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Ik draag dit boek graag op aan de mensen die mij door 
handoplegging een zegen van de Heer doorgegeven hebben. 
In chronologische volgorde waren dat John Wimber, Blaine Cook, 

Rodney Howard-Browne, Benny Hinn, Omar Cabrera en 
Carlos Annacondia.

Daarnaast wil ik dit boek opdragen aan de personen bij wie 
ik de handen heb mogen opleggen en die een krachtige zalving van 

God ontvangen hebben, waardoor ze in de kracht van zijn 
genade uitgegaan zijn om zijn liefde voor de mensen op tastbare 

wijze te laten zien.

En ten slotte draag ik dit boek op aan mijn vrouw, DeAnne 
en mijn kinderen: Josh en zijn vrouw Tonya, Johannah en 

haar man David Leach, Josiah en zijn vrouw Allie, en Jeremiah en 
zijn vrouw Lizzie. En niet te vergeten aan mijn kleinkinderen 

Simeon, Selah, Malakai, Nova en Harper.
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Aan de hand van Bijbels onderwijs en persoonlijke getuige- 
nissen wekt Randy Clark in dit boek een verlangen op naar 
een rijkere en diepere ervaring van Gods Geest. Wat de auteur 
van God heeft ontvangen, deelt hij op een indringende en 
tegelijk bescheiden wijze. Wie verlangt naar een krachtiger 
bediening in Gods Koninkrijk moet dit boek zeker gelezen 
hebben. 

− Dr. Gerrit Vreugdenhil
  Predikant Sint-Janskerk Gouda (PKN)

Wat is het heerlijk dat we ons werk binnen de kerk niet in 
eigen kracht hoeven te doen. God daagt ons uit om een leven 
te leiden in zijn kracht. En die stelt Hij ook beschikbaar. 
Daar verlang ik naar en strek ik me naar uit. Ik wil me daarin 
graag laten inspireren door mensen als Randy Clark, die 
hierin voorop gaan.

− Tiemen Westerduin
  Spreker

Elke bladzijde van Er is meer! ademt Randy’s passie voor meer 
van God. Dit boek heeft mijn honger naar meer van God 
aangewakkerd en me diep geraakt. Soms tot tranen toe!

− Martin Koornstra
  Directeur Stichting Royal Mission, Drachten/Veenendaal

Aanbevelingen
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In zijn boek Er is meer! raakt Randy Clark aan een van de 
fundamenten van het christelijk geloof. Handoplegging en 
het wachten op God is een genademiddel dat ons helpt om 
meer van Hem te ontvangen en om in een nieuwe dimensie 
van zijn kracht te gaan functioneren. Laat dit boek je inspireren 
tot een nieuwe, brandende passie voor God en voor zijn 
Koninkrijk – dat meer van zijn bovennatuurlijke kracht 
door jouw leven heen zichtbaar zal worden. 

 
− Daniël Renger
  Algemeen Secretaris Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten 
  Voorganger Evangelisch Centrum Europoort, Rotterdam

Voor wie de krachten en de tekenen van de Heilige Geest 
intensief wil leren kennen. Voor wie geen genoegen meer 
wil nemen met een minimale aanraking van God zelf. Voor 
wie verlangt naar een overvloedige zalving van de Geest 
over het persoonlijke leven en de kerk. Voor diegenen zal 
dit boek een grote zegen zijn.

− Ds. Arenda Haasnoot 
  Predikant Gereformeerde Kerk, Rijnsburg (PKN)

Dit zeer inspirerende boek van Randy Clark lijkt wel een 
vervolg op het boek Handelingen met tientallen verhalen 
van mensen die vervuld werden met de Heilige Geest, en 
het effect dat dit had op hun leven en hun bediening. God 
is op zoek naar mensen die bereid zijn te geloven in ‘meer’, 
omdat er meer is. Dit boek van Randy geeft je niet alleen 
verlangen naar meer, maar ook belangrijke sleutels om zelf 
meer te kunnen ontvangen!

− Jan Pool
  Spreker en auteur
  Leider Heartlink
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God nodigt ons allemaal uit om meer van zijn hemelse 
Koninkrijk in het hier en nu te ontvangen en te gaan 
ervaren; niet alleen pas straks. Hij is bij machte om in onze 
aardse levens oneindig veel meer te doen dan wij bidden  
of beseffen. Randy Clark onderbouwt deze leerstellige 
realiteit met Bijbelse en kerkhistorische argumenten met 
getuigenissen uit onze tijd. Een bijzonder boek dat een 
breed lezerspubliek zal helpen. 

− Ds. David ten Voorde
  Predikant Opstandingskerk Nunspeet (PKN)
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Voorwoord van Bill Johnson
Er zijn niet veel mensen die in de moderne tijd zoveel invloed 
op de wereldwijde kerk hebben gehad als Randy Clark. De 
nederige wijze waarop hij het werk voor de Heer benadert 
en zijn toewijding aan de beweging van God zorgen er steeds 
weer voor dat hij aan de frontlinie staat van de opwekking 
in de wereld.

Er zijn tijden dat God iemand zijn kracht merkbaar laat 
voelen. Dat overkwam mij toen Randy mij de handen oplegde. 
Daarnaast zijn er momenten waarop een hele gemeente dit 
ervaart, zoals het geval was toen Randy een bezoek aan onze 
gemeente in Redding bracht. De zalving die door hem heen 
onze Bethel Church ten deel viel, heeft op honderden van 
ons een grote impact gehad. Sindsdien is er veel veranderd.

