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Geachte lezer,  
 

Wij verheugen ons, u deze studie te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze 
speciale studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij 
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: 
Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en 
daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse 
boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 

 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, 
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie of over het Woord van God in het algemeen 
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  

 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze studie gaat bestuderen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal 
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze studie tot u zegt. God wil openbaren, 
hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie 
niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer 
vinden tot troost en sterkte. 

 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 

 
 
 

     
2 Petrus 1:19 

 
alléén de Bijbel laten spreken 

het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Voorafgaande eerst een eerder geplaatst artikel van A.P. Geelhoed uit Middelburg over "het geringe resultaat 
van de hedendaagse genezingsbedieningen". Dit artikel is met schriftelijke toestemming door ons geplaast. 
 
"Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede". 2 Petrus 3:17 
 
Onderwerp: Het geringe resultaat van de hedendaagse genezingsbedieningen. Een ieder die vele jaren in het 
hart van de evangelische beweging heeft doorgebracht weet, dat ook bij de zogenaamde genezingsbedieningen er 
nauwelijks werkelijk wonderbaarlijke genezingen voorkomen.  
 
Wonderbaarlijk in de zin van plotselinge volledige genezingen, zoals in de tijd van de Heer Jezus en de apostelen 
standaard wel het geval was. Het ene moment lag b.v. de schoonmoeder van Petrus met hoge koorts op bed, het 
volgende moment was ze bezig om de Heer Jezus en de apostelen te dienen. Matt 8:14-15  
 
Vanaf het begin van de zeventigerjaren van de vorige eeuw, de tijd van mijn bekering, hebben bijna alle bekende 
Nederlandse genezers Middelburg wel een keer aangedaan, mensen als b.v. Karel Hoekendijk en Johan 
Maasbach. Ik ken persoonlijk de organisator van genezingssamenkomsten met Karel Hoekendijk in Middelburg. 
Niemand genezen. Bij Maasbach hetzelfde.  
 
Het zal best wel eens voorkomen dat er iemand wonderbaarlijk geneest, maar mijn stelling is dat dit niet vaker 
gebeurd dan in andere kringen waar serieus wordt gebeden. Het al of niet hebben van een genezingstheologie 
(b.v. genezing is in de verzoening) lijkt voor het resultaat geen enkel verschil uit te maken. Let wel, ik zeg niet dat 
er helemaal geen genezingen voorkomen, af en toe wordt iemand onmiddellijk genezen. Maar, zoals gezegd, dat 
gebeurt overal waar ernstig tot God word gebeden.  
 
Om verwarring te voorkomen. Het is wel van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen aan de ene kant 
genezing en aan de andere kant bevrijding van occulte bindingen en bezetenheid. Ik heb in de voorbije 35 jaar in 
het pastoraat nooit met iemand te maken gehad die niet bevrijd werd.  
 
Klopgeesten in huis, geestverschijningen, omhooggetild worden naar het plafond, de keel dichtgeknepen als je wilt 
bidden, stuiptrekkend op de grond vallen, dit soort dingen zijn we in het gewone gemeentepastoraat tegengeko-
men. Alles week voor het gelovig gebed en het gezag van de naam van Jezus.  
 
Dit staat in scherp kontrast met de gebeden voor zieke mensen. Persoonlijk heb ik nooit een wonderlijke onmid-
dellijke genezing meegemaakt, waar ik direct bij aanwezig was, het is wel in mijn omgeving enkele malen gebeurd. 
Dit is mijn eigen waarneming. Misschien brengt iemand hier tegen in dat dit het getuigenis is van iemand die zelf 
niet charismatisch is. En wellicht is hij daarom bevooroordeeld en niet goed op de hoogte.  
 
Daarom wijs ik op twee getuigenissen van geestelijke leiders uit het midden van de Pinkster en de charismatische 
beweging zelf. De ene is Robert P. Menzies en de andere is Ben Hoekendijk. Zij getuigen beiden dat er in al die 
jaren, waarin zij in het hart van de pinksterbeweging waren, slechts een enkeling werkelijk genas.   
 
