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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. 

Er is een probleem…..



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

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 3:15-17 HSV



Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, 
gelouterd door het vuur, opdat u rijk 

wordt, en witte kleren, opdat u bekleed 
bent en de schande van uw naaktheid 
niet openbaar wordt. En zalf uw ogen 

met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. 
Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en 

bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 
Openbaring 3:18-19 HSV



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

Wat is een opwekking?



Ik ben gekomen om vuur te werpen op de 
aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al 

ontstoken is! Maar Ik moet met een doop 
gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, 

totdat het volbracht is. Denkt u dat Ik 
gekomen ben om vrede te brengen op de 

aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder 
verdeeldheid. 

Brand jij ook van verlangen voor het vuur van Gods Geest?



Want van nu aan zullen er vijf in één huis 
verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen 

drie. Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: 
vader tegen zoon, en zoon tegen vader, 
moeder tegen dochter, en dochter tegen 

moeder, schoonmoeder tegen haar 
schoondochter, en schoondochter tegen 

haar schoonmoeder. 
Lukas 12:49-53 HSV



Een dal van dorre doodsbeenderen…..

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



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/Liefde



De kracht van het gebed!

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het 
toegaan tot God , dat Hij ons verhoort, telkens als wij 
iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons 
verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij 

het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, 
ontvangen. 

1 Johannes 5:14-15 HSV

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, 
geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten 

deel vallen. 
Markus 11:24 HSV



En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de 
Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, 

en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. En 
velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden 

belijden en bekennen. 

Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, 
brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in 

tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde 
ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.   Zo 
nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd 

steeds sterker.
Handelingen 19:17 - 20 HSV

Het belijden/toegeven van de zonden heeft een zeer krachtige werking!



Paulus roept de gemeente in Rome op vurig van Geest te zijn door te wandelen 
in de liefde die een afkeer heeft van het kwade

Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer 
van het kwade en houd vast aan het goede. Heb 
elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga 
elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat 

uw inzet betreft. 

Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u 
in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. 

Volhard in het gebed. 
Romeinen 12:9-12 HSV



Het doel van een opwekking is de glorie van God!

Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt 
de bedekking weggenomen. De Heere nu is de 

Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is 
vrijheid. 

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de 
heerlijkheid van de Heere als in een spiegel 

aanschouwen, worden van gedaante veranderd 
naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere 
bewerkt wordt.

2 Korinthe 3:16-18 HSV
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