De Ervaring van Pinksteren
(The Experience of Pentecost)

De Pinksterervaring is een diepere ervaring met God die elke gelovige persoon kan ontvangen. Deze
ervaring gaat samen met wat ze noemen "de wedergeboorte". De termen "wedergeboorte" en "nieuwe
geboorte" zijn bekende uitspraken in het Christendom, niettegenstaande dit; weten 90% van alle
kerkgangers niet wat het eigenlijk betekent. Er zijn vele gelovigen die ervaringen gehad hebben met God,
maar niet deze van het opnieuw geboren worden. Laten we het woord van God erbij nemen, en lees voor
jezelf wat God zegt over de nieuwe geboorte.

Johannes 3:1-10
Op een nacht kwam Nicodémus met Jezus praten. Hij was een Farizeeêr en lid van de Hoge Raad.
"Meester", zei hij, "wij weten dat God U gezonden heeft om ons te leren. Alle wonderen bewijzen dat. " Jezus
antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. "
"Opnieuw geboren? " vroeg Nicodémus. "Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn
moeders lichaam geboren worden? " Jezus antwoordde: "Toch is het zoals Ik zeg. Zo iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt
menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo
vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden. De wind waait waarheen h ij wil. Je hoort hem
wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de
Geest van God nieuw leven krijgt. " Nicodémus vroeg: "Hoe gebeurt dat dan?" Jezus antwoordde: "U leert
de Joden hoe zij met God en hun medemensen moeten leven. Begrijpt u niet wat Ik zeg?

Jezus heeft ons belangrijke informatie gegeven betreffende
opnieuw geboren worden.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van
God niet ontdekken. "

Johannes 3:5 "Toch is het zoals Ik zeg. Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest,kan hij
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onmogelijk in het Koninkrijk van God komen.

Jezus heeft gezegd dat wij het koninkrijk van God niet kunnen zien of betreden tenzij we wederom
geboren worden. Het is duidelijk: men moet opnieuw geboren worden om gered te worden.

Wie moet er gered worden en waarom?

Iedereen, want volgens God zijn we allemaal zondaars! !
Romeinen 3:23 Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.

Romeinen 3:10 Het staat zo in de Boeken: "Yoor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand.

Vermits we allemaal zondaars zijn en het resultaat van zonde de dood is (Romeinen 6:23 De zonde betaalt
een hard loon: De dood!), wat moeten we dan doen om gered te worden?

Johannes 3:16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Dus met andere woorden, geloven dat Jezus Christus de enige weg is tot bevrijding.

Hebreeën 11:6 Maar als iemand niet gelooft, kan God niet tevreden over hem zijn. Wie tot God komt,
moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.

Om als zondaar tot God te komen, moeten wij geloven dat Hij bestaat en Hem zoeken.

Hoe zoeken wij Hem?

Romeinen 10:10 Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door
daarvoor uit te komen, wordt u gered.

Wij moeten met heel ons hart beseffen dat wij zondaars zijn, en Jezus aanvaarden als onze redder en aan
Hem onze zonden belijden.
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Dit noemt men bekering
Bekering betekent vergeving vragen voor onze zonden en er afstand van doen. Dit was het eerste
onderwerp waarover Jezus heeft gepredikt.

Mattheüs 4:17 Van toen af begon Jezus de mensen in het openbaar toe te spreken. "U moet zich bekeren",
zei Hij, "want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij."

De bekering is een zeer belangrijke stap in je persoonlijke redding. Het maakt onze harten klaar om
opnieuw geboren te worden.
Jezus sprak duidelijke taal betreffende de bekering evenals de wedergeboorte.

Lucas 13:3 Is dit hun daarom overkomen? Nee! Het zal met u allemaal net zo slecht aflopen, als u niet
gaat leven zoals God wil.