Ik ervaar mijn vriendschap en samenwerking met Randy 
als een groot voorrecht. De zegen die hij ontvangen heeft, 
heeft hij weer aan talloze anderen doorgegeven die nu op 
hun beurt hun eigen omgeving veranderen. Ik zeg vaak tegen 
onze jongeren dat er naast Goliath nog minstens vier andere 
reuzen in de Bijbel voorkomen die gedood werden. Dat deden 
de mannen die David volgden. Als je reuzen wilt doden, volg 
dan een reuzendoder.

En daar komt het op neer bij het doorgeven van de kracht 
van God.

− Bill Johnson
  Senior Pastor Bethel Church, Redding
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Voorwoord van Hans Maat
bij de Nederlandse uitgave

Er zijn maar weinig boeken die ik meer dan één keer heb 
gelezen en dit is er een van. Er is meer! is een boek dat mijn 
dorst aanwakkert naar meer van God. Er is meer. Ik heb het 
altijd onbewust geweten, maar hoe vreemd dit ook mag 
klinken, de Heilige Geest was voor mij toch zoiets als de 
onbekende God. 

De wonderlijke gebeurtenissen die Dr. Randy Clark beschrijft 
gaan mijn bevattingsvermogen ver te boven en dat zal meer 
lezers gaan overkomen. Soms zijn ervaringen exceptioneel, 
maar ik kijk naar de vrucht die deze ervaringen voortbrengen. 
Gelukkig is God groter dan mijn ervaring, referentiekader en 
theologie. De apostel Paulus spreekt er in zijn brief aan Efeze 
ook over: hoe overweldigend groot de krachtige werking van 
Gods macht is voor ons die geloven. 

De handoplegging, het persoonlijk gebed en dit boek van 
Randy hebben mijn bediening in de kerk veranderd. Ik zag 
meer wonderen, meer geloof, meer vreugde. Geloof werd 
voor mij weer tastbaar en werd meer dan redeneren. De leiding 
van de Heilige Geest is mijn grootste vreugde en bovendien: 
ik houd ervan als God dingen doet die wij niet kunnen doen. 
Ik houd ervan om door Hem gebruikt te worden.

Randy Clark is een gepromoveerd theoloog, maar bescheiden 
en eerlijk. Hij vertelt ons dat zijn theologische opleiding hem 
niet voorbereidde op tijden van droogte en dorst. Als predikant 
van een kerk die niet groeide, zocht hij naar een geestelijke 
doorbraak en dit zoeken werd een keerpunt in zijn bediening. 
Na maanden van gebed en vasten raakte de Heilige Geest 
hem overweldigend aan. Er ontstond een opwekking die 
uiteindelijk miljoenen mensen beïnvloedde. 
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Er is meer! beschrijft de missie en de bediening van een 
man die aan de basis stond en staat van opwekking. Een man 
op wie de hand van God rust en die wordt gebruikt om aan 
duizenden door te geven wat hij zelf uit genade en om niet 
heeft ontvangen: de zalving van de Heilige Geest. 

Ik ben er diep van overtuigd dat de bekrachtiging, de uitingen 
en werkingen van de Heilige Geest in de komende tijd meer 
plaats zullen krijgen, zeker ook in de traditionele kerk. Hoe 
zou het zijn als iedere christen leert wandelen in de kracht 
van de Geest om te verkondigen, de zieken te genezen en 
mensen te bevrijden?

Ik daag ieder die dit boek leest uit om vooral ook vanuit 
verlangen te lezen, meer nog dan vanuit theologische interesse. 
De vrucht van dit boek is dat het je dorst aanwakkert naar 
meer van Gods Geest en meer tekenen van het Koninkrijk. 
Er is meer en we leven onder een open hemel. Het is er voor 
eenieder die verlangt en gelooft. Ik hoop dat je verlangen 
groeit en je ontdekt wat God je wil geven!

− Hans Maat
  Directeur Evangelisch Werkverband  

       binnen de Protestantse kerk
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Inleiding
Er is meer! Dat ‘meer’ is de werkelijkheid van een God die 
heel dichtbij komt, de hemelen openscheurt en naar de 
aarde afdaalt. Het is het verschil tussen een periode van 
opwekking en een periode van achteruitgang in de kerk. 
Opwekkingen worden aangevoerd door mensen die door 
het ‘meer’ aangeraakt zijn. Het maakt niet uit of die ervaring 
omschreven wordt met woorden als ‘totale toewijding’, 
‘heiliging’ of ‘doop in de Heilige Geest’. Het kenmerk van 
opwekking is dat er mensen zijn die geloven dat het leven 
dat ze leiden en de dingen die de kerk ervaart minder zijn 
dan wat God overvloedig wil geven. Door deze overtuiging 
gaan ze Hem zoeken om ‘meer’ van Hem te ontvangen.

Dit boek gaat over het doorgeven en overdragen van dat 
‘meer’. Maar wat houdt dat ‘meer’ precies in? Het kan uit 
allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God en de mens, 
meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor 
wie verloren gaat, meer openbaring van God met het oog 
op de noden van anderen, meer gevoeligheid in je geweten, 
meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, 
meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die 
gesticht worden en meer van het cultuurtransformerende 
zuurdesem van Gods Koninkrijk.

