


8. Onze God is 
BOVENnatuurlijk!



De streeptheologie

- Geen tekenen en wonderen meer na het fundament van de 
apostelen. (sola Scriptura)

- Alleen de duivel komt nog met tekenen en wonderen. 
(Mattheüs 24:24)

De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, 
in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en 

krachten. 
2 Korinthe 12:12 HSV



- Lukas 10:1-9 Zeventig anonieme discipelen verrichten wonderen.

- Handelingen 6:8 Stefanus deedt grote wonderen en tekenen

- Handelingen 8 Fillippus deedt grote tekenen en wonderen

- Handelingen 9 Ananias werd gebruikt door God om Paulus te genezen

- Markus 16 Wie geloofd zullen hebben zullen deze tekenen volgen…..- 

- Justinus Martyr
- Irenaeus
- Augustinus
- St. Franciscus van Assisi

Tekenen en wonderen door de Bijbel heen

- Waldenzen
- De Hugenoten
- John Wesley
- Jan Zijlstra



Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar Hij 
van water wijn gemaakt had. En er was een zekere 

koninklijke hoveling , wiens zoon ziek lag in 
Kapernaüm. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in 

Galilea was gekomen, ging hij naar Hem toe en vroeg 
Hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij 

lag op sterven.

Jezus dan zei tegen hem: Als u geen tekenen en 
wonderen ziet, zult u beslist niet geloven.  De 

koninklijke hoveling zei tegen Hem: Heere, kom voordat 
mijn kind sterft.  

Sommige mensen hebben tekenen en wonderen nodig om te geloven



Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de man 
geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei, en ging heen.  
En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem 

tegemoet en berichtten hem: Uw kind leeft!  

Hij informeerde dan bij hen naar het uur waarop de 
beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem: 

Gisteren op het zevende uur is de koorts van hem geweken. 
De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus 
tegen hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde, 

hijzelf en zijn hele huis.  Dit deed Jezus als nieuw teken, 
het tweede, toen Hij uit Judea in Galilea gekomen was.

Johannes 4:46 - 54 HSV



Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en 
hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen 

naar Mijn Vader. 

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal 
Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt 
zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, 

Ik zal het doen. 
Johannes 14:12-14 HSV

Wie in Jezus geloofd zal grotere werken doen dan Hijzelf!



De Heere dan is, nadat Hij tot hen 
gesproken had, opgenomen in de hemel 
en heeft Zich gezet aan de rechter hand 
van God, maar zij gingen overal heen 
om te prediken, en de Heere werkte 

mee en bevestigde het Woord door de 
tekenen die erop volgden. Amen.

Markus 16:19 - 20 HSV



Nu dan , Heere, sla acht op hun bedreigingen en 
geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid 

Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand 
uitstrekt tot genezing en er tekenen en 

wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig 
Kind Jezus. 

En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar 
zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en spraken het 

Woord van God met vrijmoedigheid. 
Handelingen 4:29-31 HSV



En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en 
predikte hun Christus. En de menigten hielden 
zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd 

werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen 
die hij deed.  

Want bij velen die onreine geesten hadden, 
gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel 
verlamden en kreupelen werden genezen. En er 

ontstond grote blijdschap in die stad.
Handelingen 8:5 - 8 HSV



Zij (Paulus en Barnabas) verbleven daar 
dan lange tijd en spraken 

vrijmoedig, in vertrouwen op de 
Heere, Die getuigenis gaf aan het 

Woord van Zijn genade en tekenen 
en wonderen door hun hand liet 

gebeuren. 
Handelingen 14:3 HSV



Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons 
gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want 
als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend 

was en elke overtreding en ongehoorzaamheid 
rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan 

ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, 

die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan 
ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. God 

heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door 
tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de 

Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. 
Hebreeën 2:1-4 HSV



NBG51 Strong 1411 Dumamis

1) sterkte, macht, bekwaamheid 
      1a) inherente macht, macht die in iets woont krachtens zijn aard, 

          of die iemand uitoefent en aanwendt 
      1b) macht om wonderen te verrichten 
      1c) morele macht en voortreffelijkheid 

      1d) de macht en invloed die behoren bij rijkdom 
      1e) macht en middelen die voortkomen uit grote aantallen 

      1f) macht die bestaat in of berust op legers, militairen 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen 
om u met voortreffelijkheid van woorden of van 

wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik 
had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan 

Jezus Christus, en Die gekruisigd. 

En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En 
mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in 

overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in 
het betonen van Geest en kracht (Strong 1411), opdat uw 
geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in 

kracht van God.
1 Korinthe 2:1 - 5 HSV

Het kruis is juist de bron van de kracht!



Het koninkrijk van God bestaat niet in woorden maar in kracht!

Maar sommigen hebben zich heel gewichtig 
voorgedaan, alsof ik niet naar u toe zou komen.  

Maar ik zal spoedig naar u toe komen, zo de Heere 
wil. 

En ik zal dan van hen die zich zo gewichtig hebben 
voorgedaan, niet de woorden leren kennen, maar 

de kracht. (Strong 1411) Want het Koninkrijk van 
God bestaat niet in woorden, maar in kracht. 

(Strong 1411)
1 Korinthe 4:18 - 20 HSV



Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot 
u gekomen, maar ook met kracht (Strong 1411) en 

met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U 
weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn 

ter wille van u. 

Ook bent u navolgers geworden van ons en van de 
Heere, toen u het Woord aannam te midden van 
veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige 

Geest,
1 Thessalonicenzen 1:5 - 6 HSV



Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat 
Christus niet door mij teweeggebracht heeft, 

om de heidenen tot gehoorzaamheid te 
brengen, in woord en daad, door de kracht 
(Strong 1411) van tekenen en wonderen en 

door de kracht van de Geest van God. Zo heb 
ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot 

Illyricum toe, het Evangelie van Christus 
vervuld.

Romeinen 15:18 - 19 HSV
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