Vermits Jezus zo duidelijk over dit onderwerp is, vragen wij aan u, hebt u zich al bekeerd van uw zonden?
Wij hebben een belofte in

1 Johannes 1:9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven.
Hij reinigt ons van alle zonde.

Als je wilt, kan je nu dit gebedje luidop meebidden:

Heer, ik beken dat ik gezondigd heb en gefaald heb. Ik vraag U om mij te vergeven en ik beloof u dat ik
afstand doe van mijn zonden en dat ik vanaf nu voor u zal leven!
Amen

Hebreeën 6:1 Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus
hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens
over te beginnen dat wij niet gered worden door goed te doen, maar door in God te geloven.

Het geloof en de bekering zijn de fundamenten in u relatie met God en de wedergeboorte.
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Laten we van dichtbij bekijken wat Jezus heeft gezegd tegen Nicodémus over de wedergeboorte.

Jezus wilt dat iedereen opnieuw wordt geboren:

Johannes 3:3 Jezus antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van
God niet ontdekken."

Nicodémus wil weten hoe je opnieuw geboren kunt worden?

Johannes 3:4 "Opnieuw geboren?" vroeg Nicodémus. "Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede
keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?"

Jezus maakt Nicodémus duidelijk dat het om een geestelijk wedergeboorte gaat en niet om een natuurlijke.

Johannes 3:5 "Toch is het zoals Ik zeg. Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij
onmogelijk in het Koninkrijk van God komen.
We merken hier op dat de wedergeboorte uit twee delen bestaat, namelijk de geboorte uit het water en
uit de Geest.

Vele religieuze groeperingen zeggen dat de wedergeboorte verwijst naar de natuurlijke geboorte, omdat we
geboren worden uit water, namelijk vruchtwater.
Maar de waarheid is dat Jezus ons duidelijk maakt dat het om een andere geboorte gaat, kijk naar de
woorden "opnieuw geboren" en "tweede keer".

De tweede geboorte uit het water verwijst naar het doopsel.

In de oorspronkelijke Griekse tekst, het woord voor geboren worden is "gennao" en dit betekent "verlost
worden van". Het Griekse woord voor dopen is "baptiso" en dit betekent "volledige onderdompeling in
water"
Dus het is duidelijk dat opnieuw geboren worden uit het water verwijst naar u laten dopen.

Jezus heeft het doopsel zeer sterk benadrukt
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Markus 16:16 en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij. Wie het geloven en gedoopt
worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. Vermits het doopsel zo
belangrijk is voor Jezus moet men het nauwkeurig uitvoeren, Hijzelf heeft het voorbeeld gegeven van de
onderdompeling.

Mattheüs 3:16 En toen Jezus gedoopt was, klom hij terstond op uit het water.
Doorheen de bijbel werd men gedoopt door onderdompeling, nergens vinden we de methode terug van
besprenkeling.

Wat doet het doopsel voor ons?

Het wast onze zonden weg en vergeet ze! Ananias zei tegen Paulus:

Handelingen 22:16 Nu, wat aarzelt u nog? Sta op en laat u dopen. Laat uw zonden afwassen en roep
daarbij de Here aan.'
Petrus zei tegen de menigte op de dag van Pinksteren:

Handelingen 2:38 Petrus antwoordde: "U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van
Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Sommige groeperingen dopen niet in de naam van Jezus Christus maar dopen in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (drievuldigheid).

De katholieke encyclopedie verklaart dat de originele formule, die door de apostelen werd gebruikt, in de
naam van Jezus was. De drievuldigheids formule werd later ontwikkeld en ingebracht door de Raad van
Nicea in het jaar 325 na Chr.

Op wat is dit gebaseerd? Jezus beval het volgende aan de apostelen (ook wel de boodschap genoemd):

Mattheüs 28:19 Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken. Doop hen in de naam
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.
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Let op de woorden "in de naam". Naam staat hier in het enkelvoud. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn hier
titels en geen namen.
Laten we eens zien wat Lukas hierover heeft geschreven:

Lukas 45-47 Hij legde hun uit wat in die boeken stond; zo duidelijk dat ze het ineens helemaal begrepen.
"Dus", zei Hij, "het was al lang voorzegd dat de Christus zou lijden en sterven. En op de derde dag zou Hij
weer levend worden. En in zijn naam zal boete en vergeving van zonden worden gepredikt, onder alle
volken, te beginnen bij Jeruzalem.

