


JOZUA 24:45

Niet één van de beloften die de 
HEER had gedaan bleef 
onvervuld; Hij deed ze alle 
gestand.



DE BELOFTE VAN DE VADER IS DE 
STERKST MOGELIJKE ZEKERHEID DIE 

JE KUNT KRIJGEN.

Een belofte die gegeven is door 
iemand die betrouwbar is, is een 
zekerheid. Je mag ervan uitgaan 
dat het zal gebeuren.



WAT HEEFT HIJ BELOOFD? 
WAT IS DE BELOFTE VAN DE VADER?

“Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. 

Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel 
zijn bekleed.” Lukas 24:49 



VERWACHTEN
IS ACTIEF

WACHTEN

Het is het soort verwachten dat
uitkijkt naar het ontvangen
van de Belofte van de VADER.



HANDELINGEN 1:4 (HSV)

“En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat 
zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de 
belofte van de Vader zouden verwachten, die u, 

zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5 want Johannes 
doopte wel met water, maar u zult met de Heilige 

Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.”



VAN PASEN TOT 
PINKSTEREN ZIJN
HET 50 DAGEN

• 40 Dagen onderwijs 
over het Koninkrijk van 
God

• 10 Dagen Heilige Geest 
verwachten door 
eenparig te bidden



HANDELINGEN 1:14

“Eensgezind wijdden ze zich aan het 
gebed, samen met de vrouwen en 

met Maria, de moeder van Jezus, en 
met zijn broers”.



HANDELINGEN 2:1-4
“Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen 
bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als 
van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich 
bevonden geheel vulde. 
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen 
neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de Heilige Geest 
en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, 
zoals hun door de Geest werd ingegeven”.



DE BELOFTE WAS: MET KRACHT UIT DE HEMEL BEKLEED 
WORDEN; GEDOOPT WORDEN MET VUUR; DE HEILIGE
GEEST ONTVANGEN.



ZELFDE GEEST, VERSCHILLENDE MANIFESTATIES



HANDELINGEN 1:8

“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie 
komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn 

getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”



MOUNT EVEREST -
8.849 METER HOOG

Je hebt een 
uitstekende uitrusting
nodig om deze berg te 
beklimmen



DE GAVEN VAN DE 
HEILIGE GEEST IS 

ONZE UITRUSTING

Zoals: profetie, tongentaal, 
onderscheiding van geesten, 
woord van wijsheid en kennis etc. 



DE SHERPA 

De Sherpa is degene 
die jou de weg wijst, Hij 
gaat je voor, Hij brengt 
je naar de Basecamp. 

Hij zal ervoor zorgen 
dat jij de Top van de 
Berg zal bereiken.



BASE-CAMP -
TIJDEN VAN 
VERFRISSINGEN

We mogen bijtanken, 
we mogen nieuwe
kracht ontvangen.

De Heilige Geest wil
ons opnieuw vervullen



ONS DOEL:

Het Evangelie van het 
Koninkrijk van God aan alle 
Volken bekend maken.



WE MOETEN DE HEILIGE GEEST RUIMTE GEVEN.
“MAAR WAT ALS ER GEKKE DINGEN GEBEUREN”. 

Moeten we dan maar geen ruimte geven aan de 
Heilige Geest omdat we geen namaak willen? 

Of omdat we geen gekkigheid willen? 

Moeten we dan de Heilige Geest maar negeren of 
buitensluiten?



VOOR ICHTUS. 
HEEL CONCREET 

VOOR DE KOMENDE WEEK:

VERWACHTEN EENPARIG BIDDEN




