
omdat u toch telkens weer doorgaat met bedienen,

Conferentiebezoeker

als deze dingen gebeuren. Natuurlijk is dit iets wat

Terug naar Hans zelf die vaak gevraagd wordt of hij

je ook in het natuurlijke kan bedenken en valt onder

niet teveel beïnvloed is door conferenties waar grote

bemoedigen. Maar er volgde meer: “Maar wat Jezus

dingen gebeurden die de meeste gewone christenen

echt tegen u wil zeggen is dat Hij u zo liefheeft omdat

niet meemaken.

u met kansarme jongeren werkt in Almere en zij u

Hij lacht: “Ach, welnee. Ik ben eigenlijk geen

echt zien als moeder. Voor sommigen van hen bent u

conferentiebezoeker wat mijzelf betreft, al spreek ik

de enige moeder die ze ooit hadden. Hij geniet er zo

er wel en organiseer ik ze ook. Ze hebben absoluut

van dat u dit doet. U zal er nog meer gaan krijgen en

hun waarde. Maar ik heb in mijn hele leven slechts een

u zult veel geestelijke kinderen voortbrengen”. Toen

paar buitenlandse conferenties gevolgd als bezoeker,

brak ze en schoot ze vol met tranen. Ze kon zich niet

af en toe wat op YouTube bekeken en heb ook geen

voorstellen dat God haar zag in de gewone dingen die

cursus gevolgd, wat ik mensen wel aanraad. Ik zie

ze deed en zomaar iemand liet vertellen wat ze deed in

allerlei leiders heen en weer vliegen – nu dan even

haar vrije tijd.

niet- om ideeën op te doen. Nou, dat vind ik niet zo
nodig, want ik lees gewoon veel en ga vooral biddend

Dit is maar een gewoon voorbeeld hoe het kan gaan.

mijn weg.

Daarbij mis ik ook wel eens woorden of kansen, maar
ik blijf het wel doen. Blijf bescheiden en nederig. Wees

“ACH, WELNEE. IK BEN EIGENLIJK GEEN

liefdevol, spreek altijd opbouwend en bedenk dat het

CONFERENTIEBEZOEKER WAT MIJZELF BETREFT,

echte profeteren voortkomt uit de liefdevolle relatie

AL SPREEK IK ER WEL EN

met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gebruik

ORGANISEER IK ZE OOK.”

Gods Woord. Wees niet verheven en zeg nooit: Alzo
spreekt de Here…”

Sommigen vinden mij een exponent van ‘radical
christianity’, maar wat negatief is bedoeld is, is voor

“TOCH LEERT DE ERVARING MIJ – EN IK ZAL
ER BEST WEL EENS NA AST GEZETEN HEBBEN
– DAT IK DOOR DE VERVULLING OF DOOP MET

mij eerlijk gezegd een compliment. Alle christendom
dient radicaal te zijn. Dat betekent niet dat je niet
wijs en gebalanceerd zou zijn. Tegen mijn critici zeg

DE HEILIGE GEEST WEET DAT DE GEEST MIJ
ECHT DINGEN INGEEFT.”
“Nee, zeg gewoon dat je een indruk hebt die je wilt
delen en dat je denkt dat deze van God komt.”

Het effect van profetie
Hans vervolgt: “Wat van God komt heeft een heilzame
werking. Waarom? Als wij het Woord van God over
situaties en mensen uitspreken, worden deze woorden
werkelijkheid, er wordt iets al sprekend tot aanzijn
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Dat was me nog
eens een charismatische
kerk zeg! Op het
overdrevene af.

groeien, dan risico te nemen en het te doen. God
lijkt daarop te reageren, is mijn waarneming. Maar
geloof is ook volharding. Als er een week voorbijgaat
waarin niemand geneest, of waarin ik geen woord
heb, dan gooi ik het bijltje er niet bij neer. Zelfs al zou
ik honderden keren moeten bidden zonder zichtbaar
resultaat: ik blijf toch doorgaan. Maar ik bid dan ook
al jaren: vernieuw in mijn binnenste een standvastige
geest met psalm 51; dat zal het geheim zijn, lacht Hans.
“Maar gelukkig is God trouw en is er altijd een zegen.
Ik bid vaak vooraf aan een kerkdienst of spreekbeurt:
ik meestal dat ik niet zozeer radicaliseer, maar vooral

