
Zondag dienst   God is Geest – deel 3            26-10-08 
 
Bijbellezing: Markus 10:1 – eind 
 
Eerste dienst 
 
Laat de duivel u niet uit geloof halen. Blijf in geloof. 
Marcus 10:1,46-52 En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het 
Overjordaanse, en weder kwamen de scharen bij Hem samen en weder leerde Hij hen, 
zoals Hij gewoon was. En zij kwamen te Jericho. En toen Hij met zijn discipelen en een 
talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde 
bedelaar, aan de weg. En toen hij hoorde, dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te 
roepen en te zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! En velen bestraften 
hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden 
met mij! En Jezus stond stil en zei: Roept hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem: 
Houd moed, sta op, Hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar 
Jezus. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? De blinde zei 
tot Hem: Rabboeni, dat ik ziende worde! En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u 
behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg. 
 
Laat de duivel u niet uit geloof halen. Blijf in geloof. Het gaat alleen om geloof. Christus 
die doorgaat met zijn begrip van Redding van de hele mensheid, was, is en zal altijd de 
bewondering van al Zijn discipelen hebben. De eer van de wereld is een glinsterend ding. 
Onze zorg moet zijn dat we wijsheid zullen hebben en genade, te weten hoeveel we 
moeten lijden voor Hem. En we mogen op Hem vertrouwen dat Hij weet wat de maat van 
glorie is die we zullen hebben. Het niveau van glorie. 
 
Christus Jezus laat hun zien dat de heerschappij, kracht en macht over het algemeen 
misbruikt werd door de wereld. Als Christus al onze verlangens zou bevredigen, zou al 
snel blijken dat die verlangens alle autoriteit en onze bereidheid van zijn beker te proeven 
of Zijn doop te hebben zouden missen. Maar Hij houdt van ons en Hij zou Zijn kinderen 
alleen geven wat goed voor hen is. Hij houdt van mij en zal mij alleen geven wat goed 
voor mij is. Een moeder kan het kind op haar rug niet vergeten. 
 
Het kan vertraging hebben voor uw eigen bestwil. In elke situatie heeft God iets te 
zeggen. Zelfs wanneer Hij stil lijkt te zijn, zegt hij nog steeds iets. Het kan vertraging 
hebben. Een langzame beweging van een tijger in de rimboe is geen vergissing, maar een 
ingecalculeerde nauwkeurigheid. Wanneer u zo’n tijger in de rimboe ziet, denkt u dat hij 
misschien moe is. Nee! God heeft iets te zeggen in elke situatie. Zelfs wanneer Hij stil is, 
zegt Hij nog steeds iets.  
 
Identificeer uw echte probleem als u een oplossing wilt. Wat is de oorzaak van uw 
probleem, etc. Het kan eruit zien als vertraging. Een langzame beweging van een tijger is 
geen vergissing, maar een ingecalculeerde nauwkeurigheid. 



 
Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! 
Dit is een Messiaanse titel. “Zoon van David” wijst erop dat hij goddelijke uitingen had. 
Hij had goddelijke uitingen gekregen. Als de taal ongewoon klinkt, komt het van de 
hemel. Het kan zelfs klinken als gewone taal of zelfs als uw eigen taal, zolang het maar 
onder de controle en leiding is van de Heilige Geest.  
 
Velen bestraften hem en zeiden hem dat hij stil moest zijn. Maar hij schreeuwde des te 
harder.  
 
Er wordt gezegd dat er drie basisgroepen van mensen zijn: 

1) zij die dingen laten gebeuren of in gang zetten 
2) zij die kijken naar hoe die dingen gebeuren 
3) zij die zich afvragen wat er gebeurd is 

Bij welke groep hoort u? 
 
Bartimeüs… ik denk dat hij in de derde groep past. Hij hoorde mensen om zich heen 
geluid maken, de gesprekken, mensen die ‘Halleluja’ riepen. Iedereen bewoog terwijl hij 
stil zat. Misschien herkent u zichzelf hier wel in. Misschien voelt u het ook zo dat er van 
alles om u heen gebeurt, mensen bewegen, tijden veranderen, terwijl u stilzit, u zit af te 
vragen, huilend en depressief.  
 
Bartimeüs zat langs de kant van de weg omdat hij blind was. U zit langs de kant van de 
snelweg van het leven. U zegt: “Ik ben blind, arm, geen baan, geen man, alleen, depressief, 
waarom moet mij dat overkomen, ik begrijp het niet. Geeft God niet om mij? Rent Hij mij 
snel voorbij?” Luister: heb hoop. Bartimeüs riep het uit en de Zoon van David stond stil. 
Moge uw roep de Zoon van David voor u stil laten staan! 
Mogen mijn uitroepen de Zoon van David voor mij laten stoppen! 
Moge u vandaag dezelfde genade ontvangen! 
 
