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23. Een kruik met olie 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (23/24) 

 
 

Elisa kon zien dat de jonge weduwe wanhopig was. Ze wierp zichzelf 
aan de voeten van de oude profeet neer en snikte: “De schuldeiser [is] 
gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen”  
(2 Koningen 4:1). De echtgenoot van de vrouw was onverwacht 
gestorven en had haar met een gigantische schuld achtergelaten. In 
Bijbelse tijden had een geldschieter het recht om eigendommen op te 
eisen en zelfs kinderen als aflossing mee te nemen als een familie de 
rekeningen niet kon betalen (Job 24:9). “Vertel mij wat u in huis hebt” (2 
Koningen 4:2) zei Elisa tegen de radeloze moeder. ”Ik heb niets anders 
in huis dan een kruikje olie,” antwoordde zij. Beetje bij beetje had ze al 
haar meubels en waardevolle bezittingen aan de schuldeiser gegeven, 
tot zij niets anders meer had dan haar twee zonen en dit kruikje olie. 
Olijfolie werd gezien als een doodgewoon alledaags goed. Het werd 
gebruikt voor verlichting, verwarming, het bereiden van eten en het 
genezen van wonden. Elisa vertelde de weduwe en haar zonen dat zij 

eropuit moesten gaan en zoveel mogelijk lege kruiken en vaten van de buren moesten lenen. Deze 
moesten zij naar huis brengen en vervolgens de deur sluiten. Daarna moesten ze de olie uit het kruikje in 
de lege kruiken en vaten gieten. Zij deden zoals Elisa had opgedragen en er gebeurde een geweldig 
wonder. De olie bleef uit het kruikje stromen tot alle vaten in het huis gevuld waren! “Wat moeten we nu 
doen?” vroeg de jonge moeder aan de profeet. “Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en 
uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft”, zei hij (2 Koningen 4:7). De Heere wil u bevrijden van de 
meedogenloze schuldeiser die satan heet. Dit wonder zal gebeuren wanneer Hij uw vat met Zijn speciale 
olie vult tot het overstroomt! 

 

1. Waar zijn vaten en olie in de Bijbel symbool van?  

Handelingen 9:15 De Heere zei tegen hem:  
Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren _________________. 

1 Samuel 16:13 Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden 
van zijn broers. En de Geest van de HEERE werd vaardig over David. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel leert ons dat God de pottenbakker is en wij de aarden vaten zijn (Jeremia 18:1-6; 
Romeinen 9:20,21). Iedereen is geschapen met een doel. Olie werd gebruikt om de lamp in de 
Hebreeuwse tempel voortdurend brandend te houden, een illustratie van hoe Zijn Heilige Geest onze 
gedachten verlicht. God verlangt ernaar Zijn volk met Zijn Geest te vervullen (Joël 2:28). 
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2. Is de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht  
of is Hij God?  

Handelingen 5:3,4 En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan  
uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige _________? ...  
U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 

Efeze 4:30 En bedroef de Heilige Geest van God niet,  
door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De apostel Petrus verklaarde dat liegen tegen de Heilige Geest, liegen tegen God is. Bovendien 
heeft Jezus ons verteld dat wij moeten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
(Mattheüs 28:19,20), wat ons vertelt dat de Heilige Geest de derde persoon van de Godheid is en daarmee 
gelijk is aan de Vader en de Zoon.  

De Bijbel vertelt ons ook dat wij de Geest niet moeten bedroeven, wat ons leert dat Hij emoties kent. Hij is 
niet slechts een onpersoonlijke kracht. In de Bijbel wordt de Heilige Geest beschreven als Trooster, Heilige 
Geest, Geest van de waarheid, Geest van de Heere, de zeven Geesten van God en simpelweg als de 
Geest. Al deze titels wijzen op een persoonlijkheid.  

