


ZINNIG 
of 

WAANZINNIG?



Wat is de definitie van zinnig:

Wat is de definitie van waanzinnig:

Waar een logisch verband in te ontdekken 
is, iemand wie zijn verstand gebruikt, 

bedachtzaam, correct, doordacht, 
nadenkend, verstandig.

Iemand wie erg raar doet, zijn verstand 
kwijt is, bezeten, buitensporig, dol, 

dwaas, geestesziek, gek, getikt, idioot, 
krankzinnig.



Wat zullen mensen denken als je zegt dat je gelooft in de Bijbel?

- God die de aarde maakte in 6 dagen, de wereld die verging door 
het water behalve een ark.

- Water wat veranderd in bloed, water wat veranderd in wijn, 
voedsel dat op een bovennatuurlijke manier vermeerderd.

- Een zee die doormidden splijt, een sprekende ezel, vuur dat uit de 
hemel valt, iemand die 3 dagen overleefd in de buik van een vis.

- Veel mensen die genezen worden van (menselijk) ongeneeslijke 
ziektes, en mensen die bevrijd worden van boze geesten.

- Een maagd die zwanger wordt, Iemand die loopt op het water en 
mensen die opstaan uit de dood.



- 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

- Waldenzen
- De Hugenoten
- John Wesley
- Jan Zijlstra

Zijn de tekenen en wonderen nog voor vandaag de dag?



- Wat is een christen/discipel?

- Zijn onze tradities gebaseerd op de cultuur of op de Bijbel?

- Wat zou er gebeuren als iemand in de rimboe een Bijbel 
vind en God wil gaan dienen?

- Wat is jouw beeld van een kerk of gemeente?

- Zouden er diensten zijn op alleen zondag 
(individualistische samenleving) of spreekt de Bijbel over 
een hechte gemeenschap?

- Heeft in een gemeente iedereen iets of bid, preekt en 
getuigt alleen de voorganger en is de rest toeschouwer?



Jezus en later ook Zijn volgelingen brachten het Koninkrijk zichtbaar 
op aarde!

En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs 
in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het 

Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het 
volk.

Mattheüs 9:35 HSV

Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het 
Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus 

verkondigde,werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.  
En Simon geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij 

voortdurend bij Filippus; en toen hij de tekenen en grote 
krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld.

Handelingen 8:12 - 13 HSV



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. Want het Koninkrijk van God 

bestaat niet in woorden, maar in kracht. 
1 Korinthe 4:18-20 HSV

Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing 
door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden 

tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige 
Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw 

midden geweest zijn ter wille van u. 
1 Thessalonicenzen 1:4-5 HSV

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



Wij hebben dus altijd goede moed en weten 
dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, 

uitwonend zijn van de Heere, want wij 
wandelen door geloof, niet door 

aanschouwen.
2 Korinthe 5:6 - 7 HSV

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, 
maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het 
leven niet zien, maar de toorn van God blijft 

op hem.
Johannes 3:36 HSV



Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren 

wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 
Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren 
worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede 

keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren 
worden? 

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 
iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij 

het Koninkrijk van God niet binnengaan. 
Johannes 3:3-5 HSV

Waarom zie je het beeld van Handelingen niet in jouw 
leven en je kerk/gemeente?



Ongeloof……

En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei 
tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in 
zijn vaderstad en in zijn huis. En Hij deed daar niet 

veel krachten vanwege hun ongeloof.
Mattheüs 13:57-58 HSV

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te 
behagen. Want wie tot God komt, moet geloven 

dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6 HSV



Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij 
zich en zeiden: Hoe is de vijgenboom zo ineens 
verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen 

hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet 
twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de 
vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen 

deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de 
zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles 

wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u 
ontvangen. 

Mattheüs 21:20-22 HSV



En Jezus zei tegen hem: Als u kunt 
geloven, alle dingen zijn mogelijk voor 

wie gelooft.
Markus 9:23 HSV

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen 
hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, 

maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
Mattheüs 19:26 HSV





Hoogmoed……

Zo zegt de HEERE van de legermachten, 
de God van Israël: Laat uw wegen en uw 
daden goed zijn, dan laat Ik u wonen in 
deze plaats. Stel uw vertrouwen niet op 
bedrieglijke woorden: De tempel van de 

HEERE , de tempel van de HEERE , de 
tempel van de HEERE is dit! 

Jeremia 7:3-4 HSV



Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem 
gedoopt te worden: Adderengebroed, wie heeft u laten 

weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? 

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met 
de bekering, en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij 
hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God 
zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan 

verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de 
bomen; elke boom dan die geen goede vrucht 
voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 

geworpen. 
Lukas 3:7-9 HSV



Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt . 
Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de 

aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En 
vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze 

schuldenaren vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 
Mattheüs 6:9-13 HSV

We bidden dat Gods koninkrijk zichtbaar wordt op aarde!



Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters 
aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de 

dag en heel de nacht niet. 

U die het volk aan de HEERE doet denken, 
gun u geen rust. Ja, geef Hem geen rust, 

totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en 
gesteld heeft tot een lof op aarde. 

Jesaja 62:6-7 HSV

Gun God geen rust totdat Hij Zijn koninkrijk definitief 
gevestigd heeft op aarde!



een psychose waarbij een waan met een 
religieuze inhoud sterk op de voorgrond treedt.

(e) Godsdienstwaanzin kan ook optreden bij 
mensen die vóór de ziekte niet of niet zeer 

godsdienstig waren. Deze wanen hebben vaak 
als inhoud dat men uitverkoren, een profeet 

denkt te zijn.
Bron: https://www.ensie.nl/oosthoek/godsdienstwaanzin

Kan je Godsdienst waanzinnig zijn?

https://www.ensie.nl/oosthoek/waarbij
https://www.ensie.nl/oosthoek/waan
https://www.ensie.nl/oosthoek/religieuze
https://www.ensie.nl/oosthoek/inhoud
https://www.ensie.nl/oosthoek/sterk
https://www.ensie.nl/oosthoek/voorgrond
https://www.ensie.nl/oosthoek/kan
https://www.ensie.nl/betekenis/inhoud
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