Mensen die iets van Gods werkende genade ontvangen 
hebben kunnen de loop van de geschiedenis beïnvloeden. 
Misschien niet altijd die van de nationale of internationale 
geschiedenis, maar in ieder geval veranderen ze hun eigen  
persoonlijke geschiedenis en die van de mensen om hen heen 
die van dezelfde gemeente deel uitmaken. Als de zegen van 
God met kracht doorgegeven wordt, brengt dat vrucht voor 
zijn Koninkrijk voort. Het gaat niet alleen maar om woorden, 
maar om aantoonbare overdracht van kracht.



DEEL I

Het overdragen van 
zalving als realiteit

Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God, die in u is 
door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.

- 2 TIMOTHEÜS 1:6

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader  
mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, 
blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.

- JOHANNES 20:21-22
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Het Bijbelse fundament voor 
het overdragen van zalving

Kent de Bijbel ook voorbeelden van het overdragen van een 
zalving? Is het een leerstuk en gebruik dat bij onze orthodoxe 
christelijke erfenis hoort, of is het niet meer dan een nieuw 
idee dat vanzelf wel weer verdwijnt?

Deze vragen roepen een heel scala aan meningen op, die 
helaas ook zorgen voor onenigheid over dit onderwerp. Wat 
ik hier wil doen, is een Bijbelse en historische basis leggen 
waarop we elkaar kunnen vinden met het doel dat we ons 
zullen ‘beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door 
de band van de vrede’ (Ef. 4:3).

De schrijver van de brief aan de Hebreeën beschouwt 
‘handoplegging’ kennelijk als een fundamenteel gegeven in 
het leven van een christen, dat bij het eerste basisonderwijs 
hoort dat je als gelovige krijgt:

Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus 
laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het 
fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof 
in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de 
opstanding van de doden en van het oordeel. En dat zullen wij ook 
doen, als God het toestaat.
- HEBREEËN 6:1-3

Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament kent de Bijbel 
het principe dat mensen een persoonlijke zalving van God 
ontvangen. Die zalving kan bestaan uit een gave of gaven 
van de Geest, de vervulling met de Heilige Geest - in het 
bijzonder om kracht te krijgen - of de doop in de Heilige 
Geest. Dit idee van een overdracht of ontvangst van zalving 
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is een duidelijk Bijbels begrip. Het woord dat hiervoor in de 
Engelstalige wereld gebruikt wordt, impartation, is voor veel 
mensen niet duidelijk. In Brazilië, waar ik geregeld kom, 
wordt impartation meestal vertaald met ‘overdracht van 
zalving’, een wellicht meer toegankelijke uitdrukking.

Als we de Bijbelse voorbeelden bekijken, dan zien we dat 
deze zalving vaak gepaard gaat met het opleggen van handen. 
Maar één ding wil ik nu al vast heel duidelijk maken: handop- 
legging is zeker niet de enige manier om een zalving van 
God te ontvangen. Het is niet meer en niet minder dan een van 
de twee manieren die we in de Schrift tegenkomen. De andere 
manier is het in gebed wachten op God. Dat is een middel 
dat in onze gemeenten vaak vergeten of genegeerd wordt; 
daarom benadruk ik dit juist een aantal keren in dit boek.

Voorbeelden uit het Oude Testament
We lopen een aantal oudtestamentische gedeelten langs die 
dit idee van ‘overdracht van zalving’ ondersteunen. Het eerste 
vinden we in Numeri:

De HERE zei tegen Mozes: Verzamel voor mij zeventig mannen uit de 
oudsten van Israël, van wie u weet dat zij de oudsten van het volk 
zijn en de beambten ervan. U moet hen bij de tent van ontmoeting 
brengen en zij moeten daar bij u gaan staan. Dan zal Ik neerdalen 
en daar met u spreken. En van de Geest die op u is, zal Ik een deel 
afzonderen en op hen leggen. Zij zullen samen met u de last van dit 
volk dragen, zodat u die niet zelf alleen hoeft te dragen.
- NUMERI 11:16-18

Hier wordt niet gezegd dat Mozes de oudsten zijn handen 
moest opleggen, maar het idee van het overdragen van een 
zalving is duidelijk aanwezig. Ook komt uit deze tekst in 
Numeri duidelijk naar voren dat deze overdracht niet door 
een mens gedaan wordt; het is God die het doet, in over-
eenstemming met zijn roeping en zalving.
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Ook in Deuteronomium 34:9 zien we hoe een bepaalde 
zalving doorgegeven wordt: ‘Jozua nu, de zoon van Nun, 
was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn 
handen op hem gelegd.’ Hier is het wel zo dat Jozua de 
geest van wijsheid ontving, omdat Mozes hem de handen 
had opgelegd. Maar of het nu met handoplegging gepaard 
gaat of niet, de overdracht van zalving is duidelijk een 
Bijbels gebeuren, waarvoor God het initiatief neemt.

