
Zondag 28 april 2013 - Kul Bal - Have a purpose and a dream.



















vb. De pijn (pain) van de bevalling heeft een doel (purpose). Nadien komt er iets 
moois.
⇔ Tandpijn heeft geen echt doel (behalve om te waarschuwen dat er iets moet 

gebeuren met de tanden).









We moeten ons doel (purpose) vinden. Een goddelijk doel! Dan zijn we bewust 
waarom we hier op aarde zijn.
Dan kunnen we invloed (influence) uitoefenen. Als we anderen niet beïnvloeden, 
zullen anderen ons beïnvloeden.
Dan bereiken we het doel (hit the mark). Mensen zien dat er vreugde (joy) is. En 
dan kan je een getuigenis geven.
Als we het doel niet bereiken, gaan mensen dood. "Zonder visie, gaan mensen 
dood." (miss the mark)
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Door je getuigenis vergroot het koninkrijk van God. Het gevolg is een cultuur 
verandering en het land dat verandert. 

Opm: Als je spreekt in geestelijke taal (tongentaal) worden er endorfinen 
vrijgezet die 100-200 keer sterker zijn dan morfine.
"De vreugde des Heren is mijn kracht" (Nehemia 8: 10)

Opm: Als je niet vergeeft, kan je maagzweren ontwikkelen. Er was iemand die 
uiteindelijk wel kon vergeven en de maagzweren verdwenen.

Getuigenis van Kul Bal en een koppel dat bijna wilde scheiden.
Zijn advies aan de man: wees romantisch, luister naar haar, geef haar bloemen/
chocolade…
Zijn advies aan de vrouw: geef je man een halfuur als hij terug komt van werk. 
Zeur niet te veel. Na een halfuur kunnen jullie dan samen eten en praten… 
De volgende keer dat hij hen zag, waren ze hand in hand aan het wandelen met 
een grote glimlach op hun gezicht.


Joh 2: de bruiloft van Kana. Tekort aan wijn op de bruiloft.•
Jezus gaf de opdracht aan de dienstknechten om 6 grote flessen te vullen ◦
met water en daarna moesten ze dit water geven aan de ceremoniemeester.


7 dingen over die vaten:
Opm: Wij zijn de vaten, ook de dienaren en soms staan we ook in Jezus' voeten.
1) de vaten waren binnen bereik. Je mirakel, je doel,… is altijd binnen bereik.
2) de vaten waren beschikbaar.
3) er waren vaten in overvloed: er was ongeveer 600 liter beschikbaar.
4) die vaten hadden een andere functie: natuurlijke functie → bovennatuurlijke 

functie.
5) wachten op een 'trigger': Jezus zie: "Vul deze met water." 

Je trigger kan iets zijn de je haat… 
6) de vaten waren bijna leeg
7) deze vaten waren daarna nooit meer dezelfde. Daarna konden deze vaten 
nooit meer gebruikt worden voor water te stockeren. Het zou altijd de smaak 
van wijn hebben. 


