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A) Inleiding 

 

B) Zalving 

 

C) Glorie 

 

D) Kort Praktisch Voorbeeld: hoe het kan 
werken! 



Inleiding 

 1 Korintiërs 2:4-5 

 De boodschap die ik verkondigde 
overtuigde niet door wijsheid, maar 
bewees zich door de kracht van de Geest, 
want uw geloof moest niet op menselijke 
wijsheid steunen, maar op de kracht van 
God. 

 

 > mooie, fijne, interessante, humoristische 
predikingen zijn geweldig … maar hebben 
vaak geen resultaat als ze de kracht van 
God ontberen. 

 > goed idee … of God-idee 

 



Zalving 

 Exodus 28:41 

 Laat je broer Aäron en zijn zonen deze 
kleding aantrekken en zalf hen; zo wijd je 
hen en heilig je hen om mij als priester te 
dienen.  

 

 Olie is een typebeeld van de Heilige Geest. 

 

 Zonder kracht, heb je alleen maar 
informatieoverdracht.  



Zalving 

De Zalving in ons          De Zalving op ons   

 

openbaart Gods Koninkrijk in ons            openbaart Gods koninkrijk in  
     de wereld 

openbaart de vrucht van de Geest  openbaart de gaven van de  
     Geest 

openbaart het karakter van Jezus openbaart de kracht van Jezus 

openbaart Gods integriteit  openbaart Gods autoriteit 

openbaart wie Jezus   openbaart wat Jezus doet 

 

 

Jesaja 10:27 (SV) 

En het zal geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken 
van uw schouder, en zijn juk van uw hals; en het juk zal 

verdorven worden, om des Gezalfden wil. 



Zalving 

 Lucas 4:18 
 De Geest van de Heer rust op mij, want hij 

heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 
om aan gevangenen hun vrijlating bekend 
te maken en aan blinden het herstel hun 
gezicht, om onderdrukten hun vrijheid te 
geven, om een genadejaar van de Heer uit 
te roepen.  

 

 > Jezus Christus is de Gezalfde en zijn 

     zalving  
 > christen is een gezalfde met zijn zalving 

 > christen is dus een juk verbrijzelaar.  



Zalving 

 1 Korintiërs 12:4 

 Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar dezelfde Geest, er is verscheidenheid 
in bedieningen, maar dezelfde Heer, er is 
verscheidenheid in werkingen, maar 
dezelfde God  

 

 Voor verdere uitwerking zie:  

 1 Korinthiërs 12:7-10  

 Efeziërs 4:11-12  

 Romeinen 12:5-8 



Zalving 

 Praktisch 
 - Predik het Nu-woord van God 
 - Heilige onrust … nog effe wachten 
 - Stuur bewust in Gods richting 
 - Predik met passie, bewogenheid,  
    autoriteit en   
           gezag (herauten!) … geïnspireerd 
 - Zalving manifesteert door geloof … niet  
   gevoel 
 - Priesterlijke zalving … tot de troon 
 - Werk naar een momentum toe 
 - Ontvang boodschappers in geloof om te  
           ontvangen 
 
 



Glorie 

 2 Kronieken 5:14  (NKJV) 

 The priests could not continue ministering 
because of the cloud; for the glory of the 
Lord filled the house of God 

 

 > Shekinah: wolk van Gods heerlijkheid 

 

 > Doxa: alles wat God is en alles wat Hij 
 heeft 



Glorie 

 Vreze des Heren komt, wanneer zijn Glorie 
neerdaalt 

 

 > Uria; Ikabod (zonder heerlijkheid) 

 

 > Nauwgezet luisteren! 

 

 



Glorie 

 Praktisch 

 - Jouw ervaring is niet de ervaring van een  

   ander of de toestand waarin de kerk zich  

   bevindt  

 - Zalving & Glorie … we need them both … zoek   

    zalving niet en de glorie niet, maar zoek Hem,  

   dan heb je beide! 

 - Blijf priester zolang je op je benen kunt staan! 

          

 BEWEEG SAMEN MET DE HEILIGE GEEST 

 

 Soms stapt Hij eerst, soms moet jij eerst 
stappen 

 

 