Nog een ander voorbeeld komen we tegen in 2 Koningen 
2:9-15, waar het bekende verhaal staat over Elia wiens zalving 
doorgegeven wordt aan zijn geestelijke zoon Elisa. Uit dit 
gedeelte blijkt in ieder geval dat het mogelijk is dat iemand 
een zalving ontvangt die gelijk is aan die van een ander. Toen 
Elisa vroeg ‘laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen 
zijn’ (vers 9), ging het hem niet om de kracht van Elia’s 
menselijke geest, maar om de Geest van God, die door hem 
zou werken, zoals Hij door zijn meester heen werkte. En toen 
de mensen zeiden ‘de geest van Elia rust op Elisa’ (vers 15), 
bedoelden ze niet dat Elisa letterlijk de geestelijke kracht 
van de mens Elia gekregen had, maar dat de Geest van God 
inderdaad even krachtig door Elisa werkte als ze bij Elia 
gezien hadden.

Voorbeelden uit het Nieuwe Testament
Ook voorbeelden uit het Nieuwe Testament laten iets zien 
van deze twee manieren waarop we kracht, gaven, zalving 
en vervulling of doop in de Geest kunnen ontvangen: door 
wachten in gebed en door het opleggen van handen. Wat dat 
laatste betreft, wat wordt er bedoeld met de ‘handoplegging’ 
die in Hebreeën 6:1-3 genoemd wordt, de tekst die we 
hierboven al aanhaalden? Dat kan op verschillende dingen 
slaan, namelijk inzegening voor een taak (ambtswijding), 
genezing en/of zegening of, en hier gaat het me vooral om, 
de overdracht van zalving of kracht. Laten we elk van deze 
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betekenissen langslopen en Bijbelgedeelten noemen die 
ermee verband houden.

Inzegening voor een taak
Wat we in 1 Timotheüs 4:14 tegenkomen, verwijst waar- 
schijnlijk naar de inzegening van Timotheüs: ‘Veronachtzaam 
de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, 
met handoplegging door de raad van ouderlingen.’ Ook 
1 Timotheüs 5:22 lijkt te gaan over de handoplegging 
waarmee mensen aangesteld worden: ‘Leg niemand haastig 
de handen op en heb geen deel aan zonden van anderen. 
Bewaar uzelf rein.’ Ook in Handelingen 6:6 komen we dit 
tegen, wat door velen gezien wordt als de inzegening van 
de eerste diakenen: ‘Zij leidden hen vóór de apostelen, en 
die legden hun, nadat zij gebeden hadden, de handen op.’

De eerste keer dat er sprake is van een samenkomst waarin 
zendelingen worden ingezegend, vinden we in Handelingen 
13:1-3, met name in vers 3: ‘Toen vastten en baden zij, en 
nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan.’ 
Zoals we nog bij de inzegening van Timotheüs zullen zien, 
zijn dit niet slechts rituelen, maar bijeenkomsten waarbij 
de Heilige Geest gelovigen gaven schenkt en kracht geeft 
voor hun werk voor de Heer. Daarnaast gaat het overdragen 
hiervan vaak gepaard met het uitspreken van profetieën.

Genezing en/of zegening
Niet alleen bij inzegening worden de handen opgelegd, maar 
ook wanneer mensen genezing of een speciale zegen ont-
vangen. In Mattheüs lezen we:

Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen 
zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. Maar 
Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij mij te 
komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En nadat 
Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.
− MATTHEÜS 19:13-15
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In een ander gedeelte gaat het er duidelijk over dat Jezus 
iemand de handen oplegt om hem te genezen. Jaïrus smeekt 
Jezus in alle ernst: ‘Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek 
U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden 
wordt en zal leven’ (Mar. 5:23). Jezus doet wat Jaïrus vraagt 
en het meisje wordt genezen.

Hoewel Jezus in de evangeliën op vele andere manieren 
mensen geneest dan alleen door het opleggen van handen, 
wordt daarin wel degelijk vaak een verband tussen hand- 
oplegging en genezing gelegd. Enkele voorbeelden:

En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele 
zieken de handen op en genas hen.
− MARKUS 6:5

En toen Hij de hand van de blinde genomen had, leidde Hij hem het 
dorp uit; en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem 
gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: Ik zie 
de mensen, want ik zie hen, als bomen rondlopen. Daarna legde Hij 
de handen opnieuw op zijn ogen en liet hem weer kijken En hij was 
hersteld en zag alleen heel duidelijk.
− MARKUS 8:23-25

Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei 
kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen 
de handen op en genas hen.
− LUKAS 4:40

En Hij legde de handen op haar en zij werd onmiddellijk weer 
opgericht en verheerlijkte God. En het hoofd van de synagoge, die 
verontwaardigd was dat Jezus op de sabbat genas, antwoordde en  
zei tegen de menigte: Er zijn zes dagen waarop men moet werken. 
Kom dan daarop en laat u genezen, maar niet de dag van de sabbat.
− LUKAS 13:13-14
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We zien dat de discipelen het voorbeeld van Jezus volgen 
en de zieken de handen opleggen om hen te genezen. In 
Markus 16:18 wordt van de gelovigen gezegd: ‘Op zieken 
zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.’ 
Handelingen 28:8-9 vertelt hoe ook Paulus het gebruik van 
het opleggen van handen voor genezing volgt. Ze waren 
op Malta, waar een man ziek in bed lag en aan koorts en 
dysenterie leedt. ‘Paulus ging naar hem toe, en nadat hij 
gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem 
gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen 
op het eiland die zieken hadden, naar hem toe en zij werden 
genezen.’

