
Zondag 20 juli 2014 - De Zalving van de Heilige Geest
- Ps. Hoo Handojo -


Lucas 4: 16-20•
Elke christen heeft de zalving van de Heilige Geest nodig. Zonder de zalving ◦
ben je precies een hol klinkend vat.
Elke sabbat (= zaterdag in het jodendom) gaat Jezus naar de synagoge. Het ◦
was Zijn gewoonte.
Vers 18-19 = citaat uit Jesaja 61: "De Geest des Heren is op Mij… "◦
Doe alles samen met God, dan is het waardevol.◦
Het is de zalving die je vlees (= je eigen wil) kan onderwerpen.◦
De zalving = de manifestatie van de aanwezigheid van de Heilige Geest in je ◦
leven. Dit begint bij de doop in de Heilige Geest. 


Handelingen 17: 2•


In de samenkomst is er een gezamelijke zalving. Het is dus belangrijk om samen te 
komen.


Psalm 133: 1•
Broeders komen eensgezind samen. Eensgezindheid is belangrijk: één visie, in ◦
één geest… Eensgezindheid brengt zalving, en zalving versterkt de 
eensgezindheid. Er is dus een wisselwerking.
Dit is niet hetzelfde als een oecumenische (= verschillende geloofsstromen ◦
bij elkaar) samenkomst. Het is echte eenheid in Christus.


De zalving…
… maakt dat je verlangt om de bijbel te lezen. Het opent je ogen en oren om 
God te zien/horen.
… geeft je de vrijmoedigheid om het evangelie te verkondigen.
… maakt dat je vrucht produceert. Wat je zegt, heeft effect.
… heeft te maken met openbaring.


Psalm 92: 11-15•

De zalving brengt mensen bij elkaar. Als mensen vechten / heftig discusiëren, is dit 
niet de zalving, maar het vlees / de kwade geesten die hierachter zitten.





Handelingen 4: 31-35•
Na gebed samen, werden allen vervuld met de Heilige Geest. Ze werden ◦
allemaal opnieuw gezalfd, want ze hadden de Heilige Geest al ontvangen.
Je kan je zalving verliezen. Dit gaat langzaam en merk je dus niet altijd. Pas ◦
op, wees waakzaam en blijf in de Heilige Geest. Blijf in Christus. Wees steeds 
gevuld met Gods Geest.


Jesaja 10: 27•

De zalving neemt elke last weg van je schouders. Het juk rond je nek zal ◦
vernietigd worden door de zalving. In de 'amplified-vertaling' staat er: "Het 
juk zal vernietigd worden door de dikte van je nek". Door de zalving past er 
geen juk meer rond je nek. 


Er is individuele zalving•
Gemeenschappelijke zalving•
Impartatie van zalving. Dit krijg je door om te gaan met mensen die gezalfd •
zijn. Elisa heeft geleerd van Elia, Jozua heeft geleerd van Mozes, Timotheus heeft 
geleerd van Paulus…

Uitdaging: Win één ziel voor Christus voor het einde van dit jaar. Nog 6 maand 
om hiervoor te bidden.