De eerste getuige is Robert P. Menzies. Menzies heeft in samenwerking met zijn vader het boek "Geest en kracht - 
de theologie van de pinksterbeweging" geschreven. De Nederlandse uitgave is ook verschenen.  
 
Menzies is opgegroeid binnen de pinksterbeweging, is zendeling en heeft les gegeven aan pinksterbijbelscholen, 
evenals zijn vader. Zij kennen de pinksterbeweging van binnenuit. Het is niet zomaar een boek. Het is mede uit-
geven door de VPE. VPE staat voor de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten in Nederland. Het logo van de 
VPE staat in het boek en er staat een aanbeveling op de achterzijde van Peter B. Sleebos, de voorzitter van de 
VPE. Hij noemt de schrijver "één van de betere pinkster-theologen".   
 
In het boek erkent Menzies dat er slechts incidenteel iemand geneest. In het hoofdstuk over genezing stelt hij een 
vraag die hij daarna gaat beantwoorden. De vraag luidt: "Hoe kan de genezing die God schenkt nu geworteld zijn 
in de verzoening als dat zo onzeker is en we het zo beperkt en incidenteel ervaren?" Hij erkent met deze woorden 
dat genezing onzeker is. Niet zomaar onzeker maar hij zegt: "zo onzeker" en dat genezing (zelfs in pinkster-
kringen!) slechts "beperkt en incidenteel" wordt ervaren.  
 
Let vooral op het woord incidenteel. Als iets slechts incidenteel voorkomt dat komt het slechts heel af en toe voor. 
Daar heeft Menzies het moeilijk mee omdat hij, net als vele anderen, heeft geconstateerd dat de werkelijkheid niet 
overeenkomt met de (pinkster) leer over genezing. Hij had geconstateerd dat genezingen onzeker zijn en slechts 
incidenteel voorkomen, terwijl die volgens de pinksterleer niet onzeker zouden moeten zijn. Hier worstelt hij mee.  
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In het boek tracht hij daar een verklaring te geven voor de kloof tussen leer en werkelijkheid. Maar intussen erkent 
hij wel dat er slechts weinigen genezen. 
 
De tweede getuige die ik aan wil voeren is Ben Hoekendijk. Ben Hoekendijk is tientallen jaren één van de meest 
vooraanstaande leiders van de Nederlandse Pinkster- en charismatischebeweging geweest. Hij was oprichter en 
vele jaren de leider van Stichting Opwekking. Dat is de stichting die de bundel met de Opwekkingsliederen uitgeeft 
en die onder meer jaarlijks de grote conferentie met Pinksteren organiseert (vroeger in Vierhouten, nu elders).  
 
In het door hem geschreven boek "Op zoek naar Balans" vertelt hij dat hij met duizenden zieke mensen gebeden 
heeft en hij erkent dat er slechts een enkeling genas. Hij spreekt daarover op bladzijde 41 van het boek. (Ben 
Hoekendijk, op zoek naar Balans, uitgeverij Gideon, 1986, ISBN 9060673840, p 41). Ik citeer: "Er was een tijd, zo'n 
twintig jaar terug, dat wij onze tent opzetten in een stad en het spandoek met “Jezus redt en geneest” er bovenop 
hingen." 
 
"Net als zij (William Branham, Tommy Hicks, Oral Roberts en T.L. Osborn) liet ik de zieken voor het podium langs 
komen en legde ik ze de handen op …. honderden, ja duizenden hebben we zo de handen opgelegd en gebeden 
voor genezing. Er gebeurden enkele opmerkelijke genezingen."    
 
Hier hebben we zwart op wit het getuigenis van voormalig pinksterleider Ben Hoekendijk. Hij heeft met duizenden 
mensen gebeden en er gebeurden enkele opmerkelijke genezingen. Zet de duizenden zieke mensen af tegen de 
enkeling die genas. Hij geeft hier toe dat het gebed met de zieken nauwelijks resultaat had. Er genas slechts een 
enkeling.  
 
