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Getuigenissen Kul Bal

Het woord van God is als een hamer dat het probleem zal breken. Als je je 
probleem niet confronteert, zal het probleem jou kapot 'hameren'.

'Money talks': als je niet spreekt tot je geld, zal het geld tot je spreken. Spreek dus 
tot je geld: spreek zegen uit (Gen 1: 28).
Gebruik geld om vrienden te maken voor eeuwige doeleinden.

Getuigenis: vrouw met longkanker volledig genezen.

Marc 5: 21-24, 36
Enkele principes:
- Vers 22: Jaïrus viel op zijn knieën voor Jezus neer. Hij vernederde zich voor Jezus 
ondanks zijn reputatie en dat hij goed gekleed was. Hij was gefocust op Jezus. Hij 
was wanhopig genoeg om dit te doen. Kom tot Jezus zoals een klein kind.
(getuigenis 5-jarig meisje Malaysië)
Matt 14 → Jezus loopt op het water

- Als je komt naar Jezus, wees alert en compleet beschikbaar. Wanneer je komt 
naar Jezus, dan is de volheid van golgotha beschikbaar. Zijn Koninkrijk komt op 
aarde en in Zijn Koninkrijk is alles volmaakt. Vaak bidden we te lang. Hij weet alles 
al. Je hoeft je hele verhaal niet meer te doen.
Blinden die tot Jezus komen, vraagt Jezus toch: "Wat wil je?". Het zal geschieden 
naar je geloof. Jezus kijkt dus naar je geloof.
De volheid van God is dus beschikbaar.
- Jaïrus is nederig. Je bediening is op je werk, thuis, in je omgeving. We zijn 
bedienaars van verzoening waar we ook zijn.
- Vers 23 → leven (hier volheid van leven "Zoë"; cfr. Joh 10: 10). Voorgangers zijn 

er om je te trainen voor het werk van de Heer.
- Ernstig bidden. Licht verdrijft de duisternis. (duisternis is gewoon de afwezigheid 
van licht) Heb 11: 1-6 Geloof
- We moeten geloven in God, zijn Woord. (geloof, vertrouwen, geloven in, volledig 
afhankelijk zijn van,…) Dus zeg niet "als het Gods wil is…" Het IS Gods wil!
- Vers 36: "Wees niet bang, geloof alleen!" Gooi alle twijfel weg. Omring jezelf met 
gelovigen. Als je niet alle twijfel weggooit zal het groeien en je geloof wegnemen. 
Dus gebruik het Woord van God in je leven.





"Money talks":
- I can feed you
- I can buy you
- I can clothe you 
- I can fulfill you
- I can distribute it (food)
- I can advance it (gospel)
… 
Je moet zaaien, en dan oogst je.
Geld is een test.

2 Sam 7: 11b 

Getuigenis Kul over kopen van een huis.
Je ademt ook niet slechts 3 keer per dag. Sla dus ook constant op 'ongeloof', zoals 
je ook de hele dag door ademhaalt.
God heeft het beste al voor ons klaargezet. We vragen vaak te weinig.

Luc 16: 9 → Gebruik geld om vrienden te maken voor eeuwige doeleinden.


