De tweevoudige zalving v/d Heilige Geest
1. De zalving van de Heilige Geest in ons. De Geest in mij
2. De zalving van de Heilige Geest op ons. Ik in de Geest
Bij wedergeboorte zijn we verzegelt met de H.G. De Geest in mij
Met Pinksteren ontvingen we kracht van de H.G. De Geest op mij
De Geest in ons
Joh 4:14
Het water dat ik geef, zal in u worden tot een fontein
2 Cor 1:22
..en de Geest tot onderpand in onze harten heeft gegeven
Joh 14:16
De Geest der waarheid .....blijft bij u en zal in u zijn
Rom 8: 9
Gij,in de geest, althans, indien de Geest Gods in u woont
Rom 8:11
maakt uw lichaam levend door zijn Geest die in u woont
1Joh 4: 4
Groter is Hij die in u is, dan hij die in de wereld is
1Joh 2:27
De zalving blijft in u, en gij hebt niet nodig dat iemand
Conclusie:

De Geest in je is:
De innerlijke leraar (Joh 16:12-15)
De inwendige fontein (water alleen voor jezelf)
Het zegel van Gods eigendom (Efese 1:14)
De innerlijke getuige die getuigt met je geest (Rom 8:16)
De Geest der waarheid (Leidsman) 1 Joh 2:27
De Helper voor onze persoonlijke groei
De Helper om de vrucht v/d Geest te ontplooien

De Geest op/over ons
Luc 4:18
De Geest des Heren is op mij, omdat God mij gezalfd heeft
Luc 24:49
En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen
Han 1: 8
Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Geest over u komt
Han 10:44
Terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige Geest op allen
Han 19: 6
Toen Paulus handen oplegde, kwam de Geest over hen, ....
Conclusie:

Opmerking:

De Geest op je is:
De zalving voor anderen, en niet voor jezelf
De zalving voor de openbaring van de gaven v/d Geest
De zalving die af-of toe kan nemen of vernieuwt worden
De zalving die komt door geloof, dorsten, wachten
De zalving voor de prediking van het evangelie
De zalving die als een mantel op je valt (Elia & Elisa)
De zalving die kracht produceert om weerstand te bieden
De zalving die kracht geeft om te getuigen
Deze zalving is belooft aan ons door de Vader
Deze zalving is dezelfde als waarmee Jezus gedoopt werd.(Luc 4:18)

Deze zalving kwam in het O.T. slechts op 3 speciaal hiervoor
uitgekozen mensen, koningen, priesters en profeten, totdat Joel
profeteerde: Ik zal mijn Geest uitstorten op alle vlees. Dit is Gods
belofte voor ons nu. (Hand 2:16)
Wat zijn de kenmerken van de Heilige Geest ?

2 Tim 1:7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees,
maar van kracht, liefde en bezonnenheid.
1 Kor 12
1 Kor 13
1 Kor 14

Kracht
De gaven van de Geest, Gods kracht op je
Liefde
De vrucht van de Geest, Gods karakter in je
Bezonnenheid De balans van de Geest, Kracht & Karakter
Gaven & Vruchten
Op je & In je

Joh 4:13
Joh 4:14
Joh 7:38

Bronnen moet je aanboren en kunnen opdrogen
Fontein voed alleen zichzelf, keert terug, droogt niet op
Stromen van levend water, vloeien alleen naar anderen.

1 Kor 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
Gaven v/d Geest
1 Cor 12: 7-10

Bedieningen v/d Heer
Efese 4: 11-12

Werkingen van God
Rom 12: 5-8

1. Wijsheid
2. Kennis
3. Geloof
4. Genezingen
5. Krachten
6. Profetie
7. Onderscheid
8. Tongen
9. Vertolkingen

1. Apostelen
2. Profeten
3. Evangelisten
4. Herders
5. Leraars

1. Profetie
2. Dienen
3. Onderwijzen
4. Vermaning
5. Meedelen
6. Leiding geven
7. Barmhartigheid

Conclusie: Iedereen is geroepen tot een ambt, en heeft daartoe
een zalving van God ontvangen, die versterkt door:
1. Woordstudie
2. Gebed
3. Vasten
4. Wachten op de Heer.
5. Omgang met Elia's (Elisa kreeg de zalving van Elia)
Hoe ?

Hoe kun je je roeping praktisch uitwerken ?
1. Weet Gods roeping voor je persoonlijk leven
2. Volg Jezus van heel dicht nabij
3. Volg de bediening die je heel graag wilt ontvangen

Paulus zei: Volg mij na zoals ik Christus navolg.
Slot:

Hoe meer overgave, hoe meer zalving
********************