Alhoewel hij voor duizenden gebeden heeft en er slechts een enkeling genas heeft hij toch jarenlang met de 
boodschap rondgetrokken dat Jezus geneest. Hij hing, zoals hij vertelt, zelfs een spandoek op de evangelisatietent 
met de tekst "Jezus redt en geneest". Hij verkondigde in die jaren dat genezing in de verzoening is en dat het de 
wil van God is om iedere zieke te genezen.   
 
Het is tekenend voor zijn irrationaliteit dat hij rustig in een volgend boek, dat 1 jaar later uitkwam, beweert dat het 
Gods wil is om altijd te genezen. Ik citeer: "Genezing is de wil van de Vader" (Leven in de Geest, Ben Hoekendijk, 
Gideon, 1987, ISBN 9060674294, pagina 57) Tot zover het tweede getuigenis.  
 
Ik heb deze twee getuigenissen mede uitgekozen omdat Menzies en Hoekendijk ze op hebben geschreven. Ieder 
die twijfelt kan het in de genoemde boeken nalezen. Waarom moet dit gezegd worden? Omdat ondanks deze 
feiten velen toch de gelovigen blijven misleiden op het punt van genezing. Zieken wordt valse hoop gegeven. Ik 
heb de pinkstergelovigen van harte lief en respecteer hen, maar ik heb van nabij zoveel leed gezien, als gevolg 
van de leer dat God altijd of meestal wil genezen, dat ik toch moet waarschuwen.  
 
Het lijden van vele zieken wordt er zeer door verzwaard en het geloof van velen geschokt en afgebroken. Want als 
het werkelijk waar is dat de Bijbel iedere zieke genezing belooft, hoe kan het dan dat slechts zo weinigen werkelijk 
genezen? Komt God zijn beloften dan niet na? Of heeft God de ruif met het voedsel zo hoog gehangen dat slechts 
een enkeling, met een bovenmenselijk geloofsinspanning, er bij kan? En wat zegt dat dan over God?  
 
Menzies vertelt een verhaal dat typerend is voor wat ik keer op keer in mijn omgeving heb meegemaakt en ge-
hoord. Het gaat over wat een leraar van een (pinkster)bijbelschool hem vertelde. Ik citeer: "Hij had zelf meege-
maakt hoe een familielid vocht tegen kanker die haar lichaam verwoestte en hij had veel gebeden voor genezing 
aangehoord. Hij wist dat de zieke vrouw en ook het merendeel van degenen die voor haar baden een sterk geloof 
hadden. Hij had de woorden van bemoediging en advies gehoord. En ondanks dit alles zag hij hoe dit dierbare 
familielid een langzame en pijnlijke dood stierf". (Geest en kracht, p. 177)    
 
Wat zal ik zeggen? We hebben de kaart bewaard van de begrafenis van een vrouw met kanker die door Bennie 
Hinn genezen was verklaard en die na 1 jaar overleed aan de kanker. De vrouw van een kennis is recent over-
leden, terwijl hij tot het einde toe, onder inspiratie van de gevaarlijke vloek en zegen leer van Derek Prince, gene-
zing heeft geclaimd en vloeken heeft verbroken. En zo zou ik door kunnen gaan.  
 
Ik geloof dat God kan genezen. Elke genezing is in feite van God. En ik geloof dat God spectaculair kan genezen, 
van het ene moment op het andere. Ik heb het in mijn omgeving enkele keren meegemaakt. Maar het gebeurde 
slechts incidenteel, precies zoals Menzies het zegt.   
 
Elke keer komen er weer nieuwe genezers langs. Nu weer mensen als Emenike en Zijlstra. Wat is het resultaat als  
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de stofwolken zijn opgetrokken? Zou het deze keer wel werken?  
 
Is het bij hen anders dan b.v. bij Johan Maasbach, Karel Hoekendijk en Ben Hoekendijk. Hebben de nieuwe 
genezers een krachtiger zalving dan die van de vorige generatie? Ik geloof er niet in.  
 