We zien dat ook Paulus anderen door handoplegging geneest, 
maar zelf ontvangt hij ook op die manier genezing:

En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen 
opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Here heeft mij gestuurd, 
namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen 
bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld 
zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, 
en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt. 
En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan.
− HANDELINGEN 9:17-19

Hoewel het hier niet expliciet genoemd wordt, lijkt het erop 
dat Paulus bij de handoplegging door Ananias niet alleen 
genezen wordt, maar ook door de Heilige Geest vervuld wordt.

Overdracht van zalving
Een ander aspect van de leer van handoplegging heeft te 
maken met de overdracht van een zalving. De voorbeelden 
die we hiervan in de Bijbel tegenkomen, houden verband 
met zowel de gaven van de Geest of de vervulling met of 
doop in de Heilige Geest. Lukas is de geschiedschrijver van 
de Heilige Geest. Ik geloof dat hij zijn evangelie en het boek 
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Handelingen heeft geschreven met de theologische betekenis 
van de gebeurtenissen in gedachten. In Handelingen vertelt 
hij diverse keren over mensen die met de Geest vervuld 
worden zonder dat hij ook maar iets over het opleggen van 
handen zegt:

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen 
eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid 
als dat van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis 
waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die 
zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen 
vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere 
talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
− HANDELINGEN 2:1-4

Nu dan, Here, 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

Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen 
die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, 
zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf 
dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 
want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. 
Toen antwoordde Petrus: Kan iemand soms het water weren, zodat 
deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, 
niet gedoopt zouden worden?
− HANDELINGEN 10:44-47

Hier in Handelingen 2 en 4 komt de Geest op gelovigen die 
kracht van God verwachten. In hoofdstuk 10 verkondigt 
Petrus het evangelie voor het eerst aan heidenen en komt 
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de Heilige Geest over iedereen die de boodschap gehoord 
heeft en tot geloof gekomen is.

Let er ook op dat de Pinksterdag niet het moment is waarop 
de discipelen voor het eerst de Heilige Geest ontvangen, 
maar veeleer het moment waarop ze met de Geest vervuld 
worden. Uit Johannes 20:21-22 blijkt dat de discipelen 
de Geest voor het eerst ontvangen wanneer Jezus op hen 
blaast en dat is op de avond van de dag waarop Hij opgestaan 
is: ‘Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de 
Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit 
gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de 
Heilige Geest.’

Relevanter voor ons onderwerp zijn evenwel gebeurtenissen 
die Lukas doorgeeft waarbij de Geest of zijn gaven door middel 
van handoplegging overgedragen worden. In Handelingen 
8 lezen we over een groep mensen in Samaria die tot geloof 
gekomen zijn.

Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het 
woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes 
naar hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen 
dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op 
niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de 
naam van de Here Jezus.) Toen legden zij hun de handen op zij 
ontvingen de Heilige Geest.
− HANDELINGEN 8:14-17

Kennelijk ging de gave van de Heilige Geest gepaard met een 
of andere zichtbare gebeurtenis, want hierna schrijft Lukas 
over de reactie van Simon de tovenaar. ‘En toen Simon zag  
dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de hand- 
oplegging van de apostelen, bood hij hen geld aan, en zei: 
‘Geef ook mij deze macht, opdat eenieder wie ik de handen 
opleg, de Heilige Geest ontvangt’ (vers 18-19). 
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Het tweede gedeelte waarin de Geest door middel van 
handoplegging gegeven wordt, is Handelingen 19:6. Hier 
legt Paulus pasgedoopte gelovigen in Efeze de handen op: 
‘En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de 
Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en 
profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen.’

In deze twee verhalen, die in Samaria en in Efeze, is het 
duidelijk dat de ervaring van de gave van de Heilige Geest 
komt, nadat de betreffende personen tot geloof gekomen zijn. 
Sommigen leren dat de doop met de Heilige Geest plaatsvindt 
op het moment waarop iemand gered wordt, maar het valt 
niet mee om dit vanuit de geschriften van Lukas te onder-
bouwen. In geen van de gedeelten die we tot nu toe bekeken 
hebben, is dat het geval. Dit zijn allemaal voorvallen uit de 
allereerste periode van de kerk, waarin verteld wordt hoe en 
wanneer mensen de Heilige Geest ontvangen of wat er gebeurt 
wanneer de Geest op mensen komt of gelovigen vervult. Bij  
deze gebeurtenissen draait het erom dat er een aparte over-
dracht van de Heilige Geest is, en het gaat niet zozeer om de 
wedergeboorte die de Geest geeft wanneer iemand tot geloof 
komt.

Ook in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief komen 
we het idee van ‘overdracht’ tegen. In dit geval gaat het om 
het doorgeven van een geestelijke gave aan de christenen in 
Rome. Paulus schrijft: 

Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke 
genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat 
is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door 
het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.
− ROMEINEN 1:11-12

Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave  
mede te delen tot uw versterking (…).
− ROMEINEN 1:11 (NBG)
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De kracht van de Heilige Geest is een essentieel onderdeel 
van Paulus’ visie op zijn taak als apostel. Aan het eind van 
zijn brief aan de Romeinen benadrukt hij het verband tussen 
zijn verkondiging van het woord en de bekrachtiging van 
de Geest. 

Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. 
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 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 15:17-19

Paulus beseft dat de effectiviteit van zijn werk niet slechts 
het gevolg was van wat hij verkondigde, maar juist ook van 
wat hij deed, en wel ‘door de kracht van tekenen en wonderen 
en door de kracht van de Geest van God’.