Bartimeüs riep het uit en de Zoon van David stond stil. Waarom? Er zijn drie redenen. 
1) De blinde Bartimeüs riep het uit in nederigheid. Te vaak zeggen wij: “Arme ik, het 

leven is niet eerlijk voor mij, waarom gebeuren mij deze slechte dingen?” Aan de 
andere kant is nederigheid, “ik ben een zondaar, ik verdien het oordeel, ik ben me er 
bewust van dat ik niets verdien, ik zal blij zijn als ik iets krijg”, en zo’n stem is wat de 
Heer heel duidelijk hoort. 

 
En Jezus stond stil en zei: Roep hem.  
Jezus stopte en zei: “Roep hem!” Ellende is een voorwerp van genade. Het was voorzegd 
dat als Hij zou komen om ons te redden, de blinden hun ogen geopend zouden worden, de 
armen gezegend zouden worden Jesaja 61:1-3. De Geest des Heren HEREN is op mij, 
omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te 
brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen 
vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een 



jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle 
treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve 
hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van 
een kwijnende geest. (Er zijn veel meer plaatsen, bijvoorbeeld Jes. 35:5; Ps. 146:8 …en ook 
plaatsen waar Jezus Zelf zegt dat Hij gekomen is om blinden hun ogen te openen).  
 
2)  Het is niet genoeg om bij Christus te komen voor geestelijke genezing. Maar wanneer 

we genezen zijn, moeten we Hem volgen en Zijn instructies eren.  
 
Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? De blinde zei tot Hem: Rabboeni, dat ik ziende worde! 
Dit een vraag die Jezus hem stelde. Wat wilt u? En het is een eenvoudig antwoord: ik wil 
zien. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk gelezen of gezien worden. Zoon van David, 
de Messiaanse titel, wat aangeeft dat hem goddelijke uitingen gegeven waren en bewijst 
dat hij een trouw volger was. Jezus gaat in op zijn verzoek.  
 
3)  Degenen die bij c komen moeten de kleren van hun eigen toereikendheid weg doen. 

Ik bedoel: u moet zich realiseren dat u een zondaar bent die zijn zegen nodig heeft, 
onverdiend. Zij die geestelijk zicht hebben zien dat de schoonheid in Christus met 
niets vergeleken kan worden en hen trekt om achter hem aan te rennen.  

 
Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de 
weg. 
Meteen kon hij weer zien en volgde Jezus op zijn (en op Zijn) weg. Zij die geestelijk zicht 
hebben, zien dat de schoonheid in Christus met niets vergeleken kan worden en hen trekt 
achter hem aan te rennen.  
 
Laat vandaag de dag zijn dat u de richting, de instructies en de openbaring ontvangt die u 
nodig hebt. Dit is alles wat u nodig hebt. Toen Paulus de openbaring ontving, had hij al 
drie keer zijn probleem bij God gebracht, bij de troon. Drie keer zei God: “Mijn genade is 
u genoeg”. Wanneer u begrip en openbaring krijgt die u nodig hebt, kunt u doorgaan. 
Jezus komt langs. Vraag Hem voor u te stoppen. U hebt richting nodig, instructies en 
openbaring. Bid! 
 
U kunt niet gewoon maar gaan. Hij zegt dat Hij u niet zonder richting, instructies en 
openbaringen zal laten. Mensen vertrekken zonder. Daarom zitten wij in de problemen. 
Onze zorg moet zijn dat we wijsheid en genade hebben te weten hoe wij met Christus 
kunnen lijden. En wij mogen erop vertrouwen dat Hij weet hoeveel glorie wij zullen 
krijgen. U hebt nu richting, instructies en openbaring nodig. U kunt niet verder. 
 
De blinde Bartimeüs zat langs de kant van de weg. Hoe weet u dat u niet blind bent? 
Wanneer u geen instructies, richting en openbaring ziet, bent u dan ook niet blind? 
‘Laat vandaag de dag zijn dat ik richting, instructies en openbaring ontvang die ik nodig 
heb.’ 



Wanneer u kijkt naar het laatste vers, vraagt u zichzelf af wat er niet klopt. U ziet dat het 
voorzegd was dat wanneer Jezus zou komen om ons te redden, de ogen van de blinden 
geopend zouden worden. Bartimeüs ontving zijn zicht.  
Mag ik samen met Bartimeüs Jezus opnieuw volgen. Amen! 
 
