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Help, ik ben een man!

Ik draag dit boek op aan de heilige Geest.
U geeft ons de kracht om in de voetsporen van
Jezus te wandelen. U laat ons groeien in autoriteit,
zodat wij uw Koninkrijk in deze wereld kunnen uitbreiden.
Dank U wel, Geest van God, dat U in mijn leven gekomen
bent en mij vervult met wijsheid, liefde en kracht.

Aanbevelingen

Het huidige geestelijk klimaat in Nederland schreeuwt om
Geestvervulde zonen en dochters die strijden voor de eer
van koning Jezus. Jan Pool daagt je met zijn kenmerkende
combinatie van passie en doorleefde wijsheid uit om het gezag
en de kracht van de Heilige Geest dankbaar in ontvangst te
nemen. Heel praktisch werkt hij uit hoe je geestelijke autoriteit ontvangt en hoe je daaruit kunt leven. Autoriteit is een
absolute aanrader voor volgelingen van Jezus die geen genoegen
nemen met minder dan wat de Geest wil geven.

- Joël Boertjens
		 Voorganger Baptistengemeente De Verbinding Amsterdam
		 Bestuurslid Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten
Wat mijn vrouw Marieke en mij raakt in Autoriteit is dat alles
wat in Handelingen over de eerste christenen geschreven staat,
ook voor onze tijd geldt! Wat een bemoediging. In Christus
staan wij in de overwinning! Híj is dezelfde, gisteren, vandaag
en altijd.

- Prosper Sassen
		 Voorzitter Katholieke Charismatische Vernieuwing

Wat mij raakt in dit prachtige boek van Jan Pool, is de aansporing om geestelijk volwassen te worden. Wie verbonden
is met Christus, mag een kind van de Vader zijn. En dat is
geweldig! Tegelijk zijn we geroepen om als geestelijke vaders
en moeders een volgende generatie vertrouwd te maken
met het vaderhart van God. Vanuit onze intimiteit met God
en onze nieuwe identiteit, kunnen we door de kracht van de
Heilige Geest onze geestelijke positie innemen en mensen
in aanraking brengen met Jezus’ liefde. Zo mogen we Gods
Koninkrijk op aarde zichtbaar maken. Een aanrader!

- Gerrit Vreugdenhil
		 Predikant Sint Janskerk Gouda (PKN)
Met Autoriteit sluit Jan zijn drieluik op een prachtige manier
af. Hij neemt je mee door de geschiedenis van Gods grote
plan en zoomt daarbij steeds verder in op jouw rol daarin.
God wil jou zo graag laten groeien in autoriteit. Lees het en
word sterk(er)!

- Martin Koornstra
		 Directeur Stichting Royal Mission

Intimiteit, identiteit
en autoriteit

Dit boek is het derde in een drieluik over intimiteit, identiteit
en autoriteit, belangrijke thema’s voor iedere christen. Intimiteit
met God is de basis. Van daaruit ontdekken we onze identiteit
en dat geeft ons de uitgangspositie om in autoriteit te kunnen
wandelen. Elk volgend deel bouwt voort op het voorgaande en
versterkt de boodschap daarvan.

Intimiteit

- Waarom kom je niet wat dichterbij?
Ieder mens is bewust of onbewust voortdurend op zoek naar de innige omhelzing
van een hemelse Vader. Zoals een kompasnaald zich altijd naar het noorden
richt, zo zoekt je hart voortdurend naar
die liefde. De wereld kent vele surrogaatISBN 9789490489229
liefdes, maar echte liefde vind je alleen in
de armen van je hemelse Vader. Niets kan die diepe hunkering
van je hart vervullen, behalve ware vriendschap met Hem!

Zo’n vriendschap vraagt ook iets van je, is niet vanzelfsprekend.
God kent de afleidingen en onze moeite om tijd voor Hem
apart te zetten. Toch laat Hij je niet los en blijft Hij aan je hart
trekken. Want Hij wil zijn hart met jou delen, zoals alleen
echte vrienden dat doen. Je hemelse Vader roept je: ‘Waarom
kom je niet wat dichterbij?’