Heer, als ik straks daar op die kansel of dat podium

praktiseer. En ik raad leidinggevenden, voorgangers,

sta, dan moet U wel komen opdagen, want anders

kerkplanters, predikanten en anderen aan om dat ook

wordt het een drama. U weet ook wel dat ik zelf niets

te doen. Om volwassen te bewegen in de gaven van

heb te geven, hooguit een geheiligd natuurlijk talent

de Geest en de Here Jezus om een zalving te smeken.

en dat gaat mensen niet aanraken, tot geloof brengen,

Met je competenties en je verstand alleen red je het

genezen of bevrijden. En hoe heerlijk is de Heilige

gewoon niet en dat zie je ook in de praktijk terug.”

Geest: Hij is trouw en komt altijd weer opdagen.”

Verlangen naar meer

PKN

Opvallend is dat Paulus juist de gemeente van

De praktijk van luisteren naar Gods stem en

Korinthe in 1 Korinthe 14 aanmoedigt om te profeteren.

profeteren moedigt Hans aan binnen de traditionele

Dat was me nog eens een charismatische kerk zeg!

kerk en met name de PKN.

Op het overdrevene af. En juist tegen die super-

“Het krachtige van het ontvangen van profetische

charismatische christenen, die wij vaak labiel en

woorden is dat het voor veel mensen zo sterk

emotioneel vinden en waar veel ontsporingen

bevestigt: God ziet mij heel persoonlijk. Hij kent mij.

plaatsvonden, zegt Paulus: Streef ernaar! Ga ervoor!

Of mensen worden bevestigd in hun roeping als

En dan vooral naar de gave van profetie.”

evangelist, of als arts, bijvoorbeeld. Ik zou honderd
verhalen hierover kunnen vertellen.”

“Je zou toch denken dat hij ze wat getemperd had.
Dat hij die Corinthiërs een liturgie had gegeven vol
voorspelbaarheid en formulieren. Maar nee hoor;
Paulus doet er gewoon nog een schepje bovenop. Dat

Vanaf maart-april 2021 starten wij met

vertelt ons in ieder geval dat Paulus buitengewoon

profetenscholen. Je kunt die zowel

charismatisch was en daarom zijn we in goed

digitaal als (deels) fysiek volgen.

gezelschap”, lacht Hans.

Bij het Evangelisch Werkverband,

God komt opdagen

binnen de PKN, waar Hans directeur

“Maar is het niet zo dat velen het gewoon niet

is, is veel aandacht voor het luisteren

aandurven, omdat het ook kan zijn dat je niks ziet

naar Gods stem en profetie. Op korte

gebeuren? Op deze vraag antwoordt Hans: “Als je

termijn zijn e-cursussen beschikbaar.

in geloof risico’s gaat nemen, zul je zien hoe God je

www.ewv.nl

de woorden geeft. Er is geen betere manier om te
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GELOOFSOPVOEDING

Bidden met
ERICA KR AMER

je kinderen

Een eettafel in een heel gewoon rijtjeshuis in Emmeloord. Ik ben een jaar
of acht. Het eten staat klaar, mijn vader, moeder en twee broers zitten
om me heen. ‘We gaan even stil zijn’, zegt mijn vader. En opeens valt het
kwartje: ‘Stil zijn’ betekent bidden, in je hoofd praten tegen God. Dat
wist ik niet – het was zo vanzelfsprekend voor mijn ouders dat ze niet
bedachten dat ze het aan mij moesten uitleggen.
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Bidden met kinderen kan lastig zijn.

Om te lezen met je kinderen

Je grijpt algauw terug op je eigen

opleveren. Zo bad mijn neefje ooit: ‘Here,

God spreekt tot mensen

zegen deze spijker, amen!’ Nu is het niet

God spreekt graag en op veel verschillende manieren tot

erg om oude gebeden en liederen te

ons, dat is echt leuk! Het lijkt wel alsof Hij in verschillende

gebruiken, als je de woorden maar even

talen spreekt. En wij kunnen leren om al die verschillende

uitlegt. Bij het avondritueel ervaren veel

talen, die manieren van spreken, te begrijpen. Hier zijn een

kinderen een gevoel van veiligheid als je

paar van de manieren waarop God spreekt:

opvoeding, op de gebeden die je zelf
geleerd hebt. Dat kan grappige situaties

elke avond met ze zingt: ‘Ik ga slapen, ik
ben moe.’ Maar zou er ook meer mogelijk
zijn?

