Het uur van de kracht
Door: Pastor Ricky Kurth
Nadat de Heer Jezus Christus uit de dood was opgestaan, en vlak voordat Hij naar de hemel opvoer,
deed Hij een belofte aan Zijn apostelen, zeggende:
“Hand. 1:8: Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal;…………..”.
De kracht waarvan de Heer sprak, was de kracht die ze ontvingen toen ze vervuld werden met de
Heilige Geest (Handelingen 2:4). Met Pinksteren werden de discipelen, zoals Petrus en Stefanus,
vervuld met de Geest en kregen ze de "kracht" om "grote wonderen en tekenen" te doen (Handelingen
2:43; 6:5,8). Eerder had de Heer hun gezegd dat ze in Jeruzalem moesten 'verblijven' totdat ze waren
toegerust met de “kracht uit de hoogte” (Lukas 24:49).
“Lukas 24:49: En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat
gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.
De reden dat de Heer hun de kracht gaf om machtige werken te doen, was natuurlijk om de WOORDEN
die ze predikten te bevestigen. Nadat ze die kracht hebben ontvangen, lezen we:
“Markus 16:20: En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het
Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.
Nu hebben we hier een dispensationeel verschil. God heeft u dat soort kracht niet beloofd. Je kunt in
Jeruzalem blijven wat je wilt, en je zult niet worden aangedaan met zo'n kracht van bovenaf. Ik weet
dat kerken vaak wat ze noemen "wachtende samenkomsten" houden, waar ze samenkomen om te
wachten tot de Geest op die wonderbaarlijke manier over hen komt. Maar niemand ontvangt vandaag
dat soort kracht van de Geest, simpelweg omdat de Vader het niet beloofd heeft aan ons, als leden
van het Lichaam van Christus, levend in de bedeling van genade.
Als je de kracht van Gods Woord vandaag wilt bevestigen, moet je dat doen door Gods kracht in je
persoonlijke leven te demonstreren. Wanneer je Gods geduld toont te midden van je moeilijke
omstandigheden, laat je de kracht van God op een machtige manier zien! En wanneer moeilijke
mensen uw geduld op de proef stellen, kunt u de kracht van God op machtige wijze tonen door Zijn
lankmoedigheid te tonen. Je kunt ook de kracht van Gods heiligheid laten zien wanneer je wordt
verzocht om te zondigen en je weerstaat de verleiding standvastig. Als je wilt praten over het
demonstreren van de kracht van God, dan is dat hoe het in deze bedeling wordt gedaan. We leven nog
steeds in het uur van kracht, maar de aard van Gods kracht is anders dan met Pinksteren.
Maar de vervulling van de Geest gaf de discipelen niet alleen de kracht om wonderen te doen. Het gaf
hun een ander soort kracht, het soort dat de Geest de profeet Micha in het oude Israël gaf:
“Micha 3:8: Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des Heeren; en vol van gericht en
dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israël zijn zonde.
Heb je enig idee hoeveel kracht het kostte om voor een stel niet geredde Joden te staan, die dachten
dat ze het bevoorrechte volk van God waren, alleen omdat ze uit het zaad van Abraham waren
geboren, en hun te vertellen hoe zondig ze zijn? Micha wist het!
En dat deden mannen als Stefanus, die de Joden dapper beschuldigde van de dood van de profeten
(Handelingen 7:51-52), en de twaalf apostelen, die het volk Israël beschuldigden van de dood van
Christus, en hen dreigden met Zijn opstanding . Hun boodschap met Pinksteren zei als het ware: "Jullie
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hebben Hem gedood, maar Hij is opgestaan uit de dood, en nu is Hij boos op je, dus je kunt je maar
beter bekeren!" (Handelingen 2:22-36).
Maar hier hebben we nog een ander dispensationeel verschil. Het is niet aan ons om de natie Israël
haar zonden te laten zien, of welke andere natie dan ook - inclusief de natie waarin we leven! Hoewel
je niet zou weten hoe het grootste deel van het Christendom zich zou gedragen als ze rond zouden
gaan en erop te wijzen hoe zondig onze natie is in het legaliseren van zaken als abortus en het
homohuwelijk.
Het enige dat het voorgaande doet is ervoor zorgen dat niet geredde mensen het Christendom haten
en doof worden voor het evangelie dat we verkondigen!

Het is eerder onze taak om individuen aan hun eigen persoonlijke zonden te
herinneren. Het enige dat dat doet, is mensen helpen in te zien dat ze een
Redder nodig hebben! Als ze eenmaal gered zijn en leren de Bijbel als Gods
Woord te accepteren, dan zijn ze bereid te accepteren wat God in Zijn Woord
zegt over zaken als bijvoorbeeld abortus en homoseksualiteit.
Denk aan 1 Kor. 2:14:
“Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem
dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Bedenk dat God ons heeft geroepen om vissers van mensen te zijn, niet om de vijver op te schonen!
Dat betekent dat, als je wilt herstellen wat er mis is met onze natie, je geen politieke activist moet
worden. Word een evangelist en verander de natie door de harten van de mensen te veranderen, één
dierbare ziel tegelijk.
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