Identiteit

- Worden wie je bent
Een gezonde identiteit ontwikkelt zich
in een klimaat van intimiteit met God.
Dicht bij Hem leer je dat je tevreden mag
zijn met jezelf. Je ontdekt wat je kunt en
je weet wat je niet kunt, wie je bent en
wie je niet bent. Dat geeft rust.
ISBN 9789490489236
Iedereen wordt als origineel geboren,
maar veel mensen sterven als kopie. Dat
is echter niet de bedoeling! God wil dat jij jezelf bent, want
Hij heeft jou een unieke identiteit gegeven. Je hemelse Vader
wil dat je de beste versie van jezelf wordt.
Misschien zijn er op dit moment twee versies van jou: de
ene zoals God je bedoeld heeft en de andere zoals je vandaag
bent. Je werkelijke identiteit kan zelfs diep verborgen liggen.
Soms mis je de moed om jezelf te zijn doordat je pijnlijke
dingen hebt meegemaakt. Of misschien moet je je ware ik
nog ontdekken. God wil je helpen om je identiteit te vinden.
Het is nooit te laat om te worden wie je bent!

Autoriteit

- Wandelen in Gods kracht
Autoriteit hoort bij het christelijke leven.
Het is belangrijk te weten dat God van
je houdt en je een unieke identiteit heeft
gegeven, maar zonder geestelijke autoriteit kun je jouw taak in het leven niet
vervullen. Je roeping is in principe een
ISBN 9789490489243
onmogelijke opdracht, maar door de
autoriteit die je in Jezus hebt, wordt het
onmogelijke mogelijk.
Wandelen in Gods kracht is het voorrecht van iedere gelovige.
Je beschikt over koninklijke autoriteit waarmee je allerlei
persoonlijke problemen kunt overwinnen. En daar stopt het
niet bij! Door de heilige Geest ben je ook in staat om anderen
dichter bij God te brengen en zijn Koninkrijk zichtbaar te maken
op aarde. Ontdek dus je autoriteit en doe grote dingen voor God!

Inleiding

Een poosje terug dacht ik bij mezelf: wat is eigenlijk een normaal
christelijk leven? Waaraan herken je een christen? Is dat iemand
die trouw naar de kerk gaat, de Bijbel leest, bidt, zijn tienden geeft,
zich niet bedrinkt, niet vloekt en niet naar foute films kijkt?
Is dat de norm, die we met flink wat inspanning misschien
nét kunnen halen? Is dat hoe we bekend willen staan? Of is
er meer?
Het wordt tijd om het normale christelijke leven te herdefiniëren, want de basis daarvoor werd in de eerste gemeente
al gelegd. Het boek Handelingen staat vol verslagen van
genezingen, bevrijdingen en wonderlijke gebeurtenissen.
De kerk van de eerste eeuw heeft de toenmalig bekende wereld
binnen dertig jaar volledig op zijn kop gezet. Het licht van God
scheen uitbundig en verdreef de duisternis! Het Koninkrijk
van God brak krachtig door en de christenen hadden een enorme
impact op de maatschappij. Ze wandelden in grote autoriteit:
dát was de alledaagse werkelijkheid en dat mag ook voor ons
normaal gaan worden.
De heilige Geest speelt daar een belangrijke rol in. Jezus
beloofde aan zijn leerlingen dat Hij de Vader zou vragen
een helper te sturen (Joh. 14:16). Met deze Goddelijke helper

bedoelde Jezus de heilige Geest. Iedere gelovige mag zich
bewust zijn van de realiteit van de heilige Geest, zonder
Hem kunnen we nooit Gods kracht in ons leven ervaren.
Toen de apostelen mannen moesten selecteren om een aantal
praktische taken van hen over te nemen, keken ze niet in
de eerste plaats naar natuurlijke bekwaamheden. Ze kozen
bewust mannen uit die vervuld waren met de Geest, omdat
ze wisten dat de heilige Geest ervoor zorgde dat deze mannen
bijzonder waren (Hand. 6:3). De vroege christenen hadden de
boodschap van Jezus goed begrepen, ze wisten hoe belangrijk
het was om in totale afhankelijkheid van de heilige Geest te leven.
Daar kwam Dwight L. Moody ook achter.1 Moody was
aan het einde van de negentiende eeuw voorganger van een
kerk in Chicago. Hij vond dat hij het aardig deed, maar twee
oudere dames in zijn kerk zagen een gebrek aan geestelijke
kracht bij hem en begonnen te bidden dat Moody de doop in
de heilige Geest zou ontvangen. Toen deze gebedsstrijdsters
dit aan hem vertelden, vroeg hij hun waarom ze voor hem baden.
‘Omdat u kracht nodig hebt’, antwoordden zij. Hij bedankte
hen voor hun gebeden, maar maakte hun vervolgens duidelijk
dat het niet nodig was. Hij meende al kracht te hebben, hij
was tenslotte leider van een grote kerk waar mensen tot geloof
kwamen. Toch baden deze vrouwen stug door en langzaam
begon Moody te beseffen dat er in zijn bediening niet
veel aanwezig was van de bovennatuurlijke kracht die hij in
de Bijbel bij gewone christenen aantrof. In Handelingen 2