Victor Emenike heeft zijn organisatie zelfs “It is Easy" (Het is gemakkelijk) genoemd. Het is blijkbaar, volgens hem, 
eenvoudig, gemakkelijk, om genezen te worden. Een ironische opmerking ligt op mijn lippen, maar daar is het 
onderwerp te ernstig voor. Emenike verkondigt op zijn site overigens zonder omhalen het oude klassieke pinkster-
standpunt dat het altijd Gods bedoeling is om te genezen. 
 
Op zoek naar een wonder is de titel van een EO programma. Het bestond uit een serie uitzendingen die inmiddels 
alle zijn uitgezonden. Voor het programma heeft men een aantal zieken gezocht. Daarop is men met hen naar een 
aantal van de bekende charismatische genezers gegaan opdat die voor hen zouden bidden. In het programma 
wordt dit op de voet gevolgd.  
 
In de vorm van een reallife soap. De opzet was grondig. Vooraf werd b.v. goed gecontroleerd, via de behan-
delende artsen, of men inderdaad ziek of gehandicapt was. Dus bedrog was op dat punt niet mogelijk. Het 
resultaat? Niemand genezen. Precies zoals je op basis van de hierboven door Menzies en Hoekendijk gegeven 
getuigenissen kon verwachten.  
 
Wel waren er de gebruikelijke aankondigingen (valse profetische uitspraken) dat mensen genezen waren, bij 
sommigen genezers werd in de Geest gevallen. Het resultaat is dat ongelovige en gelovige televisiekijkers de 
indruk hebben gekregen dat wij een dode God hebben, een God die veel belooft maar het niet nakomt. Dat is het 
treurige resultaat als je namens God meer belooft dan waar je vanuit de Bijbel een mandaat voor hebt.   
 
Op zoek naar een wonder II. Van verschillende zijde is er kritiek gegeven op de aanpak van de EO. Zoals wel 
vaker had de EO het programma uitbesteed aan een productie maatschappij. Die had blijkbaar weinig affiniteit met 
het Christelijke geloof. Maar de opzet was op zich goed. Zoek een aantal mensen die werkelijk ziek zijn en ga naar 
de bekende genezers toe en zie of ze genezen. Onder meer Gerrie Velema heeft kritiek gegeven. Ze was bij de 
serie betrokken als pastoraal medewerkster, maar halverwege werd ze er uitgezet. Maar was het anders afgelopen 
als zij er bij was geweest?  
 
Ook Jan Zijlstra had kritiek op de opzet. Maar waarom? Hij wilde niet meewerken. Was hij bang om door de mand 
te vallen? Ik heb hem bij Andries Knevel in het elfde uur horen beweren dat het normaal gesproken Gods bedoe-
ling is om te genezen, er zijn alleen soms onbegrijpelijke uitzonderingen waar de genezing niet plaats heeft.  
 
Wel, hier waren een aantal zieke mensen, een aantal van hen geloofden oprecht in de Here Jezus. Was dat niet 
genoeg? Waarom waren ze niet welkom bij zijn samenkomsten?  
 

------------ 
 
 

Krachten, wonderen en tekenen vanuit het Nieuwe Testament 
 
Handelingen 2:22. “Jezus, de Nazoreeër, een man u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen 
en tekenen, die God door Hem in uw midden verricht heeft”.  
 
Lucas 10:8-9. “En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet, en geneest de 
zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen”.  
 
En dan de tekst uit Matteüs 7:22-23. “Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd en in Uw Naam boze 
geesten uitgedreven en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u 
nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”.  
 
Hoe is dit nu te rijmen, vooral na het artikel van broeder Geelhoed gelezen te hebben? Dit is toch 
allemaal zeer tegenstrijdig? Maar ik weet ook dat het Woord zich nooit tegenspreekt. Hoe moeten wij dit 
dan zien? Lucas 10: “geneest de zieken, die er zijn”. De Pinkster- en Charismatischebeweging leer zegt 
dat God iedere zieke zal genezen, een zuivere Pinkster lering. Waarom dan alleen een enkeling en niet 
alle zieken? Zien wij misschien, in het Woord van God, iets over het hoofd…………….?  
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Daarom wil ik dit met u samen gaan onderzoeken en kijken, vanuit de Schrift, wat de oorzaken hiervan 
zijn. “Alleen de Bijbel laten spreken. Het Woord van God geheel en het Woord van God alleen”. Het 
thema heb ik genoemd: “krachten, wonderen en tekenen vanuit het Nieuwe Testament”. 
 