• Een hoorbare stem – God spreekt soms hardop, alsof Hij
vlak naast je staat.
• Een stem die je vanbinnen kunt horen – Hij kan ook luid

Mijn onderliggende vraag is: hoe wil God
omgaan met kinderen? Wil Hij vooral
dat ze de Bijbelverhalen leren kennen,

en duidelijk in je hoofd spreken (alleen jij kunt het horen).
• Een fluistering – Soms lijkt Gods stem op een fluistering
in je hart of je hoofd.

zodat ze voor Hem kunnen kiezen als

• Een spontane gedachte – Dit lijkt op het gloeilampje

ze wat ouder zijn? Zijn kindergebeden

in een stripverhaal, wanneer iemand in de strip een

eenrichtingsverkeer naar God toe? Of

goed idee krijgt. Dan komt er plotseling uit het niets een

kunnen ook kinderen een volwaardige

gedachte in je op.

relatie met God hebben?

• Gevoelens of indrukken – God laat je soms iets
aanvoelen. Bijvoorbeeld dat iemand een knuffel nodig

Ik geloof dat kinderen Gods stem kunnen
verstaan. Er staat immers in de Bijbel:
‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik
dank U, Vader, Here van de hemel en van

heeft, of dat God wil dat je iets niet doet.
• Weten – Dan weet je iets, zonder dat je weet hoe je dat
nou weet. Maar diep vanbinnen wéét je het gewoon.
• Een Bijbeltekst – Soms laat God een Bijbeltekst ineens

de aarde, dat U deze dingen voor wijzen

heel duidelijk tot je spreken en kun je Hem horen terwijl je

en verstandigen verborgen hebt, en ze

de Bijbel leest.

aan jonge kinderen hebt geopenbaard’

• Andere mensen – God kan ook tot je spreken door andere

(Mattheüs 11:25, HSV). En: ‘Mijn schapen

mensen, zoals je ouders, je dominee of een vriend. Dan

horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen

zeggen zij iets en weet je dat het eigenlijk God is die het

Mij’ (Johannes 10:27 HSV). Iedereen die

tegen je zegt. Hij gebruikt die persoon alleen om het uit te

bij God hoort, kan zijn stem horen en

spreken.

Hem volgen. Er wordt geen leeftijdsgrens
genoemd. Maar hoe kunnen we kinderen

Om te bespreken

leren om Gods stem te verstaan? En

Heb jij God weleens horen spreken? Op welke manier? Heb

hoe kunnen we zelf met onze kinderen

je weleens een beeld gehad? Weet je hoe zijn stem klinkt?

meegroeien?

Op welke nieuwe manieren zou je God willen horen? Bid en
vraag God om je oren te openen, zodat je Hem op al die

Oefening baart kunst

bijzondere manieren ook echt kunt verstaan. Probeer eens

Zelf was ik al in de veertig toen ik leerde

om Hem op een nieuwe manier te horen: luister of je zijn

Gods stem te verstaan. Ik geloofde echt

stem kunt horen als je stil wandelt, vraag God om je een

wel dat God nog steeds sprak tot 

beeld te geven ...
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mensen, maar dacht dat dat een speciale gave was

je dat spannend: zal God komen opdagen als je de

die aan anderen was voorbehouden. Tot ik een cursus

touwtjes uit handen geeft? En wat als de kinderen iets

Luisterend bidden van New Wine volgde. We baden

horen wat duidelijk niet van God komt? Even iets meer

voor mede-deelnemers, en toen ik mijn indrukken

daarover: een beeld of woord kan uit drie bronnen

durfde uit te spreken, bleek dat ze helemaal geen

komen: uit je eigen ziel, van God en van de duivel.