zag hij duidelijk dat iemand alleen door een uitstorting van
de heilige Geest de kracht ontving om getuige van Jezus te
kunnen zijn.
Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat hij deze kracht
inderdaad nodig had. Hij begon ervoor te bidden en ook
vroeg hij de twee vrouwen of ze met hem wilden bidden dat
God zijn kracht over hem zou uitstorten. De vrouwen baden
vol overgave voor hem dat hij vervuld zou worden met de
heilige Geest. Toen kwam er een grote honger in zijn ziel die
helemaal vreemd voor hem was. Hij begon te huilen zoals hij
nog nooit had gedaan. De honger werd zo groot, dat hij uitriep dat hij niet verder wilde leven als hij deze kracht voor de
dienst van God niet zou ontvangen. Terwijl Moody in deze
geestelijke toestand verkeerde, werd Chicago in oktober 1871
door een grote brand in de as gelegd. Moody’s huis en kerk
vielen ook aan het vuur ten prooi. Maar deze tegenslag doofde
zijn verlangen naar het vuur van de Geest niet en al die tijd
bleef hij tot God roepen om hem te vervullen.
En op een dag, terwijl hij door New York liep, werd hij
inderdaad vervuld met Gods Geest. Midden in die drukke,
hectische stad werd zijn gebed verhoord. Moody getuigde: ‘O,
wat een dag was dat! Ik kan hem niet beschrijven, ik spreek
er vrijwel nooit over, het is bijna een té heilige openbaring om
er woorden aan te geven. Paulus ondervond ook iets waarover hij veertien jaar niet sprak. Ik kan alleen maar zeggen
dat God zich aan mij openbaarde en ik zijn liefde zo sterk

ervoer, dat ik Hem vroeg zijn hand van mij af te houden om
staande te kunnen blijven. Ik ging weer spreken. De preken
waren niet anders dan vroeger, ik verkondigde geen nieuwe
waarheden en toch kwamen er honderden tot geloof. Ik zou
werkelijk niet willen terugkeren naar de tijd vóór die heerlijke
ervaring, al zou je me de wereld willen geven – het zou een
stofje zijn op een weegschaal.’2
Dwight L. Moody is misschien wel de grootste evangelist die
ooit geleefd heeft. In veertig jaar tijd won hij miljoenen zielen,
stichtte hij drie christelijke scholen, startte een christelijke
uitgeverij en een conferentiecentrum en inspireerde duizenden
predikers en evangelisten om mensen tot geloof te brengen
en opwekkingen te starten. Kortom: Moody wandelde in grote
autoriteit.
Het is mijn gebed dat jij door het lezen van dit boek sleutels
zult ontvangen om te groeien in autoriteit!

− Jan Pool
Haarlem, januari 2017
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Uitzien naar het
Koninkrijk van God

In het Nieuwe Testament begint Lucas zijn Evangelie met het
verhaal van Zacharias en Elisabeth, twee oudere mensen die
in Judea woonden. Ze stonden bekend als mensen die God
liefhadden en leefden naar zijn wil. Maar ze droegen een groot
verdriet met zich mee: ze hadden nooit kinderen gekregen.
Daar werd je in die tijd om veroordeeld. De Joden zagen kinderloosheid als een teken dat God zijn zegen aan iemand onthield.
Vele jaren lang hadden Zacharias en Elisabeth het verlangen
naar een kind in hun hart meegedragen. Ze spraken het ook
vaak uit in hun gebeden. Maar ze waren inmiddels op hoge
leeftijd gekomen en de mogelijkheid om kinderen te krijgen
leek voorgoed voorbij.
Zacharias was een van de duizenden priesters in Jeruzalem.
Hij verrichtte dagelijks samen met andere priesters verschillende
werkzaamheden in de tempel. Op een dag werd Zacharias
door het lot aangewezen om het reukoffer in de tempel te
ontsteken. Dat was een eervolle en bijzondere gebeurtenis.
Het zal misschien de enige keer in zijn leven geweest zijn dat
hij deze taak mocht vervullen. Wat zal hij nerveus geweest
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zijn toen hij het heilige gedeelte van de tempel binnenstapte!
Als hij bij het reukofferaltaar staat, verschijnt er plotseling
een engel. Zacharias weet niet wat hem overkomt. Hij wordt
door angst overvallen. Dan hoort hij dat de engel iets tegen
hem zegt:
Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabeth zal
je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte
verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere
gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de heilige
Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit
het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor
God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun
kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen,
en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.
– LUCAS 1:13-17