 

3. Wat is het voornaamste werk van de Heilige Geest?  

Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  
zal Hij u de weg ____________ in heel de waarheid, ...  
en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.  

Johannes 14:26 De Trooster ... zal u in alles onderwijzen  
en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus heeft beloofd altijd bij ons te blijven en het is door de persoon van de Heilige Geest dat Hij 
bij ons en in ons is (Johannes 14:17). 

 

4. Wat is de enige zonde die niet vergeven kan worden?  

Mattheüs 12:32 Maar wie __________ de Heilige Geest spreekt,  
het zal hem niet vergeven worden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Lastering van de Heilige Geest is niet een enkel vergrijp, maar een toenemend verzet tegen de 
waarheid, dat uiteindelijk eindigt in een volledige afwijzing van Gods wil (Hebreeën 10:26,27). Het geweten 
wordt afgestompt wanneer iemand zich herhaaldelijk verzet tegen de aanwijzingen van de Heilige Geest of 
ze verwaarloost tot hij Zijn stem niet langer kan horen. Zo weten we dat iemand die vreselijk bang is dat hij 
de ‘onvergeeflijke zonde’ heeft begaan, deze nog niet begaan heeft. 
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5. Wat zijn enkele gaven van de Geest  
die iemand kan ontvangen?  

1 Korinthe 12:8-10 Want aan de één wordt door de Geest een woord 
van ____________ gegeven en aan de ander een woord van kennis ...; 
aan een ander geloof ...; aan een ander genadegaven van genezingen, 
door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten 
[wonderen], en aan een ander profetie, en aan een ander  
het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen,  
en aan een ander uitleg van talen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Wanneer de Heilige Geest in ons leven komt geeft Hij verschillende gaven. Niet iedereen 
ontvangt dezelfde gaven (1 Korinthe 12:29-31). De Bijbel benadrukt vaak het belang van het vervuld zijn 
met de Heilige Geest. Jezus leerde in Johannes 3:5 ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan 
hij het Koninkrijk van God niet binnengaan’. Helaas worden de Heilige Geest en het werk dat Hij doet vaak 
verkeerd begrepen. Soms wordt aan mensen geleerd dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is; 
anderen ontkennen Zijn invloed in het leven van alledag; weer anderen hebben geleerd dat iedereen die 
met de Heilige Geest vervuld is in tongen moet kunnen spreken.  

 

6. Welke geestelijke gave werd een onderwerp  
van onenigheid in de kerk van Korinthe?  

1 Korinthe 14:1,2 Streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar 
dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt,  
spreekt niet tot mensen, maar tot God. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Net als in de tijd van de vroege christelijke kerk is ook nu de gave van het spreken in tongen weer 
een onderwerp van verwarring en onenigheid geworden. Daarom zal een groot gedeelte van deze les 
gewijd zijn aan de uitleg van wat de Bijbel leert over deze geestelijke gave. 

 

7. Hoe beloofde Jezus Zijn discipelen te helpen  
bij het preken van het Evangelie aan de gehele wereld?   

Markus 16:17 In vreemde __________ zullen zij spreken. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In de Bijbel betekent het woord ‘tong’ (Statenvertaling en NBG-vertaling) simpelweg ‘taal’. De 
discipelen van Jezus waren wijze mannen, maar de meesten van hen waren ongeschoold. Om hen te 
helpen het Evangelie over de gehele wereld te verspreiden, beloofde Jezus dat Hij hen de bovennatuurlijke 
gave zou schenken van het spreken in vreemde talen die zij voorheen niet bestudeerd hadden of kenden.  
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8. Wat gebeurde er toen de discipelen de uitstorting van de Heilige Geest ontvingen?  