 
Gebedsrij 
 
Herinnert u zich dat het niet genoeg is bij Jezus te komen voor geestelijke genezing, maar 
dat wanneer u genezen bent, u hem moet volgen, dat u instructies mag ontvangen. 
 
Hoe kunnen wij onze jeugd toerusten? Wat we aan de jeugd doen, doen we aan onze 
toekomst. We moeten ze aanmoedigen naar school te gaan. TBJ heeft een voetbalteam. 
Vraag God u de genade te geven om alles aan de kant te doen wat ons hindert bij Jezus te 
komen. Het is meer essentieel dat ons verstand alert, actief en sterk is in deze 
gebedsdienst. Bewaak en bescherm het hart, het is het gebied van verlangens en 
gevoelens. We moeten het bewaken en beschermen. Dus denk meer na voordat u bidt. 
Mediteer en wees ervan verzekerd dat God u een helder licht geeft. God zal uw verstand 
versterken om u aan dingen te herinneren, maar Hij zal niet voor u onthouden. De twijfel 
moet geweigerd en resoluut aan banden gelegd worden. 
  
Vraag God u de genade te geven om alles aan de kant te doen wat ons hindert bij Jezus te 
komen. Open uw mond voor elk goed woord. Welk object of ketting satan ook gebruikt 
om u aan zichzelf te verbinden, emotioneel, financieel, in uw huis, in uw werk… begin 
uzelf los te maken. In de Machtige naam van Jezus Christus.  
 
[ Tijdens dit gebed zag TBJ een visioen van een man van God en dat de doodsgeest 
rondgaat. ‘Vast en bid op donderdag en zaterdag. Bid om genade en gunst en dat Uw wil 
geschiedde.’ ] 
 
Versterk mijn verstand, dat ik mij herinner wat ik mij moet herinneren, wat er ook mijn 
gebed verhindert. God zal het niet voor u onthouden. Wat satan ook gebruikt heeft, u aan 
hem te verbinden, begin uzelf los te maken! Zijn het verbindingen in mijn bedrijf, in mijn 
geestelijk leven… begin het te verbreken. Wat voor ketting ook…! Wandel in het licht 
van uw getuigenis. Ik ben gered, Jezus is mijn Redder. Ik ben genezen, Jezus is mijn 
genezer.  
 
Open uw mond voor elk goed woord. 
U bent gezalfd om het goede nieuws te verkondigen, de vrijheid te proclameren, vrijheid 
en genezing. Strek uw handen en bid voor hen… 
 
De Heer wil uw mond gebruiken om gevangenen vrij te zetten en de onderdrukten te 
bevrijden. Heer, genees allen die ziek zijn. Vul hun huizen. Zegen ze allemaal! TBJ kan 
doorbraak horen! 



 
Het is geloof wat het onzichtbare ziet, het onmogelijke gelooft en het ongelooflijke 
ontvangt. 
Waar geen visie is, komen mensen om. Een man met visie ziet het onzichtbare, gelooft het 
onmogelijke en ontvangt het ongelooflijke.  
Uw vreugde spreekt! 
 
Verlossing! Al Gods zegeningen! Zijn Woord blijft in ons en wij in het Woord… 
 
 
Tweede dienst 
 
Op uw eigen sterkte kunt u niet vertrouwen. Dus Gods tegenwoordigheid kennen is Gods 
kracht kennen. Vertrouwen is kracht. We zijn in de wereld, maar we zijn er geen deel 
van. En elk moment kunt u terug gaan. Ik wil u verzekeren: herinnert u zich dat we niet 
naar het kamp van de vijand kunnen gaan zonder voorbereiding. En een geit die op 
bezoek gaat bij een zieke leeuw zal betalen voor zijn wonden. 
 
De hele menigte was vijandig tegen Bartimeüs, behalve Jezus.  
Versterk mij op mijn weg naar verlossing. 
 
En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van 
David, heb medelijden met mij! En Jezus stond stil en zei: Roept hem. 
 
Iedereen was vijandig tegen Bartimeüs, behalve Jezus. Vraag Jezus bij u te zijn op uw weg 
naar verlossing. U en Jezus zijn de meerderheid. Vraag Hem uw verlangen en 
doorzettingsvermogen te versterken. 
Open uw mond, bid! Laat vandaag de dag zijn dat u instructies, richting en openbaring 
mag ontvangen. Amen! 
 