Deze studie is dus geschreven naar aanleiding op de vraag of het Bijbels is, dat, zoals men steeds 
beweerd in bepaalde kringen, niemand meer ziek behoeft te zijn en dat iedereen genezen kan worden. 
Het hier geplaatste is een verkorte versie van een groter geheel welke ook het Oude Testament 
behandeld.  
 
We gaan naar het Nieuwe Testament, om daar de krachten, wonderen en tekenen te zien, die in die tijd 
plaatsvonden. Toen de Heer Jezus in de Jordaan gedoopt werd en Zijn zending onder Israël begon, 
moest Hij van Godswege Israël het Koninkrijk aanbieden en daarom predikte Johannes de Doper eerst 
en daarna de Heer Jezus hetzelfde: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”. 
 
De Heer Jezus gaf uitdrukkelijk in Matteüs 10:5-8 de opdracht aan Zijn apostelen: “Deze twaalf heeft 
Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad 
van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en 
zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft 
boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet”. 
 
God ging dus aan Israël het Koninkrijk aanbieden naar Zijn belofte en dat Koninkrijk wordt begeleidt met 
wonderen, tekenen en krachten van dat Koninkrijk en daarom genas de Heer Jezus in die dagen alle 
zieken, die tot Hem kwamen en zo werden invaliden, blinden en kreupelen allen, ja allen genezen en 
bevrijd van demonen en demonische machten en werden doden opgewekt.  
 
Want dat zijn de krachten, wonderen en tekenen, die het Koninkrijk begeleiden bij de verkondiging daar-
van. Dit moet u goed vasthouden!  
 
Daarom deed de Heer Jezus niet alleen Zelf die krachten, wonderen en tekenen, maar gaf Hij ook Zijn 
twaalf apostelen diezelfde volmacht bij de prediking van bekering, omdat het Koninkrijk Gods nabij geko-
men was, om de zieken allemaal te genezen, de demonen uit te werpen en de doden op te wekken. Het 
waren dus de krachten, wonderen en tekenen, die bewezen dat het Koninkrijk onder hen gekomen was 
in Christus Jezus, de Messias. 
 
Dat bleef zo tot Matteüs 11, maar toen ging de grote kentering komen, omdat zij hun Messias verwier-
pen, als hun Koning. Daarom zei de Heer Jezus in Matteüs 12, dat er iets anders zou komen.  
 
Want vanaf Matteüs 11 trekt de Heer Jezus Zich van Israël terug en gaat de heidenen het oordeel 
aankondigen. Maar…. het Koninkrijk blijft voor Israël; dat Koninkrijk werd de heidenen niet aangeboden, 
maar wel het oordeel.  
 
En hier vergissen zich heel, heel veel Christenen zich vandaag de dag in. Het Koninkrijk met de bijbeho-
rende krachten, wonderen en tekenen, die het Koninkrijk begeleiden bij de verkondiging, is en blijft voor 
Israël, dat wordt de heidenen totaal nergens in de Bijbel aangeboden, maar wel het oordeel. Dat wordt 
de heidenen aangeboden. 
 
Welk oordeel? Dat zij van een verloren zondaar, die onder het oordeel Gods ligt, gered zullen kunnen 
worden, omdat Hij dat oordeel heeft gedragen op het kruis van Golgotha en de Heilige Geest nu op een 
andere wijze zal gaan werken, want Hij zal hen gaan overtuigen van zonde. 
  
Matteüs 12:18-21 "Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen 
heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten 
of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de 
walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht. En op zijn 
naam zullen de heidenen hopen". 
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In Joh. 16:8 staat, waar de grote kentering, het grote keerpunt begint: “En als Hij komt, zal Hij de wereld 
overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel”. Hij zal de heidenen (de wereld) het oordeel 
verkondigen.  
  