Handelingen 2:1,4 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, ... werden allen vervuld  
met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Pinksteren was een heilige dag voor de Joden en werd vijftig 
dagen na het Pascha gevierd. Toegewijde Joden kwamen van over de 
gehele wereld naar Jeruzalem om te aanbidden. Door Zijn Geest gaf God 
toen de gave van het spreken in vreemde talen om de discipelen bij te 
staan in het delen van het Evangelie met deze mensen. Iedereen hoorde 
hen spreken in zijn eigen taal. Zij die tot geloof kwamen brachten 
vervolgens het goede nieuws naar het land waar zij vandaan kwamen. 

 

9. Wat ervoeren deze buitenlandse Joden  
toen de Heilige Geest was uitgestort?  

Handelingen 2:11 Wij _________ hen in onze taal  
over de grote werken van God spreken. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Er wordt soms gesuggereerd dat de gave van het spreken in tongen een ‘hemelse taal’ is, die 
alleen verstaan kan worden door God of zij, die de gave van het begrijpen van tongen hebben. De Bijbel 
toont duidelijk aan dat, zowel de discipelen als zij die luisterden, begrepen wat er werd gepreekt, namelijk 
‘de grote werken van God’. Er worden maar drie voorbeelden van het spreken in tongen gegeven in de 
Schrift. We hebben zojuist het eerste voorbeeld bekeken; laten we nu naar de andere twee kijken, zodat we 
een duidelijker beeld van deze gave krijgen. 

 

10. Wat gebeurde er toen Petrus  
bij Cornelius en zijn huisgenoten had gepreekt?  

Handelingen 10:44,46 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak,  
viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. ...  
want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God ______________.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Cornelius was een hoofdman van de Italiaanse afdeling (Handelingen 10:1), Petrus was een 
Jood en sprak Aramees. De geschiedenis vertelt ons dat de dienaren in een Romeins huishouden overal 
vandaan konden komen. Zo waren er dus serieuze taalbarrières bij deze ontmoeting. Maar toen de Heilige 
Geest werd uitgestort over Cornelius en zijn huisgenoten, konden de mannen die met Petrus meegekomen 
waren, hen begrijpen omdat zij in andere talen dan hun moedertong spraken. Zij hoorden hen ‘God 
grootmaken’ in deze talen. Toen zij later van deze ervaring verslag deden bij de kerkleiders in Jeruzalem, 
zei Petrus: ‘de Heilige Geest [viel] op hen, evenals op ons in het begin’ (Handelingen 11:15). Cornelius en 
zijn huisgenoten ontvingen dezelfde gave als de discipelen hadden ontvangen op de Pinksterdag. Zij 
spraken talen die begrepen konden worden.  

 

 

  



v2.0 5 

11. Wat gebeurde er toen Paulus tot twaalf discipelen uit Efeze preekte?   

Handelingen 19:6 Nadat Paulus hun de handen opgelegd had,  
kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en 
___________________. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Paulus, de meest ontwikkelde en bereisde van de apostelen, 
sprak vele talen (1 Korinthe 14:18). Toen de Heilige Geest werd uitgestort 
over deze twaalf mannen uit Efeze, konden Paulus en Lukas hen 
verstaan toen zij profeteerden in talen die zij voorheen niet kenden.  

 

12. Wat zegt de Bijbel  
over het spreken in een taal die niet begrepen wordt?  

1 Korinthe 14:9 Zo is het ook als u door de taal geen goed 
________________ woord voortbrengt.  
Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? 

1 Korinthe 14:19 In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken 
met mijn verstand, om ook anderen te onderwijzen,  
dan tienduizend woorden in een andere taal. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Paulus legt herhaaldelijk uit dat het doel van tongen (talen) is om 
te communiceren of om de waarheid te onderwijzen. Het Griekse woord 
voor ‘andere, vreemde of onbekende’ (in 1 Korinthe 14:19) staat in geen 
van de originele manuscripten van de Bijbel, maar werd door vertalers 
toegevoegd om aan te geven dat de taal onbekend was voor de 
meerderheid die luisterde. De kerk in Korinthe was een smeltkroes van 
vele verschillende nationaliteiten en soms, als de leden gingen bidden, 
getuigenissen deelden of preekten, werden de diensten verwarrend als dat 
gebeurde in talen die onbekend waren voor de andere aanwezigen.   