Zacharias kan niet geloven dat hij en zijn vrouw nog een kind
zullen krijgen. Daar zijn ze toch veel te oud voor! Hij heeft
de hoop allang opgegeven. Zelfs een engel uit de hemel kan
daar geen verandering in brengen. Nee, dit kan niet waar zijn!
Omdat Zacharias ongelovig reageert, maakt de engel hem
duidelijk dat hij niet zal kunnen praten tot het kind geboren is.
Ondertussen stond buiten een grote groep mensen op
Zacharias te wachten. Ze vroegen zich af waarom hij zo lang

UITZIEN NAAR HET KONINKRIJK VAN GOD

21

in het heiligdom bleef. Toen Zacharias eindelijk naar buiten
kwam, kon hij niet meer spreken. In gebarentaal maakte hij
duidelijk dat hem iets wonderlijks was overkomen. Toen zijn
tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd
later werd Elisabeth zwanger en na negen maanden schonk
ze het leven aan een zoon. Toen het kind acht dagen oud was,
werd naar Joods gebruik zijn voorhuid weggesneden en kreeg
hij zijn naam. Iedereen dacht dat het kind Zacharias zou heten,
net als zijn vader. Maar Elisabeth zei dat hij Johannes moest
heten. De aanwezigen reageerden verbaasd. Johannes? Er is
toch niemand in de hele familie die zo heet! Ze vroegen aan
Zacharias wat hij ervan vond. Hij gebaarde dat hij iets wilde
hebben om op te schrijven. En tot ieders verbazing schreef
hij: Johannes is zijn naam. Op hetzelfde moment kon hij weer
spreken! Direct wordt hij vervuld met de heilige Geest en
spreekt dan een profetie over Johannes uit:
En jij, kind, jij zult een profeet van de Allerhoogste God worden genoemd.
Jij zult voor de Redder uitgaan om zijn volk voor te bereiden op zijn komst.
Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de vergeving
van hun zonden. Want het hart van onze God loopt over van liefde en
goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen, zodat de mensen die in
het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij
op de weg van de vrede worden gebracht.
– LUKAS 1:76-79 (HB)
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Niemand kan eromheen dat Johannes een volkomen unieke
man was. Hij is de enige persoon in de Bijbel van wie wordt
verteld dat hij met de heilige Geest gedoopt werd toen hij nog
in de baarmoeder was. Nog voordat hij fysiek geboren werd,
was hij al vervuld met de heilige Geest. Johannes was een
authentieke man van God die op een machtige manier door
Hem werd gebruikt. Ter voorbereiding op zijn bediening had
hij dertig jaar in de woestijn doorgebracht. Hij was totaal
gericht op zijn roeping en toen hij eenmaal in de openbaarheid
kwam, zorgde hij er in een half jaar tijd voor dat de Joodse
natie de komst van de Messias daadwerkelijk verwachtte.
Duizenden mensen kwamen luisteren naar zijn radicale
toespraken. Hij was iemand met een sterk karakter, die niet
schroomde om de waarheid te zeggen.
‘Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was
de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een
stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn
paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren
gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem,
uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen
toe, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze
hun zonden beleden.
– MATTEÜS 3:1b-6