Wat in tegenstelling is met Matteüs 10, waar de Heer Jezus de discipelen ten strengste verbood om naar 
de heidenen te gaan. Maar nu in Matteüs 12 worden zij juist naar de heidenen gezonden. Men zou 
kunnen zeggen: dat is dan zeer tegenstrijdig. Maar neen, dat is het niet, omdat er wat gebeurd is; zij 
hebben namelijk hun Koning daar verworpen en dan zegt vers 21 van Matt. 12 “En op Zijn Naam zullen de 
heidenen hopen”.  
 
Niet op Zijn Koninkrijk, maar op Zijn Naam. Wat moeten wij dus verkondigen? De Naam van Jezus, de 
Christus der Schriften, in wie redding, verlossing, rechtvaardigmaking, heiligmaking, ja alles is.  
 
Als straks dat vervuld is, gaat de Heer weer terug naar Israël en dan krijgt Israël weer het Koninkrijk 
aangeboden, wat zij dan aanvaarden, mede ook door de Grote Verdrukking.  
 
Wij leven nu in een tijd van grote verwarring door een foutieve lering, die de kerk altijd als het Koninkrijk 
heeft beschouwd, terwijl “de kerk” in die zin niets met het Koninkrijk uitstaande heeft. Het behoort wel tot 
het Koninkrijk, natuurlijk! De Gemeente zal straks immers met Hem als koningen en priesters heersen, 
maar zij is het Koninkrijk niet, slechts een deel daarvan. 
  
Dan gaan ook de krachten, wonderen en tekenen veranderen. Want dan vragen zij om een teken in 
in Matteüs 12 en Matteüs 16 herhalen zij het. Want daar vragen de Joden weer om een teken.  
 
En dan zegt de Heer Jezus in Matt. 12:39 “Maar Hij antwoordde en zeide: Een boos en overspelig geslacht 
verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet”.  
 
En in Matt. 16:4 “Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan 
het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen”.  
 
Want wat ging dit nu worden? Hoe vond dat oordeel plaats? Hij is voor ons in dat oordeel gegaan, 
gestorven, begraven en opgestaan. Wat is het teken van Jona? Zoals Jona drie dagen in de vis was, zo 
zal het zijn met de Zoon des Mensen, want het is het teken van Zijn sterven, begraven en opstanding uit 
de doden, wat nu het machtige teken is.  
 
Zo zien wij, hoe krachten, wonderen en tekenen door God aangepast zijn aan Zijn handelen en werken 
in een bepaalde tijd. Toen de Heilige Geest uitgestort was en de Heer Jezus het werk volbracht had, 
toen werd het handelen Gods weer anders en geschiedden er weer krachten, wonderen en tekenen.  
 
U moet het maar eens goed nalezen in Handelingen, daar leest u waar het bij die wonderen precies 
omgaat. Waardoor kwamen en in Israël en onder de heidenen, sommigen tot geloof? Omdat bij die 
krachten, wonderen en tekenen, die heen wezen naar de dood en opstanding van de Heer Jezus, altijd 
werd verkondigd dat Hij leeft. 
 
Want Hij, Die voor ons gestorven is op het kruis, LEEFT en deze krachten, wonderen en tekenen ge-
schieden in Zijn Naam. Hij is niet dood, maar Hij leeft en God heeft Hem verhoogd, heeft Hem tot Heer 
gemaakt en Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
  
Het is deze levende en verhoogde Heer Jezus, Die deze krachten, wonderen en tekenen doet. Voor 
wie? Niet voor de gelovigen, maar voor hen, die nog niet gelovig zijn, om hen te laten zien, dat Hij, de 
gekruisigde van Golgotha, de levende Heer is.  
 
Daarom leest u ook altijd bij die krachten, wonderen en tekenen, die de apostelen verrichten, dat er 
direct heen wordt gewezen naar de Opstanding van de Heer Jezus. ”Wat ziet gij ons aan”, zeggen  
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Petrus en Johannes, “alsof wij dat wonder hebben verricht. Neen, het is God, Die Zijn dienstknecht 
Jezus verhoogd en verheerlijkt heeft, Die gij gekruisigd hebt. En in Zijn Naam en door Zijn Naam is deze 
hier gezond geworden, opdat gans Israël weet, dat Hij leeft”. 
 