onzin waren (hoewel ik dat vreesde). De Bijbeltekst die

Wat van de duivel is, is vaak heel duidelijk: dat is niet

in me opkwam, was precies raak; de beelden die ik

in overeenstemming met de Bijbel, of je hebt er geen

had, sloten naadloos aan bij het leven van de mensen

rust over. Het is niet liefdevol, niet opbouwend. Wat uit

voor wie ik bad. Ik kende deze mensen helemaal niet,

je eigen ziel komt, is al wat lastiger te onderscheiden,

dit kwam niet uit mezelf. Ik hoorde klaarblijkelijk Gods

maar ik let altijd extra op als een woord dat ik van

stem, maar kon hem nog niet zo goed onderscheiden

iemand krijg, naadloos aansluit bij de wensen en

van mijn eigen gedachten.

ideeën van die persoon. Woorden van God zijn
liefdevol, ze hebben opbouw tot doel en sluiten aan

Door te oefenen, door te handelen op

bij wat in de Bijbel staat. Maar met een

basis van wat ik hoorde, leerde ik dat

beetje oefening leer je Gods woorden te

onderscheid.

onderscheiden. Dus laten we oefenen!

Ook met kinderen kun je Gods stem leren
verstaan door te oefenen. Misschien vind

Oefening 1: Maak een tekening

Uit: Kinderen hebben geen kleinere

Laat kinderen (of volwassenen) bidden

Heilige Geest - Kinderlijk geloof en

voor iemand en vraag Jezus dan om een

de kracht van God; Jennifer Toledo;

beeld. Laat ze dat beeld tekenen en dan
uitleggen wat ze denken dat Jezus ermee zegt.

paperback;
2019; 200 pagina’s; € 15,95

Mijn zoon maakte eens een tekening van mij als
ridder op een paard terwijl ik een draak doodde. Een

Met de ogen en oren open

week later had een vriend een profetische droom

Als gezin Gods stem

waarin hij mij op een paard zag terwijl ik een draak

ontdekken; Jennifer Toledo,

doodde. Ik stuurde hem meteen een foto van mijn

Bart den Heeten; gebonden;

zoons tekening. Wat een mooie bevestiging was dat!

2016; 126 pagina’s; €14,95

Oefening 2: Stuur een bemoedigend woord aan

Meer lezen?

iemand

Wil je met je gezin oefenen in het verstaan van Gods

Laat je kind vertellen wat hij of zij denkt dat Jezus

stem? Dan is Met de ogen en oren open. Als gezin

tegen iemand wil zeggen. Stuur deze boodschap

Gods stem ontdekken van Jennifer Toledo een

dan naar die persoon toe om hem te bemoedigen,

aanrader. Het kader ‘God spreekt tot mensen’ is

bijvoorbeeld via WhatsApp of Facebook. Je kunt

hieruit overgenomen. In haar boek Kinderen hebben

het gewoon als tekst sturen, maar ook opnemen als

geen kleinere Heilige Geest lees je meer over hoe de

filmpje of geluidsfragment. Vraag de ontvanger als

Geest door kinderen heen werkt.

het kan om feedback.

Deze boeken zijn uitgegeven bij arrowz.org en te
bestellen bij www.ewv.nl/webshop
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DOE
MEE &
WI N !

Verticaal 1 God is met
ons 2 Een ander woord
voor 'Gods woorden
doorgeven' 3 Eén ander
woord voor 'voorganger'
4 Wat is een ander
woord voor 'volgeling'?
5 Wie droomde over 'de
laatste dagen'? 9 Wat
is een nieuwe manier
van kerk-zijn? 10 Hoe
heet de liedbundel van
het EW? 11 Wat is nodig
om in het koninkrijk te
komen? 12 Welke profeet
heeft het over Jezus als
de ‘Vredevorst’? 14 Welk
boek spreekt over de 24
oudsten voor Gods troon?
16 Van Pasen naar ...
20 Welk instrument
bespeelde Koning David?

