PR. Heilige Geest - opwekking & Transformatie
(3)
(in handelingen)

Openen van de samenkomst:

De HG van aanbidding, ook in zijn eigen taal
(Met de gave van vertolking op ongelovigen, of een hoor wonder)
Acts 2:4
En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
6 ....de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in
zijn eigen taal spreken.
En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden
tegen elkaar:
11 ....wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één
zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?”

Na de worship—> woorden van kennis
Acts 10:19-20 (HSV) “Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de
Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u;
20 sta daarom op,…”
11:28 WvK door Agabus, om te waarschuwen en voor te bereiden op
hongersnood.

⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻—
Acts 1:8 (HSV) “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.”
ONTVANGEN —> Lambánō -> met een activiteit van NEMEN!
Dit vers en de vervulling ervan in H2, met LAMBANŌ wat betekent een
aanbod en een nemen….. is de basis, de kern, de stuwing, de kracht
achter alles wat er verder gebeurt in handelingen.
ALLES

H1 Geeft de Heilige Geest door Jezus heen opdrachten / en de Heilige
Geest die spreekt tot de apostelen

H2 De Heilige Geest die op mensen valt, en mensen vervuld / opnieuw is
het de HG die spreekt maar nu in zijwegen taal: tongen / de HG die aanbidt
en looft / opnieuw spreekt de HG maar nu wanneer Petrus een
geïnspireerde boodschap spreekt: Opwekking breekt uit, velen bekeren /
vele genezingen en tekenen worden gedaan door de apostelen.
1:8—> Acts 2:43 “En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel
wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.”

1:8—> Het is de Heilige Geest van EENHEID, een lichaam, een Geest:
Ephesians 4:1-4 (HSV) 1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot
een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,
2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in
liefde te verdragen,
3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de
band van de vrede:
4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van
uw roeping,
Acts 2:42-43 (HSV) 42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en
in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
Acts 2:46 (HSV)
46 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;

H3 Wordt de Geest niet genoemd, maar is het de HG die door P&J een
verlamde geneest. En wederom een fenomenale verkondiging.
1:8—> Acts 1:8 (HSV) “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.”
Acts 3:6 (HSV) “Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik
heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op

en ga lopen!”

Genezingen: 3:12 (HSV) alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht
hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt?

H4 Petrus die vervuld met de HG spreekt tegen Religieuze bedreigingen.
De kerk werd bedreigd, met gevangenis, slagen, dood
Ze gaan bidden - in eenheid
H1:8 ->> 4:31(HSV) “En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij
bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest
en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.”
1:8—> spraken het woord met vrijmoedigheid
Het gebed door de Geest:
Acts 4:29-30 (HSV) “Nu dan, Heere, (GR: u moet acht slaan (sla acht) op
hun bedreigingen en geef (ons) Uw dienstknechten met alle
vrijmoedigheid Uw Woord te spreken,
30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen
gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.”

H5 De Heilige Geest kan niet voor de gek gehouden worden
(HG geeft woorden van kennis 5:3-4, 9)
1:8—>
v12 vele wonderen en tekenen gebeurden door hun handen / niemand
durfde nog zomaar te proberen bij de leiders te komen
v14 velen kwamen tot geloof
v16 iedereen die ziek was of een geest had, van rondom Jeruzalem kwam
en werd genezen
1:8—>
De HGeest getuigt met ons, ook in grote, ernstige verdrukking:
Acts 5:32-33 (HSV) “En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de
Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn.
33 Toen zij dit hoorden, barstten zij van woede en maakten zij plannen om
hen te doden.”