Hebben wij, gelovigen in de Heer, dat teken en wonder nog nodig? Zo ja, dan zijn wij nog geen ware 
gelovigen. Ik weet, dat de Heer Jezus leeft! En daarom hoeven wij geen wonderen en tekenen er voor te 
zien. Want het grootste wonder is in ons zelf.  
 
Hij leeft in ons hart. Hij openbaart mij Zijn Woord. Hij is wonderbaar! Prijst Zijn Naam! Wij zijn geen kun-
stig verdichte fabelen gevolgd, maar wij hebben Zijn verborgen omgang. Kent u Hem? Is dat niet het 
grootste wonder, wat God met ons leven doet? 
 
Dat is een aaneensluiting van wonderen! Ja, de Psalmist zegt ervan in Psalm 40:6. “Talrijk hebt Gij 
gemaakt, o HERE, mijn God en Uw wonderen en uw gedachten jegens ons; niets is bij U te vergelijken. 
Wilde ik ze vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen". 
 
En wat zegt Psalm 71:7. “Ik ben voor velen als een wonder geweest, doch Gij waart mijn machtige 
toevlucht”. Ja, inderdaad, voor mijn eigen familie, mijn kennissen en vrienden ben ik een wonder en niet 
uit mijzelf. Dat is Gods werk! De Schrift zegt immers ook: “Ik ben voor velen als een wonder geweest”. 
Hoe komt dat? Het antwoord is: ”Gij waart mijn machtige toevlucht”. 
 
Hebt u nooit gelezen, dat de Heer zegt in Jesaja 8:18. “Zie, ik en de kinderen die mij de HEERE gegeven 
heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de Here der heerscharen, die op de berg  
Sion woont”.  
 
En Jesaja moest dit profeteren en het wordt in Hebreeën overgenomen. Als u een ware gelovige bent, 
dan bent u voortdurend een wonder en een teken voor de ongelovigen om u heen. Dan hoeft u niets te 
zeggen, want als u met de Heer Jezus verkeert en leeft en u door de Heilige Geest laat leiden, dan bent 
u dagelijks voor uw omgeving een wonder. De Heer zegt dus: “Zie, ik en de kinderen die mij de HEERE 
gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de Here der heerscharen”. 
 
Er is een ernstige waarschuwing over Israël. “Zij hebben op Uwe wonderen geen acht geslagen”. Zo zijn 
zij tijdelijk als volk verworpen.  
 
Christenheid van deze tijd, mag ik u waarschuwen! U die zich gelovigen noemt, maar die ongelovige 
gelovige bent, wanneer u blind bent voor de wonderen Gods, die God dagelijks doet. Want dan is het 
gevaar aanwezig, dat het met u net zo gaat als met Israël. Zij hebben op Gods wonderen geen acht 
geslagen, er niet op gelet, zegt de Psalmist.  
 
Weet u, wij leven aan het eind van dit genade tijdperk en God gaat weer op een bijzondere wijze werken 
en handelen met de mens. Zoals in de dagen van de Heer Jezus eerste komst, toen God eerst Zijn Zoon 
zond alleen voor Israël en dat begeleidde met die wonderen, tekenen en krachten van het Koninkrijk, om 
Israël dat Koninkrijk aan te bieden met de woorden: ”Zie, uw Koning is hier”.  
 
Toen zij op een zekere tijd dat verwierpen en geen acht sloegen op Zijn wonderen, zei de Heer: ”U zal 
geen ander teken gegeven worden, dan het teken van Jona”.  
 
De Christenheid, die al zoveel eeuwen eerst het Evangelie der genade en na hun wedergeboorte het 
Evangelie van de heerlijkheid Gods heeft gehoord (dit laatste Evangelie wordt helaas niet overal gepredikt), maar 
geen acht slaat op de wonderwerken Gods, voor deze gelovigen waarschuwt de Schrift met het teken 
van Jona, d.w.z. deze profetie in een nieuwe versie.  
 
