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WILLEN WE
ECHT
OPWEKKING?
Er is een steeds toenemend gevoel
onder de christenen dat de Kerk van
vandaag niet is waar het hoort te zijn.
Ze lezen in het boek Handelingen dat
"de Here voegde dagelijks om hun
aantal mensen die gered wilden
worden." We lezen dat bij een
gelegenheid
drieduizend
werden
gered, en met de voortdurende
prediking van Jezus Christus en die
gekruisigd het aantal gegroeid tot
vijfduizend man. We zien ook dat
Paulus zo effectief predikte dat "een
groot aantal ... tot geloof kwam." We
lezen ook hoe Paulus dagelijks
gesprekken had voor twee jaar,
waardoor al de Joden en Grieken, die
leefde in de provincie van Azië het
woord van de Heer hooorden. En als
we kijken naar de kerk van vandaag,
waar op sommige plaatsen kerken
worden gesloten en verkocht voor
seculier gebruik of zelfs aan antichristelijke godsdiensten, en die
kerken die nog niet afgesloten zijn
een zeer klein lidmaatschap aantal
hebben.
Als Christenen horen wat er in het
verleden gebeurde. We lezen van de
momenten dat
mensen zo naar de kerk wilden dat zij
dichtbij hun bedrijf vroeg uit vrees dat
zij worden uitgesloten van het
kerkgebouw, ze lezen van wanneer
rechters kregen witte handschoenen
omdat ze geen gevallen om te
proberen. Ze horen hoe de zondaren
vallen op hun knieën om hun meest
gruwelijke zonden te belijden, opdat
de hel zouden ontlopen. We horen
hoe de mensen op de grond vallen als

Opwekking
Opwekking kan op verschillende
manieren omschreven worden,
maar ten diepste is opwekking
eenvoudig: God te midden van
Zijn volk in kracht en majesteit.
Duncan Campbell van de
opwekking op de Hebriden zei
eens: "Opwekking is niet: kerken
vol met mensen, maar mensen
vol van God." Opwekking houdt
in: herleving, herstel, een
terugkeer naar het bijbelse
patroon voor Gods volk. De
gemeente
beleefde
met
Pinksteren
een
krachtige
uitstorting van de Heilige Geest,
de mensen waren vervuld van
Gods liefde en heiligheid. De
verheerlijkte Christus woonde
temidden van Zijn kinderen.
Steeds weer valt Gods volk van
deze hoogte, door ontrouw.
Maar de hele geschiedenis door
zien we dat God zijn volk tijden
van herademing geeft. In tijden
van opwekking wordt de band
tussen Christus en Zijn gemeente
hersteld en is Hij weer in het
middelpunt als de verheerlijkte
Heer voor wie allen zich buigen.

