
Zondag 19 mei 2013 - God helpt je ondanks vervolging

In het leven zijn er bepaalde belangrijke gebeurtenissen… 
- Je bekering. Je eerste liefde voor God.
- De waterdoop = de verzegeling van je bekering voor God en je medemens.
- De uitstorting van de Heilige Geest vanuit de hemel op de apostelen 
(Pinksteren). "Ik laat je niet als wezen achter, maar zal de Vader vragen een helper 
te sturen." Op dezelfde manier kunnen we ook gedoopt worden in de Heilige 
Geest.
De uitstorting van de Heilige Geest is de Heilige Geest OP je.
Bij de bekering is de Heilige Geest IN je.


Hand 1: 8 → Als de Heilige Geest over je komt, zal je KRACHT ontvangen. En •

je zal Gods getuigen zijn (tot het uiterste van de aarde).
Wat betekent het om Gods getuige te zijn? Dit is niet alleen getuigen tegen ◦
iemand. Het is je hele leven dat een getuigenis is voor anderen. Wat je doet 
en wat je niet doet… Wat je uitstraalt.
Zonder Gods kracht is het dikwijls moeilijk om Gods getuige te zijn.◦

God heeft niet beloofd dat het christelijk leven zonder problemen is. Hij heeft •
wel beloofd dat Hij ons naar stille wateren, groene weiden zal brengen. Hij is er 
in het diepste dal van duisternis en laat ons nooit in de steek.

vb. Paulus is veel vervolgd geweest. Jezus zelf is ook veel vervolgd geweest!◦
Verdrukking is een deel van het christelijk leven. Zo kunnen we ook ◦
verheerlijkt worden.


Rom 8: 17 → Als er verdrukking komt, wees er dan zeker van dat God je eruit •

zal halen. Wij moeten wel meewerken met God. En niet klagen en vloeken… 
Misschien wil God wel ons karakter vormen.


2 Tim 3: 12 → Iedereen die wil leven zoals Christus zal vervolgd worden. God •

zal ons dus niet 'afschermen' van vervolging, maar Hij zal ons er wel doorheen 
helpen.


Filipenzen 1: 29•
Filipenzen 3: 10 → Paulus wil ook 'gemeenschap' hebben met het lijden van •

Christus.





Getuigenis Pastor Hoo.
In het verleden werd ik ook vervolgd op mijn werk. Ik mocht niet getuigen over 
Jezus op het werk. Dit bleef ik toch doen en er waren pogingen om mij uit het 
ziekenhuis te krijgen. Ondanks deze vervolgingen gingen ik en mijn vrouw bidden 
en uitroepen naar Hem. De pogingen om mij te ontslaan, zijn op niets uitgedraaid 
en ik kon nog 4 jaar verder werken in het ziekenhuis. Na die 4 jaar opende God 
deuren om een privépraktijk te beginnen. En ondertussen ben ik al 17 jaar bezig 
in de privépraktijk. Dus als je op God vertrouwt, zal Hij je helpen.

God verdedigt je als je je prioriteiten juist zet. In het begin kan het misschien 
moeilijk zijn, maar uiteindelijk draait het goed uit.

Pinksteren (= uitstorting van de Heilige Geest) moet bij ieder van ons ook 
realiteit worden. Dan krijgen we Gods kracht over ons om vervolgingen te 
overwinnen.

Sluit geen compromissen met de 'wereld'. Zo geef je satan een voet tussen de 
deur. Bij God is het geen 'politiek' spel vol compromissen… en dus ook geen 
tijdsverlies.


Joh 15: 20 → Als Jezus ook vervolgd werd, zullen wij als zijn leerlingen ook •

vervolgd worden. Want een slaaf is niet meer dan zijn heer… 

Laat het krijgen van vervolging je niet tegenhouden om voor God te leven. 
Mensen die niet in God geloven worden even goed vervolgd, maar moeten dit 
zelf ondergaan. Als christen wordt je altijd ondersteund door God.