Doorheen het nieuwe testament, werd elke persoon gedoopt in de Naam van Jezus Christus

Handelingen 8:16 Het bleek dat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Here Jezus gedoopt waren.

Handelingen 10:48 Hij gaf de andere volgelingen van Jezus opdracht hen in de naam van Jezus Christus
te dopen.

Handelingen 19:5 Nadat zij dat hadden gehoord, werden zij gedoopt in de naam van de Here Jezus.

Zouden we niet beter de bijbel gehoorzamen, Gods woord, ipv de historische beginselen die de mens heeft
gemaakt.

Petrus, de eerste prediker van het nieuwe testament, doopte in de naam van Jezus en niet in de titels. Petrus
begreep zeer goed hoe hij moest dopen wanneer Jezus hem de opdracht gaf in Mattheüs 28:19, want dit is
wat Petrus zei tegen de menigte:

Handelingen 2:38 Petrus antwoordde: "U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van
Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Handelingen 4:12 Er is bij niemand anders redding te vinden; want er is ook geen andere naam onder de
hemel aan de mensen gegeven, door dewelke wij zalig moeten worden.

Petrus wist hoe belangrijk het was om in de naam van Jezus gedoopt te worden en heeft daarom bepaalde
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mensen opnieuw gedoopt in de naam van de Heer.

Handelingen 19:1-5
1 Terwijl Apollos in Corinthe was, reisde Paulus door het bergland naar Efeze. Toen hij daar aankwam, vond
hij enkele discipelen van Johannes de Doper. 2 "Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging
geloven?" vroeg hij. "Nee", antwoordden zij. "Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is de Heilige
Geest?" 3 "Hoe bent u dan gedoopt?" vroeg Paulus.
4 "Zoals Johannes heeft gezegd", was het antwoord. Paulus zei: "Johannes doopte mensen die tot
bekering waren gekomen en hij zei dat zij moesten geloven in de Man, Die na hem zou komen; dat is Jezus!"
5 Nadat zij dat hadden gehoord, werden zij gedoopt in de naam van de Here Jezus.

Het is in Zijn naam dat we gered worden, door te geloven in wat Jezus voor ons heeft gedaan, Zijn bloed
dat verspild werd aan het kruis voor onze zonden, zal ons redden.
"In de naam van Jezus" is niet zomaar een magische formule dat we opzeggen wanneer we worden
gedoopt, nee het is uw oprechte geloof in Hem en wat Hij voor je gedaan heeft dat u zonden zal wegwassen.

Wanneer we gedoopt worden in iemand zijn naam betekent dit dat we willen leven volgens die persoon.
Dat we alles overnemen waarvoor die persoon staat. Je moet je met andere woorden identificeren met
Jezus. Jezus is gestorven en begraven. Dit is wat wij als Christenen ook moeten doen, je oude zelf moet
sterven (berouw van je zonden) en je moet begraven worden (gedoopt worden, wegwassen van de
zonden)!

Jezus sprak ook nog over een andere geboorte
Johannes 3:5 "Toch is het zoals Ik zeg. Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij
onmogelijk in het Koninkrijk van God komen.

Opnieuw geboren worden uit de Geest betekent hier gedoopt worden in de Geest. Johannes de doper sprak
hierover:
Markus 1:8 Ik heb u gedoopt in water, maar Hij zal u dopen in de Heilige Geest." Jezus zei:

Handelingen 1:4-5 Tijdens één van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten
verlaten: "Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft", zei Hij. "Ik heb al verteld wat er zal gebeuren.
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Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt
worden."
Jezus is gestorven op het paasfeest, Hij is opgestaan uit de dood de derde dag.

Handelingen 1:3 Gedurende de veertig dagen na Zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen
geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij het echt Zelf was. Telkens weer sprak Hij met hen over
het Koninkrijk van God

Een paar dagen later, exact 50 dagen na de kruisiging, doopte God de apostelen met de Heilige Geest
tijdens een bidbijeenkomst. Pinksteren betekent de vijftigste dag. Dus de pinksterbeweging bestaat uit
mensen die dezelfde ervaring delen als die van de apostelen en vele andere volgelingen 2000 jaar geleden
op de Pinksterdag.

