61. Hoe krijg je een
OPWEKKING?

Er is een probleem…..

En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit
zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven
sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt
dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en
versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb
uw werken niet vol bevonden voor God.
Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en
houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam
bent, zal Ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet
weten op welk uur Ik bij u zal komen.
Openbaring 3:1-3 HSV

En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:
Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige
Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw
werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent.
Was u maar koud of heet!
Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet
heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: Ik
ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets
gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig,
beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.
Openbaring 3:14-17 HSV

Wat is een opwekking?

Strong 1453 E’geiro

1) wekken, maken dat iemand opstaat
uit de slaap wekken, wakker maken
uit de doodsslaap wekken, de doden terugroepen tot
het leven
1d3) doen opstaan, d.w.z. maken dat iemand
geboren wordt
1d4) van gebouwen, oprichten, bouwen.
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de
ﬂuitspelers en de misbaar makende menigte zag, zei Hij
tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar
het slaapt. En zij lachten Hem uit. Toen de menigte
weggestuurd was, ging Hij naar binnen en greep haar hand;
en het meisje stond op. (Strong 1453)
Mattheüs 9:23-25 HSV
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij
naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de
kant van de oudsten en de overpriesters en de
schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de
derde dag zou worden opgewekt. (Strong 1453)
Mattheüs 16:21 HSV

Opwekkingen in de Bijbel

1. Onder Koning Hizkia (2 Kronieken 29-31)
2. Onder koning Josia (2 Kronieken 34-35)
3. Onder Ezra en Nehemia (Zie de Bijbelboeken)
4. Na de uitstorting van de Heilige Geest (Handelingen)
Hoe krijg je een opwekking?

1. Bekering/verootmoediging/heiligheid
2. Geloven
3. Volhardend bidden
4. De Geest
5. Het Woord
6. Eredienst/aanbidding
7. Eenheid

De vruchten van een opwekking:

1. Mensen worden gedoopt (Handelingen 2:38-41)

2. Ze houden het avondmaal samen (Handelingen 2:42,46)
3. Er wordt zuiver onderwijs gegeven (Handelingen 2:42)
4. De gelovigen spreken in vreemde talen (Handelingen
2:4,11, 10:46, 19:6)

5. De gelovigen verspreiden het Evangelie (Handelingen 2
en verder)

6. Er vinden veel tekenen en wonderen plaats
(Handelingen 2:43, 3:1-11, 5:11-16, 8:6-7)

7. Er komt veel vervolging (Handelingen 3 en verder)

En neem niet deel aan de onvruchtbare
werken van de duisternis, maar
ontmasker ze veeleer. Want wat
heimelijk door hen gedaan wordt, is te
schandelijk om zelfs maar te vertellen.
Maar al deze dingen komen openbaar als
ze door het licht ontmaskerd worden;
want al wat openbaar maakt, is licht.

Daarom zegt Hij: Ontwaak (Strong 1453), u die
slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal
over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet
wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en
buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol
kwaad zijn.
Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp
wat de wil van de Heere is. En word niet dronken
van wijn, waarin losbandigheid is, maar word
vervuld met de Geest,
Efeze 5:11-18 HSV

De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de
vervulling van de wet. En dit te meer , omdat wij het
beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is
aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. (Strong 1453) Want
nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof
kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen.
Laten wij dus de werken van de duisternis aﬂeggen en de
wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op klaarlichte dag,
op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en
dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden,
niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus
Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.
Romeinen 13:10-14 HSV

Roepen om een opwekking zonder bekering heeft geen enkele zin

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort
dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn
oor is niet toegestopt dat het niet zou
kunnen horen. Maar uw
ongerechtigheden maken scheiding
tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn
aangezicht voor u verborgen zijn, zodat
Hij u niet hoort.
Jesaja 59:1-2 HSV

Het voorbeeld van Israël in Joel is de weg naar geestelijke herleving!

Ook nu echter, spreekt de HEERE , bekeer u tot Mij
met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween
en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw
kleren.
Bekeer u tot de HEERE , uw God, want Hij is genadig
en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid,
en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij
Zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen
achter Zich overlaat: een graanoffer en een plengoffer
voor de HEERE, uw God.

Blaas de bazuin in Sion, kondig een vasten tijd af, roep
een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk,
heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel
de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de
bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit
haar slaapkamer.
Laten de priesters, de dienaren van de HEERE , wenen
tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen:
Ontzie Uw volk, HEERE , geef Uw erfelijk bezit niet over
aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden
heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen:
Waar is hun God?
Joël 2:12-17 HSV

Na een oprechte bekering zal God een herleving zenden!

Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde
Zijn volk. De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie,
Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u
ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als
voorwerp van smaad onder de heidenvolken.
Joël 2:18-19 HSV
En u , kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de
HEERE , uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot
gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege
regen en late regen in de eerste maand . De dorsvloeren
zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van
nieuwe wijn en olie.

Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de
jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de
treksprinkhaan hebben opgegeten, Mijn grote leger,
dat Ik op u had afgestuurd. Dan zult u overvloedig en
tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE , uw
God, prijzen, Die wonderlijk met u heeft gehandeld.
Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden.
Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat
Ik, de HEERE , uw God ben, en niemand anders: Mijn
volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden!
Joël 2:23-27 HSV

De Heilige Geest zorgt voor profetie en visioenen en maakt een woestijn weer vruchtbaar

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal
uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters
zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen
dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja,
zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die
dagen Mijn Geest uitstorten.
Joël 2:28-29 HSV
Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de
hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld
worden en het vruchtbare veld zal als een woud
beschouwd worden.
Jesaja 32:15 HSV

God laat dorre doodsbeenderen herleven door Zijn Geest!

De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de
geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag
vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En
zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze
waren zeer dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze
beenderen tot leven komen?
En ik zei: Heere HEERE , Ú weet het ! Toen zei Hij tegen mij:
Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre
beenderen, hoor het woord van de HEERE . Zo zegt de Heere
HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u
zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen
komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven,
zodat u tot leven komt.

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. Toen profeteerde ik
zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik
profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij
elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en zie,
er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een
huid overheen, maar er was geen geest in hen.
Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer,
mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE :
Geest, kom uit de vier wind streken en blaas in deze gedoden,
zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij
geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot
leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot
leger.
Ezechiël 37:1-10 HSV
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