Horizontaal 6 Onverdiende gunst 7 Met mijn hele hart, ziel, kracht en ... 8 Eén woord voor delen wat God
heeft gedaan 13 Wie is vaak de vergeten persoon in de drieeenheid? 15 In welk Bijbelboek staan velen liederen
opgeschreven? 17 Eén ander woord voor 'verlossing' 18 In welke plaats veranderde Jezus water in wijn?
19 'Kom, Heer Jezus!' 21 Een teken van trouw 22 Praten met God

Oplos

sing

Vul aan de hand van de vragen/ hints de antwoorden in. De vakjes met één letter erin vormen samen de oplossing.
Stuur het antwoord in voor 5 januari 2021 en maak kans op een boekenbon t.w.v. € 40 euro voor onze webshop.
Adres: Evangelisch Werkverband, Eendrachtstraat 29a, 3784 KA Terschuur.
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Niet zichtbaar,
		wel aanweZig
DR. GERRIT VREUGDENHIL PREDIK ANT SINT JANSKERK GOUDA

We zijn gewend geraakt aan de vele en heftige beelden van
oorlog en geweld. Ze halen de kranten en domineren de media.
Er is echter ook een strijd die niet direct zichtbaar is, maar wel
veel slachtoffers maakt: de geestelijke strijd.

W

e hebben het over de strijd tussen

raadplegen (spiritisme) of toverspreuken uitspreken

God en de machten van het kwaad,

(Deut. 18: 9-14). Wie dit toch doet, kan te maken krijgen

onder aanvoering van satan. Een

met somberheid, woede-uitbarstingen, benauwdheid

strijd die woedt in de hemelse

en duisternis (Jes. 8:19-22). Wie geesten oproept, aan

gewesten en op aarde. Deze strijd is heel reëel. Bedenk:

reiki doet of wicca(hekserij), opent een poort voor de

elke volgeling van Jezus krijgt ermee te maken!

macht van de boze. Ik kan dit met vele voorbeelden

Jezus zelf stuurt in Lucas 10 zeventig leerlingen op

uit het pastoraat bevestigen waar soms jonge

pad om het evangelie van het Koninkrijk van God te

mensen glaasje hebben gedraaid, geesten opriepen

verkondigen en geeft hen (vol)macht over elke kracht

en jarenlang horrorfilms keken met alle gevolgen

van de vijand (vers 19). Volgelingen van Jezus die in

van dien. Je begeven op occult terrein is niet zonder

Zijn naam op pad gaan betreden immers bezet gebied.

gevaar. Op allerlei manieren probeert satan het
leven van de gelovigen te verzieken en de christelijk

Elke volgeling van Jezus krijgt met
geestelijke strijd te maken!

gemeente te verstoren.

Ingangspoorten
Er is ook een indirecte manier. In Efeze 4:26-27
vermaant Paulus de gelovigen om niet op iemand

Over de grens

boos te blijven, omdat zij anders de duivel een plaats

De duivel gebruikt een arsenaal aan manieren en

geven. Wie vasthoudt aan zijn boosheid geeft de

zoekt ingangspoorten in ons leven. Dat kan op een

duivel een plaats in zijn hart. Wie een conflict laat

directe manier, wanneer we ons op occult terrein

voortduren, geeft de duivel brandstof om het vuurtje

begeven. Zo mocht Israël onder geen beding aan

van de zelfrechtvaardiging verder op te stoken, zodat

waarzeggerij of toverij doen, geen geesten van doden

verzoening steeds lastiger wordt.
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In Efeze 4 noemt Paulus trouwens ook vele andere

breiden. Ik hanteer meestal de volgende drieslag:

zaken, die de vijand een ingangspoort kunnen geven:

beïnvloeding – gebondenheid – bezetenheid. Met

losbandigheid, onreinheid, hebzucht, leugen, vuile taal,

beïnvloeding hebben we als gelovigen allemaal te

bitterheid, laster etc.

maken. De duivel gaat rond als een brullende leeuw
(1 Petr. 5:8) en vuurt zijn vurige pijlen op ons af (Ef.

Belangrijk signaal is de innerlijke
weerstand tegen het geloof, de kerk,
bidden en Bijbellezen.

