
Zondag 6 januari 2013 - Het zichtbare is er eerst in het 
onzichtbare.

Getuigenis over iemand die de hemel gezien heeft


Kol 3:1-3 → We zijn gestorven (ons oude leven) en opgewekt met Christus en •

moeten dus de dingen zoeken die boven zijn.
Je kan op 2 manieren reageren op elke situatie:◦

met je eigen kracht (je oud leven)‣
of met Gods kracht (in je nieuw leven)‣

Dus: leg je oud leven af en stap in het nieuw leven.◦

1) "Zoek de dingen die boven zijn": dit doe je in de geest… (geestelijke, 
onzichtbare wereld)

Opm: voordat dingen zichtbaar worden, is het er eerst in de onzichtbare ◦
geestlijke wereld.


2) "Denk niet aan de problemen op aarde in je leven". Kijk in de geest en zie wat 
God al heeft voorbereid voor jou.


Heb 11: 3 → door het geloof wordt alles wat onzichtbaar is zichtbaar•

Ef 1: 3 → God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Waar? In de •

hemelse gewesten. Het is dus nog onzichtbaar en moet nog zichtbaar worden.

Opm: Je moet focussen op het hemelse. Dit wil niet zeggen dat je helemaal niet 
op het 'zichtbare' mag letten. Dit moet / mag je zeker doen, maar je focus moet 
nog altijd op Jezus zijn.


Heb 12: 2 → Jezus is de leidsman en de voleinder van ons geloof.•

Gen 4: 1-7 → Kaïn en Abel. God was blij met het offer van Abel, maar niet met •

het offer van Kaïn. Waarom? Het hart van Kaïn was niet naar God toe gericht. 
Het offer dat Kaïn bracht was niet van harte. Niet uit geloof, maar uit het vlees.
Kol 3: 17 → Doe alles wat je doet in de Naam van de Heere Jezus. Dan wordt •

je niet teleurgesteld in mensen, want je verwacht je beloning van God 
rechtstreeks.





Getuigenis van iemand die de hemel gezien heeft: aan de hemelpoort was er een 
engel met een boekrol. Deze engel was voortdurend aan het schrijven. Hij schreef 
alle details op van wat iedereen op aarde aan het doen was…

Er is echter genade… als je je zonden belijdt, ben je vergeven d.m.v. het heilig 
bloed van Jezus Christus. 