Want Jona is niet alleen het teken van de Messias, die drie dagen in het hart der aarde was en toen 
opstond uit de doden en toen naar de heidenen ging. Maar het is ook een heen wijzing naar het volk van 
de Messias, het Israël van deze tijd.  
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Wij hebben gezien, hoe de Messias van Zijn volk niet te scheiden is en dat er twee knechten zijn, van 
wie Israël dan wel die ongehoorzame knecht is, maar die, net als Jona, in het volkeren graf gegaan is 
onder de volken. Maar nu doet God deze Jona weer terugbrengen naar het land; de vis gaat hem uitspu-
wen. Elke keer wordt er weer een deel uitgespuwd op het land.  
 
Verstaan wij dit? Maar vaak blijven de Christenen doof en blijven slapen, want zij zien niet, dat gewel-
dige teken van God, dat gaat komen! Zij zoeken immers andere krachten, wonderen en tekenen, ze lo-
pen deze genezers achterna. Van heinde en ver stromen duizenden en duizenden samen om die krach-
ten, wonderen en tekenen te gaan bekijken.  
 
Maar het wonder en teken, wat God gaat doen, omdat Hij gaat handelen, zien zij niet. God staat op het 
punt om de heidense heerschappij aan zijn eind te doen komen en dat de Gemeente, de ware gelo-
vigen, weggenomen zal worden. 
  
Dan zal Hij weer gaan handelen met Israël. De Heer Jezus heeft gezegd in Luc. 21:29: ”Kijk naar de 
vijgenboom en naar alle bomen”. Dat is het teken, het wonder van Gods tijd, van Gods NU in deze tijd 
waarin wij nu leven.  
 
Men zoekt andere wonderen (sensatie), maar ziet toch naar dit wonder! Want wat een wonder is het, dat 
een volk, dat zo’n 2000 jaar en meer jaren verstrooid is geweest onder alle volken, daar niet geassi-
mileerd is, maar altijd dat Joodse volk is gebleven, dat weer terugkeert naar het land der vaderen, gelijk 
God heeft gesproken. En dit wonder kunnen wij al meer dan 70 jaar aanschouwen.  
 
Israël ontwaakt als het ware uit een doodsslaap, waar zij in lagen in hun ghetto’s in de verschillende 
grote steden onder de heidenen; maar nu als dorre doodsbeenderen een lichaam vormen, de Joodse 
staat.  
 
Maar zij zijn nog zonder Geest, want de Geest is nog niet in hen en zal ook niet in hen komen, voordat 
de ware gelovigen, de Gemeente, weggenomen zijn. Want de verblinding zal over Israël blijven, totdat 
de volheid der heidenen binnen gaat.  
 
Maar de Heer zegt tegelijk voor die tijd: Denk er om, als het teken van Jona opnieuw gaat geschieden en 
Israël als de vijgenboom ontwaakt, dan zullen ook valse profeten vele krachten, wonderen en tekenen 
gaan verrichten. En velen zullen deze krachten in de Naam van Jezus proclameren. 
 
Loop die niet na! Want Jezus Zelf waarschuwt in Matth. 24:24, dat er in die dagen vele valse profeten en 
apostelen zullen opstaan en grote tekenen en wonderen doen. “Want er zullen valse christussen en valse 
profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk ook de 
uitverkorenen zouden verleiden”.  
 
En Paulus spreekt van allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen in 2 Tessalonicenzen 2. Maar 
God heeft het aangekondigd en het van te voren voorzegd, wat Zijn wonderen en tekenen voor deze tijd 
zijn.  
 
De staat Israël, die hersteld wordt, is al meer dan 70 jaar aanwezig! Dat is een teken aan de wand voor 
alle Christenen, die, mag ik het zo zeggen, gelovige ongelovigen of ongelovige gelovigen zijn.  
 
Zij zeggen te geloven, maar zij geloven het niet, zoals ook Israël het in Jezus dagen was. God moge het 
ons doen verstaan, dat wij de tekenen der tijden kunnen onderscheiden, die God nu geeft. Want de Heer 
Jezus komt spoedig. 
 
Maranatha, Heer Jezus kom! 
 
Amen.  