Om die reden beval Paulus dat leden stil moesten blijven als zij een taal spraken die onbekend was voor de 
meerderheid, tenzij er iemand was om te vertalen (1 Korinthe 14:28). De les voor ons is dat wij niet zouden 
moeten spreken of bidden in een taal die andere aanwezigen niet kunnen begrijpen.  

 

13. Wat was één van de hoofdkenmerken  
van het oude Babylon?  

Genesis 11:7,9 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar 
______________, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. ... 
Daarom gaf men haar de naam Babel. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De toren van Babel is de plek waar de talen van de wereld het allereerst verward werden. Het 
Hebreeuwse woord voor zowel ‘Babel’ als ‘Babylon’ is ‘ לבּב ” (Babel), wat ‘verwarring’ betekent. In 
Openbaring 18 roept God Zijn volk op om uit geestelijk Babylon weg te trekken. Één van de kenmerken van 
geestelijk Babylon is de verwarring van tongen.  
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14. Worden zij die bewust Gods geboden breken vervuld met de Heilige Geest? 

Johannes 14:15-17 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn ______________ in acht. En Ik zal de Vader bidden, 
en Hij zal u een andere Trooster geven, ... namelijk de Geest van de waarheid. 

Handelingen 5:32 De Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De geweldige kracht van de Heilige Geest kan niet aanwezig zijn in iemand die weigert zich aan 
Gods geboden te houden.  

 

15. Welke geestelijke gave zouden wij volgens Paulus 
moeten nastreven?  

1 Korinthe 14:4,5 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, 
maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. ... wie _______________,  
is meer dan wie in andere talen spreekt.  

1 Korinthe 14:12 Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er 
dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Ondanks het feit dat Paulus meer belang zag in de gave van profetie dan in de gave van het 
spreken in tongen, onderwijzen sommigen nu dat elke persoon die vervuld is met de Heilige Geest, in 
tongen zal spreken. 

Er zijn meer dan vijfentwintig voorbeelden in de Bijbel waar God Zijn volk met de Heilige Geest vervult. 
Daarvan wordt er slechts drie keer melding gemaakt van de gave van het spreken in tongen. Van de 
veertien boeken die Paulus in het Nieuwe Testament geschreven heeft, noemt hij het spreken in tongen 
maar één keer – in 1 Korinthe. Van de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament zijn er maar drie 
die verwijzen naar het spreken in tongen.  

 

16. Wat is de belangrijkste reden dat God Zijn volk  
met Zijn Geest vervult?  

Handelingen 1:8 Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, 
Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.  

Handelingen 4:31 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest  
en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: God vult ons met Zijn Geest om ons kracht te geven om te getuigen! 
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17. Is het mogelijk om te zien  
of iemand met de Heilige Geest vervuld is?  

Mattheüs 7:20 Zo zult u hen dus aan hun _____________ herkennen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Of iemand de doop van de Heilige Geest heeft ontvangen zien 
wij niet aan de hand van de gaven van de Geest, maar aan de hand van 
de vrucht van de Geest, namelijk: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22,23). 

 

18. Hoe kan ik de doop met de Heilige Geest ontvangen?  

Lukas 11:13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te 
geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven 
aan hen die tot Hem ___________? 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Net zoals Jezus overvloedig vervuld was met de Geest, kunnen 
wij God vragen ons vat te vullen tot die overstroomt, maar wij moeten onszelf wel eerst leegmaken door 
ons hart over te geven. 

 

19. Jezus wacht en verlangt ernaar de kostbare olie  
van de Heilige Geest in uw leven uit te storten. Wilt u Hem 
vragen om uw hart en gedachten nu in bezit te nemen?  

Antwoord: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