Meteen toen Bartimeüs Jezus zag, schreeuwde hij het uit: “Zoon van David, heb 
medelijden met mij!” Messiaanse titel, wat erop wijst dat hem goddelijke uitingen gegeven 
waren. Jezus vroeg hem wat hij wilde. Het antwoord is heel eenvoudig: “Ik wil zien”. 
Bartimeüs zei tegen zichzelf: “Ik weet dat Jezus me zal genezen”. Waarlijk, zonder geloof 
is het onmogelijk God te behagen. Want het is geloof in Hebreeën 11:7 (Door het geloof 
heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, 
eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de 
wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het 
geloof beantwoordt.) wat het onzichtbare ziet, wat het gewone oog niet kan zien. Geloof 
ziet het onzichtbare, gelooft het onmogelijke en ontvangt het ongelooflijke.  
De twijfel moet geweigerd en resoluut aan banden gelegd worden.  
Open uw mond voor elk goed woord. 
 



Het is zeer essentieel dat het verstand alert en sterk is in de sfeer van de gebedsdienst. Een 
ding moet u weten en in de gaten houden: het hart is de plaats van verlangens en 
gevoelens. Bewaak het hart, het is de plaats van verlangens en gevoelens. Bescherm het, 
wees voorzichtig, want de Bijbel zegt: u moet uw hart bewaken. Het is de plaats van uw 
verlangens en gevoelens. 
 
Iedereen hier, u zult hier niet weggaan tenzij u bevrijd bent. Bent u er klaar voor 
instructies te ontvangen? Blijf stil… 
Denk meer na voordat u bidt en herinner u dat u niet naar het kamp van de vijand kunt 
gaan zonder voorbereiding. Vertrouwen is kracht. Wandelen in de Geest is zo opwindend! 
Want wanneer u in de Geest wandelt, bent u nooit alleen. Wanneer het niet in geest is, is 
het niet in waarheid en dus is het dan allemaal niets. Wij moeten onze geest toewijden 
aan en aan het werk zetten in de dienst van God.  
 
U moet, want God zal alleen uw verstand versterken om dingen te herinneren, Hij 
onthoudt het niet voor u. Hij kan mijn verstand versterken om door te gaan, Hij kan niet 
voor mij gaan. Hij zal niet voor mij bidden, maar Hij zal mij kracht geven om te kunnen 
bidden. Hij zal niet voor mij bidden, springen, het gevecht vechten, maar Hij kan alleen 
mijn verstand versterken om te bidden, te springen, om het te doen. Hij doet het niet voor 
mij. Als u dit weet hebt u het. U zult niet gewoon gaan slapen, u weet dan dat u een rol te 
spelen hebt. Het is niet allemaal alleen aan God, en zeker is het niet allemaal aan mij 
alleen, ik heb een rol te spelen. God kan dat niet voor mij doen. Hij kan alleen mijn 
verstand versterken om het te doen. Als u nou stil blijft en zegt dat God het wel doet… 
Nee! God zal het niet voor u doen. Hij zal uw hart versterken, en uw verstand, om het te 
doen. U hebt een rol te spelen.  
 
Nu weet u dit. Iedereen die aanwezig was bestrafte Bartimeüs, veroordeelde hem, behalve 
Jezus. Ook op mijn weg naar verlossing en vrijheid. Want u moet vandaag vrijheid 
ontvangen. Dit is de dag dat u richting, instructies en openbaring zult ontvangen. Laat 
vandaag de dag zijn dat u doet wat Bartimeüs deed! 
 
Bartimeüs riep het uit in nederigheid: “Zoon van David, heb medelijden met mij!” 
Dat u het uitroept totdat Jezus voor u stilstaat. Ik wil dat u spreekt wat de Heer het 
duidelijkst hoort. Kom hier in nederigheid. Spreek, roep, wat de Heer het duidelijkst 
hoort. Roep het uit totdat Jezus voor u stilstaat. 
 
Alles wat u nodig hebt, is instructies, richting en openbaring. Toen Paulus de openbaring 
kreeg “Mijn genade is u genoeg”, was hij in staat het te dragen. Als u weet dat God het 
Zich bewust is, zult u in staat zijn het te dragen. U zult het als zegen zien. Er is succes in 
mislukking als God het zich bewust is. Er is vrijheid in moeilijkheden. 
Vraag God om instructies, richting en openbaring. 
Zorg voor de behoeftige. Dat is onze taak. 
 
Beter is niet goed genoeg, het beste moet nog komen!!! 


