
Gij zult kracht ontvangen

Om getuigen van Jezus te zijn
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Ken jij de kracht van de wind?
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• Een windmolen in NL levert 4000 MWh

• Dit is genoeg energie voor 1000 huizen

• Alle windmolens in NL leverden 10 TWh in 2017

• Dit is genoeg energie voor 1000000 huizen



Inhoud
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• God wil jou zijn kracht geven.

• God wil dat je van Jezus getuigt.

• God wil jou vullen met zijn Heilige Geest.

• God wil jou de juiste taal geven.

• God wil dat zijn gemeente groeit.

• Wil jij wat God wil?



God wil jou zijn kracht geven! 
(Hand. 1:8)
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“maar u zult de kracht van de  Heilige Geest 

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in 
heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste 
van de aarde.”



God wil dat je van Jezus getuigt! 
(Hand. 1:8, BHV)
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“maar u zult de kracht van de  Heilige Geest 

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 
Mijn getuigen zijn, zowel in je huis als in je 
buurt en op je werk en ij je stad en overal.”



Wat doen wij? 
(Hand. 1:12-14)
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“Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, ... En 
toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen 
zij naar de bovenzaal en bleven daar, ... 
Dezen bleven allen eensgezind volharden in 
het  bidden en smeken, …”



God wil je vervullen met zijn Geest!
(Hand. 2:1-4)
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“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 
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 Geest hun 
gaf uit te spreken.”



God wil jou de juiste taal geven!
(Hand. 2:8)
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“En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in 
onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?”



God wil dat zijn gemeente groeit!
(Hand. 2:46-47)
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“En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel 
bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis 
brood braken, namen zij gezamenlijk 
voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud 
van  hart; en zij loofden God en 
vonden  genade bij heel het volk. En de 

Heere voegde dagelijks mensen die zalig 
werden, aan de  gemeente toe.”



Kracht van God maakt het verschil!
(Hand. 5:38, 39)
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“En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen 
en laat hen gaan, want als dit voornemen of 
dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het 
afgebroken worden, maar als het van God 
afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat 
u niet misschien ook tegen God blijkt te 
strijden.”



Wil jij wat God wil?
(1 Tim. 2:1-4)
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“Allereerst vraag ik dat er voor alle 
mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, 
voorbeden en dankgebeden voor hen worden 
uitgesproken. 2Bid voor alle koningen en 
gezagsdragers, opdat we rustig en 
ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid 
en waardigheid. 3Dat is goed en welgevallig in 
de ogen van God, onze redder, 4die wil dat 
alle mensen worden gered en de 
waarheid leren kennen.”



Samenvatting
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• De kracht van God is oneindig.

• God wil jou zijn kracht geven.

• God wil dat je van Jezus getuigt.

• God wil jou vullen met zijn Heilige Geest.

• God wil jou de juiste taal geven.

• God wil dat zijn gemeente groeit.

• Wil jij wat God wil?



Uitnodiging
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• Samen bidden en vasten

• Om God te vragen

– Ons kracht te geven om te getuigen

– Ons te vervullen met de Heilige Geest

• Op zaterdag dd/mm van 9:00-16:00