Wat is er toen juist gebeurd?

Handelingen 2:1-4 Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen.2 In eens kwam er uit de
hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen. 3 Zij zagen iets wat op vuur
leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden.4 Zij werden allemaal gevuld met de Heilige
Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.

Vele religieuze groeperingen van vandaag zeggen dat dit vandaag niet meer gebeurt, dat die ervaring alleen
was voor de volgelingen van Jezus en alleen bestemd was voor die tijd. Maar het woord van God
vertelt ons andere dingen:

Handelingen 2:16-18 Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld: 'God zal aan
het einde van de tijd Zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden
spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben.In die dagen zal
God Zijn Geest ook uitstorten over ondergeschikten en zij zullen Zijn woorden spreken'.

Handelingen 2:39 Want God heeft Dit beloofd aan u en uw kinderen, aan iedereen die door God
geroepen wordt en ook aan de verre, vreemde volken."

In "Life Magazine", millennium editie 1997, staat er vermeld dat er naar schatting meer dan 500 miljoen
mensen pinkstermensen zijn.
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Als je nog niet opnieuw bent geboren uit de Geest, dan is deze ervaring zeker voor u!!

Vele andere groeperingen willen u doen laten geloven dat je de Heilige Geest
hebt ontvangen, of dat je gedoopt word met de Heilige Geest vanaf het moment
dat je gelooft in Jezus Christus.

Dit staat nergens vermeld in de bijbel.
De apostel Paulus vroeg aan sommige gelovigen:

Handelingen 19:2 "Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven?" vroeg hij. "Nee",
antwoordden zij. "Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is de Heilige Geest?"

Jezus zei:

Johannes 7:38-39 "Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van
levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij gelooft." 39 Hij sprak hier over de Geest Die
gegeven zou worden aan de mensen die in Hem geloofden. Want de Geest was nog niet gekomen, omdat
Jezus nog niet naar Zijn Vader was teruggegaan.

Deze verzen tonen aan dat een persoon niet automatisch de Heilige Geest ontvangt door te geloven. De
Heilige Geest ontvangen maakt deel uit van het opnieuw geboren worden. Als je de Heilige Geest
ontvangt dan identificeer je jezelf met de wederopstanding van Jezus. Een nieuw leven begint.

Hoe kan je weten of je de Heilige Geest hebt ontvangen?
Wat is het bewijs ervan?
Johannes 3:8 De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en
waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de Geest van God nieuw leven krijgt."
Jezus heeft gezegd dat men niet kan zeggen vanwaar de Heilige Geest komt of waar hij naartoe gaat, maar
men kan wel het geluid ervan horen.
Er was een herkenbaar geluid op de dag van Pinksteren, en dit gebeurt elke keer als iemand vervuld wordt
met de Heilige Geest.
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Handelingen 2:4-11 Zij werden allemaal gevuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen
te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf. In die dagen waren er in Jeruzalem vele gelovige
Joden uit alle landen van de wereld. Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij
raakten in verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. Zij begrepen
er niets van. "Dat zijn toch mannen uit Galilea?" riepen zij verbaasd uit. "Hoe kan het dan dat zij onze
taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan komen: uit Parthië, Medië,
Elam en Mesopotamië, uit Judea, Capadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de streek
van Cyrene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, Kreta en Arabië. Hoe bestaat
het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen, die God gedaan heeft!"

Handelingen 10: 46 Maar er was geen twijfel mogelijk, want zij hoorden hen in vreemde talen spreken en
God verheerlijken.

Handelingen 19: 6 Toen Paulus zijn handen op hen legde, kwam de Heilige Geest over hen. Zij spraken
in vreemde talen en gaven woorden van God door.