Wat dit betreft heb ik veel te danken aan de theoloog Gordon 
Fee. Fee wees mij erop dat de meest fundamentele doctrine 
in Paulus’ theologie is, dat zekerheid van behoud komt door 
het ervaren van de Geest. Het besef dat God met zijn Geest 
krachtig in je leven werkt, vormt de basis voor de vaste over-
tuiging dat je gered bent. Deze ervaring van Gods krachtgevende 
aanwezigheid is volgens Fee zelfs nog belangrijker voor Paulus 
dan de gedachte van de onverdiende rechtvaardiging door het 
geloof. Dat laatste was voor de apostel het op een na belang- 
rijkste geloofsprincipe. Fee schrijft:

In feite vormt niet de gerechtigheid door het geloof, maar de ervaring 
van de beloofde eschatologische Geest juist het hart van Paulus’ 
betoog in de brief die hij hoofdzakelijk aan dit onderwerp gewijd 
heeft (Galaten). Door het sterven van Christus is er een einde aan 
de vloek van de wet gekomen; namelijk dat je moest leven door je 
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‘aan de wet te houden’ in plaats van ‘door het geloof’ (Gal. 3:10-14). 
Dankzij de gave van de Geest is de functie van de wet als middel 
om Gods volk te identificeren overbodig geworden. ‘Als u echter 
door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet’, schrijft 
Paulus (5:18). Voor degene in wie de vrucht van de Geest groeit, 
geldt dat de wet ‘zich daartegen niet richt’ (vers 23). Zo betekent 
en bezegelt de Geest volgens Paulus in feite het einde van de wet. 
Hoe kan dat? Omdat de Geest voldoende is om te doen waartoe de 
Thora wat betreft gerechtigheid niet in staat was, namelijk dat ‘de 
rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet 
naar het vlees wandelen, maar naar de Geest’ (Rom. 8:4).1

Paulus legt bijzonder veel nadruk op het ontvangen van de 
krachtige aanwezigheid van God door zijn Geest en wijst 
de aanwezigheid en werking van de Heilige Geest aan als de 
ware bron van zijn eigen vruchtbaarheid als dienaar van het 
evangelie. Dan hoeft het ons niet te verbazen dat Paulus naar 
de Romeinen wilde komen om een gave van geestelijke kracht 
aan hen over te dragen. Evenmin hoeft het ons te verbazen 
dat Paulus zijn geliefde zoon in het werk voor de Heer, 
Timotheüs, eraan herinnert ‘de genadegave van God, die in 
u is door oplegging van mijn handen, aan te wakkeren’ 
(2 Tim. 1:6).

Paulus, Timotheüs, Petrus en Johannes, en logischerwijs 
de hele vroege kerk, beschouwden het overdragen van zalving 
door handoplegging als een belangrijke katalysator voor het 
ervaren van de tastbare aanwezigheid van God en voor het 
functioneren van de gaven van de Geest. Het is de vroege kerk 
met deze overtuiging die de wereld veranderd heeft, hoe klein, 
veracht en arm ze ook was.

God heeft nog een laatste, radicale uitstorting van de Geest 
onder de volken beloofd voordat zijn Zoon terugkomt. Ook 
deze zal Hij door zijn volk tot stand brengen. Jezus zegt: 
‘Zoals de Vader Mij gezonden, heeft, zend Ik ook u’ (Joh. 20:21). 
Als we deze hoge roeping willen vervullen, dan moeten we 
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hemelse hulpmiddelen niet vergeten of negeren. Aan ons de 
taak nederig en hongerig te zijn. God is niet op zoek naar 
mensen die goed in de slappe was zitten of hoog opgeleid 
zijn, en zelfs niet naar mensen die veel ervaring in het ‘werk 
voor de Heer’ hebben. Hij zoekt niets anders dan mensen 
die bereid zijn hun hart en leven over te geven voor alles wat 
Hij door hen heen wil doen. Hij is op zoek naar mensen die 
bereid zijn te geloven in ‘meer’, omdat er meer is.

Nadat we zo vanuit het Bijbelse perspectief over het idee 
van de overdracht van zalving nagedacht hebben, gaan we 
dat ook vanuit een persoonlijk perspectief doen. In het volgende 
hoofdstuk wil ik met je delen hoe God mij persoonlijk tot dit 
inzicht gebracht heeft. Daarin vertel ik hoe God mij met kracht 
aangeraakt heeft en mijn leven diepgaand veranderd heeft. 
Mijn verhaal is uitgebreider, maar ik zal vooral vertellen 
wat past bij het onderwerp van dit boek. Daarbij is het van 
belang dat je weet dat ik niet in een charismatische of pink-
stergemeente ben opgegroeid. Dankzij de genade van God 
is het dat ik dit onderwerp ontdekt heb en er inzicht in heb 
gekregen. Ik ben hier niet mee bezig, omdat ik dit zelf zo 
graag wilde, maar omdat God het me gegeven heeft. Maar 
voordat ik mijn verhaal vertel, wil ik graag nog een gebed 
uitspreken.