6:16). Om een beeld van een middeleeuwse stad
met poorten te gebruiken: hij omsingelt de stad en
probeert binnen te komen. De vijand kan in de stad
komen en een deel veroveren via een bres in de
muur (zwakke plek of zondige gewoonte) of doordat
iemand de poort op een kier zet. Dan is er sprake

De duivel en zijn demonen hebben een toegangspoort

van gebondenheid. Een deel van de stad (ons hart

nodig en zoeken de zwakke plekken op. In de praktijk

of hoofd) is niet vrij, maar gebonden door satan.

zie ik deze ingangspoort terug bij mensen die

Wanneer de hele stad in handen komt van de boze

worstelen met porno- of gokverslaving, jongeren die

spreken we van bezetenheid. De inwoners hebben dan

in de ban zijn van gewelddadige computergames of

niets meer in te brengen. In de Bijbel is de bezetene

luisteren naar occult getoonzette muziek. Belangrijk

van Gardara (Mc. 5:1-20) hier het meest duidelijk

signaal is de innerlijke weerstand tegen het geloof, de

voorbeeld van. Wie door het geloof de Heere Jezus

kerk, bidden en Bijbellezen.

Christus toebehoort, kan niet bezeten zijn! Het hart
van de stad is immers in handen van de Heilige

Duivel wil altijd meer

Geest. Dat kan satan niet ongedaan maken. Wel kan

Is de duivel eenmaal door de open poort

een christen op bepaalde terreinen van zijn leven

binnengekomen, dan probeert hij zijn invloed uit te

gebonden zijn. 
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‘Bevrijdingspastoraat’

Vervolgens zal degene die gebonden is geraakt, de

In het pastoraat moeten we alert zijn op o.m.

zonde die hem of haar een ingangspoort maakte voor

gebondenheid. Een stukje Bijbelse nuchterheid is

de boze, aan God moeten belijden. Deze belijdenis is

wel op zijn plaats. Om geen pastorale brokken te

van groot belang, zo wordt immers de aanleiding tot

maken is het goed als we in de gemeente een zekere

de gebondenheid weggenomen.

deskundigheid op dit gebied opbouwen. Natuurlijk

Wanneer er sprake is van een langdurige verslaving

zijn er ook geestelijke problemen die te wijten zijn aan

of gebondenheid is het verstandig om ook een traject

ons zondige vlees (‘oude mens’) of aan beïnvloeding

van (persoonlijke of groeps)hulpverlening te starten.

door de cultuur. Bekering is dan eerder nodig dan

Wanneer gewoontes zijn ingesleten, is externe hulp

bevrijding.

vaak nodig om met ongezonde patronen te breken.

Toch kunnen we in ons leven te maken krijgen met

Het is kostbaar om in dergelijke ontmoetingen te

invloed van de boze en van demonen. Dan is een vorm

mogen weten (en soms ook ervaren) dat het bloed van

van ‘bevrijdingspastoraat’ nodig om vrij te komen van

Jezus reinigt van alle zonden (1 Joh. 1:7-2:1).

de invloed van de boze en de deur die open staat, weer
te sluiten. In een post-christelijke samenleving staan

Verder is het belangrijk dat men afstand doet

helaas vele mensen open voor nieuwe vormen van

van bepaalde voorwerpen (films, games, muziek).

heidendom, waardoor de vijand zich in de levens van

Wegsturen van demonen kan soms nodig zijn.

mensen meer manifesteert dan ooit.

Tenslotte is het belangrijk om hart en hoofd opnieuw
te laten vullen met het Woord van God en de heilige

Jezus is overwinnaar

Geest. Het is de waarheid van God die ons vrijmaakt.

Wie in een situatie komt waarin hij of zij voor iemand
om bevrijding van kwade machten bidt, mag dit doen
in het volste vertrouwen dat Jezus aan het kruis de

Dr. G.C. Vreugdenhil

overwinning op satan heeft behaald (Col. 2:14-15).

Artios reeks

Satan is een overwonnen vijand en Jezus is machtig

Welkom in de strijd! Dat wordt

om elk werk van de boze te verbreken. De naam van

tegen mensen gezegd die

Jezus doet wonderen!

hun geloof in de Heere Jezus
belijden. Geestelijke strijd hoort

De weg tot bevrijding

blijkbaar bij het geloof. Het boek

Wie bidt voor bevrijding geef ik graag wat

wil ons toerusten voor de strijd

aanwijzingen mee. Allereerst is het goed om de

die wij allen hebben te voeren.

overwinning van Jezus op satan te proclameren.

Niet in eigen kracht, maar in de

Je spreekt dit dus hardop uit.

kracht van Jezus!