Als je vervuld word met de Heilige Geest begin je in een vreemde taal de spreken, woorden die de Heilige
Geest je ingeeft. De tongen zijn het bewijs dat je de Heilige Geest hebt ontvangen.
Dit werd al voorspeld in het oude testament:

Jesaja 28:11 Ja, met onverstaanbare taal en vreemde tongvallen zal hij spreken tot het volk

Waarom heeft God gekozen voor het spreken in andere talen als bewijs voor het
ontvangen van de Heilige Geest?
Jacobus 3:6-8 Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de
tong zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting en
ellende. De mensen kunnen allerlei dieren temmen, of het nu zoogdieren, vogels, reptielen of vissen zijn;
en ze hebben dat ook gedaan. Maar geen mens heeft ooit de tong kunnen temmen. Zij kan elk ogenblik
haar dodelijk vergif uitspuwen.

De tong is het moeilijkst bedwingbare lid van ons lichaam. De mens zelf kan zijn tong niet beheersen, alleen
God kan het.
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De tong is het laatste lid van ons lichaam dat zich overgeeft aan God. Daarom heeft God de tong verkozen
als het bewijs van het doopsel van de Heilige Geest.

Vele religieuze leiders van vandaag begrijpen deze dingen niet.

Nicodémus was een geleerde van het schrift, maar hij begreep deze dingen ook niet waarover Jezus sprak.

Johannes 3:9-10 Nicodémus vroeg: "Hoe gebeurt dat dan? " Jezus antwoordde: "9 leert de Joden hoe zij
met God en hun medemensen moeten leven. Begrijpt u niet wat Ik zeg?

Heel de wereld moet weten hoe ze opnieuw moeten worden geboren.

Jezus wilt dat iedereen gedoopt wordt in de Geest. Het is noodzakelijk voor de hemel te kunnen betreden.

Wat doet de Heilige Geest voor ons?

Johannes 16:13 Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid.

Romeinen 14:17 In het Koninkrijk van God gaat het niet om eten en drinken. Het gaat om de
rechtvaardigheid, de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest.

Romeinen 8:11Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus
uit de dood opgewekt. Wel, doordat Zijn Geest in u woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken.

Handelingen 1:8Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de
waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de
verste uithoeken van de wereld."

Galaten 5:22-23 Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.

De Heilige Geest zal ons in de waarheid leiden, hij geeft rechtvaardigheid, vrede, blijdschap en de kracht
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om de zonde te overwinnen.

Indien u afstand hebt gedaan van u zonden waarom zoekt u dan niet met
volharding de Heilige Geest?

Test
1. Volgens Romeinen 3:23, hoeveel onder ons zijn zondaars?
2. Wat is volgens Hebreeën 11:6 de eerste stap naar God toe?
3. Onze zonden bekennen aan de Heer noemen we?
4. Volgens Hebreeën 6:1, het geloof en zijn de fundamenten op dewelke onze
relatie met God gebouwd is.
5. Jezus heeft gezegd: "Maar indien gij u niet 999999, zo zullen jullie allen vergaan!"
6. De nieuwe geboorte is een geboorte uit het en de .
7. Jezus heeft gezegd: "Diegene die gelooft en die zal zal gered worden."
8. In welke Naam moeten we gedoopt worden?
.
9. Ananias heeft tegen Paulus gezegd dat hij gedoopt moest worden en gewassen worden van zijn
.
10. Vervuld worden met de Heilige Geest word ook in de Heilige Geest
genoemd.
11. De dag van Pinksteren is de dag na Pasen.
12. Ontvangen vandaag mensen nog de Heilige Geest met het spreken in vreemde talen als bewijs?
13. Ontvangt een persoon automatisch de Heilige Geest als hij gelooft?
14. Paulus vroeg aan sommige gelovigen: "Hebt u reeds ontvangen als u
geloofde?"
15. Is de wedergeboorte noodzakelijk voor het eeuwig leven?
16. Volgens Romeinen 8:11, wat maakt ons sterfelijk lichaam levend tijdens de opname?
17. Jezus heeft aan Nicodémus een geheim verteld: "De wind blaast waarheen hij wil maar gij hoort zijn "
18. Jesaja heeft geschreven: "Daarom zal hij door een onverstaanbare taal en tot
het volk spreken."
19. Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam, en niemand kan het .
20. Nadat een persoon vervuld is met de Heilige Geest, zal hij kracht krijgen om een
te zijn.
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