Heer, geef iedereen die dit leest in zijn hart een honger 
naar het ‘meer’ dat U wilt geven, meer van de zalving van uw 
Geest en uw gaven. Geef de lezers een gelovig hart dat bereid is 
gaven door de overdracht van de Geest te ontvangen, evenals 

een nieuwe, sterkere vervulling door uw Geest. Dit vraag 
ik U in het gezag en de kracht van de naam van Jezus. 

Amen.
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Dominee Silvio Galli
São Paulo, Brazilië

Ik ontving via verschillende personen een speciale 
zalving, waardoor er grote veranderingen en vernieu- 

wingen in mijn leven plaatsvonden. In 2001 kwam Randy 
Clark bij ons in de gemeente. Toen hij voor me bad, voelde 
ik een geweldige hitte die door de Heilige Geest veroorzaakt 
werd. Ik vond het geweldig. Sinds het ontvangen van deze 
bijzondere zalving zijn mijn persoonlijke leven en mijn 
bediening nooit meer dezelfde geweest. Tegenwoordig ervaar 
ik op een intense manier Gods heerlijkheid in mijn leven. 
Dankzij zijn genade heb ik diezelfde zalving weer aan anderen 
mogen doorgeven.

In het begin ervoer ik veel verzet van de kant van mijn familie 
en mijn gemeente. God begon op een speciale manier onder ons 
te werken waardoor dingen nogal uit de hand liepen. Sommige 
mensen vonden wat er gebeurde te emotioneel, of dat we zwaar 
overdreven. Anderen dachten dat het iets tijdelijks was dat 
vanzelf wel weer over zou waaien. Na een tijdje gingen de 
mensen zien dat we echt veranderd waren. Al gauw merkten 
ze dat het niet enkel emotie, maar iets was dat van God kwam.

Inmiddels is Randy een paar keer bij ons geweest. Toen hij 
in 2001 voor het eerst kwam, hadden we een traditionele 
gemeente met zo’n 350 leden. Toen hij voor de tweede keer 
kwam, waren we naar ruim 1200 leden gegroeid. Bij zijn 
derde bezoek telden we 3000 leden, en toen hij in 2009 voor 
de vierde keer bij ons kwam, was ons aantal gegroeid tot 
9000. In 2010 richtten we vanuit onze moedergemeente 23 
nieuwe gemeenten op. De zalving heeft ook andere zalvingen 
voortgebracht, voor bijvoorbeeld het winnen van grote aan-
tallen mensen voor Christus, het innemen van de stad voor 
Hem en het doen groeien van gemeenten.
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Zo’n zalving dwingt ook tot lastige veranderingen. Na de 
opwekking in onze gemeente moesten we onze leer op 
verschillende punten bijstellen. Deze zalving heeft ons veel 
openbaringen gegeven. Wat als één gemeente begon, vermenig- 
vuldigt zich. Rond 2020 hopen we zo’n 200 nieuwe 
gemeenten gesticht te hebben.

De anglicaanse priester Bob Jepsen
Oceanside, Californië

In 1972 werd ik tot priester gewijd en kreeg ik een diep 
verlangen naar een meer intieme relatie met God en 

naar een vervulling met de Geest en zijn bovennatuurlijke 
gaven. Een hele tijd later woonde ik een conferentie met 
Rodney Howard-Browne bij waar ik een bijzondere zalving 
ontving. Ik geloof dat dit in 1998 was. Toen Randy tijdens 
die conferentie een toespraak hield, voelde ik me enorm 
bemoedigd. Ook kreeg het zendingsvirus mij te pakken en 
kwam ik in Brazilië terecht. De bijeenkomsten in Curitiba 
en Recife gingen mij elke voorstelling te boven. Ik was 
getuige van genezingen en wonderen bij honderden mensen 
waarvoor ik bad. God gebruikte me voor het overdragen 
van zalving aan talloze anderen. Bijna iedereen aan wie ik 
de zalving van de Heer mocht doorgeven, vertelde dat hun 
pijn verdwenen was.

Op een avond in Recife toen Randy voor het team bad, 
ging ik onderuit. Terwijl ik in de anglicaanse kathedraal 
waarin we ons bevonden op de grond lag, sprak God tot 
mij, zo geloof ik. Hij zei dat ik met teams naar alle plaatsen 
in Zuid-Amerika moest gaan waar Hij een deur opende. In 
juli 2003 brachten mijn vrouw, onze zoon Peter en ik drie 
weken door in Arequipa in Peru. Ik onderwees en trainde 
negen seminariestudenten en de predikant van de angli-
caanse kerk om voor genezing te bidden. We organiseerden 
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een genezingsdienst waar vijftig mensen op af kwamen. 
Verschillenden van hen werden lichamelijk genezen.

Op jeugdconferenties en in vrouwengevangenissen in 
Oeganda maakten we vergelijkbare dingen mee. In 2001 
gaf ik in Kisoro onderwijs over de genezingsbediening aan 
dertig anglicaanse voorgangers en vijf dagen lang maakte 
ik deel uit van een groep van zestien gebedsstrijders met 
een anglicaanse en pinksterachtergrond. Daar maakte ik op 
een diepgaande wijze kennis met de bevrijdingsbediening. 
Een moslim kwam op me af met de vraag om voor hem te 
bidden. Hij zei: ‘In mijn hoofd zit een macht die geprobeerd 
heeft me in het vuur te gooien.’
 De reactie die de Heilige Geest me ingaf, was: ‘Dat is een 
demon die probeert je in het vuur te gooien. Jezus is de 
enige die deze demon kan laten verdwijnen.’