Meer weten?
Binnen het EW is bevrijding een onderdeel van onze gebedspraktijk. Als u
hulp nodig heeft of zoekt, kunt u bij ons via info@ewv.nl worden doorverwezen. Tegelijkertijd
vinden we het zeer noodzakelijk dat de plaatselijke gemeente zich hierin verdiept. Dr. Gerrit
Vreugdenhil e.a. geven hierover toerusting.
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Lofzang van Maria
Hij koos mij uit,
mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:
‘Zij is gezegend.’
Want God, die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs met mij gedaan.
Aan mensen die naar hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.

Lucas 1: 48-50

schilderij: Elly Maat
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Meer in 2021

Wat kun je
van ons
verwachten
in 2021?

Meer ONTDEKKEN!
There is more!

u Grote internationale conferentie in het najaar
u There is more-next! op drie locaties
u Voorjaarsconferentie There is more! 5,6 en7
februari 2021 (o.v.b. maatregelen)
u De dokter en de dominee - tour waarin wij
i.s.m. huisartsen en specialisten avonden
beleggen over genezing en bevrijding
u Wil je onze sprekers boeken?
Ga naar www.ewv.nl

In 2021 willen wij nog meer
inzetten op beweging. Wij
willen een beweging zijn, en
brengen mensen in beweging
om Jezus Christus met hun

Meer GROEIEN
N IEUW

hele hart na te volgen, om de

u Profeteren doe je zó. Verschillende modulen

Heilige Geest te leren kennen

u Van bidden wordt je beter.

en de bestemming die op je

u School voor discipelschap - De LIFE-school

leven ligt, te ontdekken.

die je ook online kunt volgen.

start na de zomer op meerdere locaties. Deze
eenjarige school brengt verandering in jouw
leven. We werken met een heel team en de
beste docenten samen. We adviseren deze
opleiding ook als echtpaar te volgen. In januari
meer info via onze media en de website.

Meer MISSIE

u Luisteren naar Gods stem – online en op locatie

u Wil je vanuit huis of je bedrijf aan

u Levend in Christus – in jouw buurt of kerkelijke

de slag met huiskerk? Registreer
je op www.dehuiskerk.nl
u Evangelisatie: Getuige van Jezus
leren zijn
u Coaching van pioniers en
voorgangers
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WE GAAN DOOR MET:

gemeente
u Cursussen in plaatselijke kerken rondom
genezing, profetie o.l.v. toerusters
u Dagconferentie voor theologen
u GGG gespreksmateriaal voor 2021-2022 en de
daarbij horende Gemeente Groeigroepen dag

Wil je ons helpen in 2021?
Voor 2021 hebben we jou hard nodig! In 2020 is het EW hard geraakt, omdat
evenementen geen doorgang vonden en trainingen in plaatselijke kerken
niet mogelijk waren. We lijken in dit opzicht op de evenementenbranche. Ook
2021 wordt een uitdaging, al weten we dat God zal voorzien.
Wij doen ons werk op basis van een kleine groep donateurs en worden niet betaald door de
Protestantse kerken of grote fondsen. We hebben met veel inzet wel vele kleine bijeenkomsten
georganiseerd en werken hard aan onze media en een onlineomgeving waar je cursussen kunt volgen.
Help ons en word vriend van een beweging die echt verschil maakt.
Alvast hartelijk dank!

STEUN ONZE MISSIE OM TE BOUWEN
AAN EEN VERNIEUWDE KERK VOOR
NIEUWE GENERATIES
Waarom zou je geven?
Je wilt delen in een beweging waar zovelen worden

Je vindt gebed, het werk van de Geest, de
concentratie op Jezus en het Koninkrijk belangrijk
Je hebt hart voor Israël en de beloften voor Zijn volk
Onze bijeenkomsten, cursussen en nieuwe ideeën
spreken je gewoon aan

aangeraakt met de liefde en kracht van God
Je vindt een evangelische vernieuwingsbeweging in
de traditionele kerk onmisbaar

BOUW MET ONS MEE
EN WORD VRIEND VAN HET EW
OF GEEF EEN EINDEJAARSGIFT!

Met het oog op de nieuwe generatie begrijp jij dat
verandering nodig is

God zegene jou en dank je wel!

Scan met je telefoon de QR-code hiernaast of
ga naar onze website www.ewv.nl/bouwmee
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In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Sela
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