Johannes riep zijn toehoorders op hun leven te veranderen, zich
te bekeren tot God en voortaan Gods wetten te gehoorzamen.
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Hij bracht de grootste opwekking teweeg die tot dan toe in de
geschiedenis had plaatsgevonden. Hoe kwam dat? Waarom
hadden de woorden van Johannes zo’n impact? Omdat er
nog altijd een verwachting bij het volk Israël leefde dat God
zijn Koninkrijk op aarde zou vestigen. Het woord ‘Koninkrijk’
komt ongeveer honderdzestig maal voor in het Nieuwe Testament. Het is de vertaling van het Griekse woord basileia, wat
onder andere ‘koninklijke regering’ of ‘koninklijke heerschappij’
betekent. In de Bijbel wordt met het ‘Koninkrijk’ niet in de
eerste plaats een bepaald geografisch gebied aangeduid, zoals
het geval is bij aardse koninkrijken. Het Koninkrijk van God,
in de breedste zin van het woord, is daar waar God regeert,
waar Hij zijn heerschappij uitoefent.
De tijdgenoten van Jezus hadden over het algemeen een
duidelijker begrip van wat met een koninkrijk bedoeld wordt
dan wij. De weinige koninkrijken die er nu nog zijn, worden niet
meer geregeerd door een vorst met absolute macht. Sinds 30
april 2013 is Willem-Alexander koning over Nederland, maar
zijn macht is beperkt. We hebben in Nederland een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de koning
is vastgelegd in de Grondwet, ook wel constitutie genoemd.
Het is een vorm van monarchie waarbij de ‘monarch’ of
koning eigenlijk geen echte macht heeft. De macht berust
bij het parlement. De macht die de monarch heeft, kan door
het parlement worden teruggenomen.
Het Koninkrijk van God is geen constitutionele monarchie.
God regeert met onbetwist gezag over zijn Koninkrijk en
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alles wat Hij geschapen heeft. Hij regeert over de hemelen,
de engelen, de planeten, de natuur en de geschiedenis. Gods
heerschappij is eeuwig en universeel. ‘God is koning van heel
de aarde (...) God heerst als koning over de volken, God zetelt
op zijn heilige troon’ (Ps. 47:8-9). Gods absolute heerschappij
houdt in dat zijn wil wet is tot in de verste uithoeken van het
heelal. Gods besluiten staan vast, Hij heeft duidelijk voor ogen
wat de bedoeling en de bestemming is van zijn Koninkrijk.
Gods invloed werkt overal in door en daardoor ontwikkelt zich
een cultuur die de moraal en de waarden, normen en verlangens
van God weerspiegelt.
Maar toch zien we de effecten van Gods regering nog niet
volledig in de wereld terug. Als je alleen met je natuurlijke
ogen kijkt, dan zou je zelfs helemaal kunnen ontkennen dat
God regeert: Johannes had het mis, het Koninkrijk van God
is helemaal niet gekomen met de komst van Jezus … Dat is
ook het argument van Joodse rabbijnen. Zij zeggen: ‘Als Jezus
de Messias is, waarom ziet het er in de wereld dan nog steeds
net zo beroerd uit als voordat Hij kwam?’ Er is inderdaad nog
lang niet overal sprake van vrede en gerechtigheid, al zijn er
gelukkig ook goede ontwikkelingen waar te nemen.
Hoe zit dat nu, is het Koninkrijk van God er nu wel of niet?

De opdracht verspeeld
Het is van belang te begrijpen dat God er al was voordat er
ook maar iets bestond. God heeft geen begin en geen einde.
God is tijdloos. Wij mensen leven in een universum van ruimte

Noten
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heartlink

inspiratie en relatie
Jan Pool wil mensen raken en uitdagen om Gods hart te zoeken en
achter Jezus aan te gaan. Dat doet hij als spreker, mentor, schrijver
en leider van Heartlink, een netwerk van leiders met het motto
‘verbonden met Gods hart vinden mensen elkaar’ door middel van:
• spreekbeurten in gemeenten en conferenties
• trainingen
• individuele coaching van leiders
• teambuilding
• boeken, mp3’s en blogs

Zorg ervoor dat ook vandaag
je hart we er synchroon loopt
met het hart van God.

Volg Jan via Twitter @janheartsync
Bezoek www.heartlink.one voor blogs en preken van Jan.
Bestel zijn boeken op www.heartlink.one of www.arrowz.org
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Tel. 023-5390204
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www.heartlink.one

INTIMITEIT

Waarom kom je niet wat dichterbij?

Drieluik
va n J a n P
ool!

Je bent geschapen
voor intimiteit met God!
Ieder mens is bewust of onbewust voortdurend op zoek naar de innige omhelzing
van een hemelse Vader. Zoals een kompasnaald zich altijd naar het noorden richt,
zo zoekt je hart voortdurend naar die liefde.
De wereld kent vele surrogaatliefdes, maar
echte liefde vind je alleen in de armen van je
hemelse Vader. Niets kan die diepe hunkering van je hart vervullen, behalve ware
vriendschap met Hem!
Zo’n vriendschap vraagt ook iets van
je, is niet vanzelfsprekend. God kent de
afleidingen en onze moeite om tijd voor
ISBN 9789490489229
Powerpocket, 168 pag.
Hem apart te zetten. Toch laat Hij je niet
los en blijft Hij aan je hart trekken, want
Hij wil zijn hart met jou delen, zoals alleen echte vrienden dat doen. Je hemelse
Vader roept je: ‘Waarom kom je niet wat dichterbij?’

ISBN 9789490489236
Powerpocket, 160 pag.

ISBN 9789490489243
Powerpocket, 160 pag.
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