De man antwoordde: ‘Ik wil Jezus aannemen.’
Het grootste wonder dat ik heb zien gebeuren was misschien 

wel toen een oudere vrouw van haar doofheid genezen werd 
toen ik voor haar bad. Ze verklaarde: ‘Er knapte iets in mijn 
oren en nu doen ze het weer prima!’

Ik vind het geweldig om te zien hoe God Randy heeft gebruikt 
om deze gewone anglicaanse priester met al zijn gebreken in 
vuur en vlam te zetten voor de zending. In 2006 mocht ik twee 
teams begeleiden die naar Bolivia gingen. Het is fantastisch 
om deze tijd van opwekking mee te mogen maken en 
erbij te zijn als God de volken schudt (zie Jesaja 64).

Johan Escoto
Zuid-Amerika/het zuidwesten van de VS23

Ik ontving de doop in de Heilige Geest toen ik op een 
dag in mijn eentje aan het bidden was. Op dat moment 

ervoer ik ook de roeping om voorganger te worden. In 1991 
stichtte ik een gemeente onder de paraplu van andere, grotere 



Over de auteur
Randy Clark is het meest bekend doordat hij mede aan de 
basis heeft gestaan van de beweging van God die bekend is 
geworden als de ‘Toronto Blessing’. Sindsdien is zijn invloed 
als internationaal spreker alleen maar groter geworden. Met 
een enorme vastberadenheid blijft hij laten zien dat de Heer 
de kracht heeft om te genezen. Zijn boodschap is eenvoudig: 
‘God wil ons gebruiken.’

Het belangrijkste aspect van Randy’s roeping is de manier 
waarop God hem gebruikt heeft om zalving van de Geest door 
te geven. Bij de eerste twee ontmoetingen die John Wimber 
met Randy had, hoorde hij God met een hoorbare stem zeggen 
dat Randy op een dag de wereld over zou reizen om predikanten, 
voorgangers en andere leiders zijn handen op te leggen, waarbij 
hij zijn zalving van de gaven van de Heilige Geest zou door-
geven en deze gaven in anderen zou opwekken. In januari 1994, 
toen de uitstorting van de Geest in Toronto net op gang kwam, 
belde John Randy op om hem te vertellen dat hetgeen God 
hem tien jaar eerder over Randy had laten zien, nu begon. 
En het is sindsdien niet meer opgehouden.

Randy heeft de unieke gave om mensen uit vele verschillende 
kerkgenootschappen en apostolische netwerken te dienen. 
Hieronder zijn onder anderen rooms-katholieken, messiaanse 
Joden, methodisten, allerlei pinkster- en charismatische  
gemeenten en de grootste baptistengemeenten in Argentinië, 
Brazilië en Zuid-Afrika. Daarnaast heeft hij door de jaren heen 
duizenden mensen in zijn teams meegenomen bij zijn vele 
bezoeken aan allerlei landen van de wereld. Randy heeft meer 
dan 50 landen bezocht en zet zijn reizen voort om de leven-
staak die God hem gegeven heeft te vervullen.

Randy heeft zijn masterdiploma aan The Southern Baptists 
Theological Seminary behaald en zijn doctorstitel aan United 



Theological Seminary. Hij heeft meer dan veertig boeken ge-
schreven of meegewerkt aan de samenstelling ervan,naast 
nog talloze hand- en werkboeken voor trainingen. Ook heeft 
hij twee cursussen over genezing uitgegeven en een curriculum 
over lichamelijke genezing geschreven voor de masterstudie 
theologie van United Theological Seminary en Regent University 
Divinity School.

Randy is de oprichter van de Global School of Supernatural 
Ministry, een trainingsschool waar mensen op allerlei gebieden 
toegerust worden voor hun werk voor de Heer. Daarnaast 
heeft hij het Christian Healing Certification Program opgezet, 
een online trainingsprogramma voor lichamelijke en emotionele 
genezing en bevrijding, en het Christian Prophetic Certification 
Program, het trainingsprogramma voor profetie, waarvoor 
in de eerste drie jaar zo’n drieduizend mensen zich aangemeld 
hebben. De diploma’s worden verstrekt door het apostolische 
netwerk van Global Awakening en Institute of Applied Theology 
of United Theological Seminary in Dayton, Ohio. 

1451 Clark Street
Mechanicsburg, PA 17055

USA

+1 (717) 796-9866

goglobal@globalawakening.com
www.globalawakening.com
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l	 het starten van nieuwe kerken en  
 missionaire gemeenschappen
l		het adviseren van kerkenraden 
l		training en toerusting 
l		ministry en gebedspastoraat

Events en conferenties
l	 EW Vernieuwingsfestival
l	 EW Najaarsconferentie
l	 EW Leidersconferentie  
 ‘There is more!’

Publicaties voor geloofsopbouw
l	 de nieuwe protestants-evangelische  
 liedbundel ‘Hemelhoog’
l	 de Bouwstenen Bijbelschool
l	 materialen voor Gemeente Groei  
 Groepen

Leaders
Conference

THERE IS MORE!, een grote driedaagse conferentie 
voor predikanten, voorgangers en leiders uit alle 
denominaties. Informatie en inschrijven:

 www.thereismore.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE

WWW.EWV.NL


