
Kul Bal
Getuigenis in douane•
Soms zijn we te beleefd voor de verkeerde dingen. Soms moeten we gewoon •
doen. De duivel vraagt ook geen toestemming om ons aan te vallen. 

God heeft ons zijn zalving gegeven en ons gepositioneerd om die zalving vrij te 
zetten. Hij kan het zelf ook doen, maar doet het niet omdat Hij het ons wil zien 
doen.

Zijn tweeling is gestorven. Tijdens de bevalling dreigde de nieuwe baby te •
sterven. Maar deze bleef leven. Toen had hij een ervaring met God. 


Belofte van God: God zal ons teruggeven wat verloren is geweest. •


Vorig jaar was Kul hier en zijn moeder was gestorven. Hij bleef toch hier en •
zag veel reddingen. 


Getuigenis van een oma en opa, kleinkind dat ziek was. Genezen door Gods •
kracht. 
Getuigenis: kleine stad in Australië en hij ging uiteten met de voorganger. Een •
man met kanker ontmoeten ze daar op straat. Kanker stadium 4. Na gebed: 2 
weken erna kreeg hij te horen dat er geen kanker meer te zien was bij een 
nieuwe scan.  

1 Sam 9:1-27 > verhaal van de vraag voor een menselijke koning
God kijkt naar de binnenkant en niet naar de buitenkant. 
Saul was op zoek naar zijn ezelinnen, maar vond ze niet. Toen ze wilden 
terugkeren, gingen ze toch even langs bij de profeet van God. 
1 Sam 9: 7 > Saul heeft zich niet voorbereid voor het koningschap. Hij had niets 
mee om Gods man te eren. / We moeten leren om elkaar te eren als een 
koning(in). 
We hebben elk een unieke gave gekregen van God. Uniek, zoals onze 
vingerafdruk uniek is. Met deze gave kunnen we anderen helpen. 

Er zijn dingen dat geld niet kan kopen: liefde, echte vrienden, gezondheid, 
vredevolle gedachten, kinderen maken. 
Als we het niet op Gods manier doen, worden we exact zoals de mensen in de 
wereld. 

Luc 15: 8-10 > parabel van het verloren muntstuk
Hebreeuws meisje 12 jaar, haar toekomstige bruidegom geeft een cadeau'tje. Een 
hoofdband met 10 zilveren munten. Dit mag ze niet verliezen, maar ze moet zich 



voorbereiden totdat de beste man van de bruidegom met een trompet in de stad 
komt. Dan moet het meisje zich klaarmaken en haar hoofdbandje aandoen. Als er 
een muntje weg is, zal de bruidegom zeggen aan de vader van het meisje dat zijn 
bruid niet klaar is. Het muntje is dus niet iets gewoons, maar iets zeer belangrijk. 
Het is haar toekomst, haar huwelijk, haar kinderen… 
Dit verhaal is dus een Hebreeuws beeld. 

Als christenen vergeten we soms onze bestemming. We worden er te casual over.  
We onze bestemming vervullen en hierdoor zullen de bestemming van anderen 
vervullen. 

We moeten gewoon God gehoorzamen en doen!
Jozef en koning David moesten eerst iemand dienen om Gods plan te bereiken. In 
het dienen van iemand anders en hen helpen hun bestemming te bereiken, zal je 
je bestemming bereiken. 

Je moet niet gestresseerd zijn. God wil gewoon genieten van jou. Wees kalm en 
rustig. Als er iets verkeerds is in je leven, corrigeert Hij je op een liefdevolle 
manier!  

3 dingen:

Duw doorheen je seizoen. In een droog seizoen, start dan je zaad te zaaien. 1.
Cfr. Isaak kreeg 100 voudige oogst in een droog seizoen.  In een goed seizoen, 
zet dan goedheid vrij. Maak een offer van lofprijs. 

Stap uit in een ander niveau. Doe iets anders als er niets gebeurt. Als je a.
comfortabel bent, doe dan iets dan misschien iets oncomfortabeler is.
Zie en hoor openbaring. Doe hetzelfde als Jezus. Doe het gewoonb.

Vind doelbewust iemand om te zegenen2.
Toon mij Uw glorie. Het is de bovennatuurlijke kracht van God in jou om de 3.
noden van anderen te kunnen vervullen. Door voorbereid te zijn, zal God je 
gebruiken op anderen aan te raken. (Ex 33:13 > leer mij Uw wegen, zodat ik U 
beter kan leren kennen.) 