uiting van zonde. Binnen weken of
maanden wordt een hele stad
gehuld in de aanwezigheid van God
en liefde. Dan wenden zij zich tot
hun eigen kerken, zelfs om hun
eigen leven, en zie de zonde die zo
gangbaar in hen, zonder vrees voor
God en geen kracht van heilig leven
te zien in de gemeenschap.
Ze krijgen te horen dat in 1905
meer dan 8.000 mensen werden
opgeslagen in een deel van India in
een paar maanden tijd. In Wales in
1904, binnen een periode van twee
maanden, 70.000 wendde zich tot
de Heer. In Korea in 1907, werden
50.000 tot Christus gebracht. Ze
horen dat gedurende een periode
van tijd in de Verenigde Staten
waren er 50.000 zielen gered per
week. En dan vragen zij zich af
waarom hun kerk niet heeft een
ziel, die zijn opgeslagen in het
afgelopen
jaar
gezien.
Dus wat gebeurt er? De kerk begint
te praten over revival: Hoe goed het
zou zijn voor God om een te sturen,
hoe heerlijk het zou zijn om te zien
zielen gered, honderd of duizend
per week, hoe de morele sfeer van
de gemeenschap zou verbeteren,
hoe goed gedragen de jeugd zou
worden. Maar dat is alles wat ze
doen.
Praten.
Niets
anders.
In sommige gevallen willen ze iets
doen, alleen ze weten niet wat te
doen. Maar vaker dat niet, ze
geloven dat er niets voor hen te
doen, behalve hopen dat God in
Zijn soevereiniteit achten uit te
gieten een zegen over hen in zijn
eigen tijd. Ze zien niet dat wanneer
de Heilige Geest een verlangen
plaatst binnen de kerk voor een
opwekking, Hij verwacht dat de
Kerk om die heropleving te bidden
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tot stand, en om voor te bereiden op een andere
praktische
manier
dat
Hij
leidt.
In het verleden, toen de christenen zei dat revival was
een soevereine daad van de almachtige God en er was
niets aan te doen om het te promoten, Charles Finney
antwoordde:
"Geen leer een gevaar voor de kerk meer dan dit, en niets
is meer absurd. Stel dat iemand predikt dat leer aan de
landbouwers. Hij vriendelijk legt hen dat God soeverein is,
en geeft hen een gewas alleen als het Hem behaagt.
Ploegen en planten en arbeidende alsof ze verwacht te
verhogen een gewas is zeer verkeerd. Het duurt het werk
uit de handen van God, interfereert met Zijn
soevereiniteit... Stel nu dat de boeren geloofden zo'n leer.
We
zouden
verhongeren!
"
Finney
gaat
verder:
"Maar ik denk dat er minder gevallen van falen in de
morele dan in de natuurlijke wereld. Ik heb zelden iemand
gezien mislukken toen hij in een juiste manier de
middelen voor het bevorderen van opwekking heeft er in
het Woord van God. Ik geloof dat we kunnen arbeids- het
bevorderen van revival met als redelijkerwijs een kans
voor succes als we konden vinden in een andere lijn van
het werk. Wij kunnen u het proberen met dezelfde
verwachting als de boer die terecht verwacht dat een
gewas als hij zaait zijn graan. Ik heb succes onder de
zichtbare de meeste verbieden omstandigheden
denkbaar.
"
Hoewel veel kunnen wijzen op gebreken in het denken
Finney's, kunnen ze niet weerleggen dat de beginselen
die Finney neergelegd in zijn boek, Lectures on Revival,
hebben veel goed om de vooruitgang van het Koninkrijk
van God op aarde gedaan. Binnen een korte tijd van de
eerste publicatie, was het in het Frans vertaald en de
Welsh, die in opwekkingen resulteerde in Wales.
Zeventig jaar na de eerste druk, was een Canadese
presbyteriaanse missionaris in China krijgen een pamflet
dat enkele uittreksels uit Finney's boeken bevatten, en
Jonathan Goforth zwoer: "Als Finney is rechts, dan ga ik
om te ontdekken wat deze wetten zijn en te gehoorzamen
ze, ongeacht wat het kost. " Zoals de Heilige Geest leerde
Goforth, de missionaris begon opmerkelijke scènes van
opleving te zien in China, met veel belijden van de zonde
van beide heilige en zondaar. Later in zijn leven was hij in
staat
om
te
schrijven,

"Onze lezing van het Woord van God maakt het
ondenkbaar voor ons dat de Heilige Geest te willen
worden, zelfs voor een dag, om Zijn werk te vertragen.
We mogen er zeker van zijn dat, wanneer er een gebrek
is van de volheid van God, is het ooit te wijten aan het
gebrek van de mens van geloof en gehoorzaamheid. Als
God de Heilige Geest is niet verheerlijkt Jezus Christus in
de wereld van vandaag, zoals op de Pinksterdag, is het
wij die de schuld. Immers, wat is opwekking, maar

gewoon de Geest van God volledig controle in het leven
van overgave? Het moet altijd mogelijk zijn, dan, wanneer
de mens oplevert. De zonde van unyieldedness alleen al,
kan
ons
ervan
weerhouden
revival.
"
Dus wat er gebeurde toen Finney zijn geloof in de praktijk
gebracht? Revival uitbrak. De volgende uittreksels uit zijn
memoires van de opwekking in Rochester, New York, in
1830, laat zien hoe deze wetten, in de praktijk gebracht,
zal
een
heropleving
te
bevorderen:
"Onder andere een dringende uitnodiging ontvangen van
de derde Presbyteriaanse Kerk in Rochester om daar
heen te gaan en hen te leveren voor een seizoen. Ik
informeerde naar de omstandigheden, en vinden op
verschillende rekeningen was het een zeer weinig
belovend gebied van de arbeidskrachten in die tijd. Er
waren maar drie Presbyteriaanse kerken in Rochester...
en religie was in een lage toestand... Ik had veel vrienden
van bidden... [die] waren unaniem van mening dat
Rochester was ook een gebied van arbeid
onaantrekkelijk...
"Maar nadat ik met pensioen op mijn het indienen van de
vraag was voorgelegd aan mijn hoofd onder een ander
aspect Iets leek me vraag -." Wat zijn de redenen die je
ervan weerhouden te gaan naar Rochester "Ik kon
makkelijk te sommen;? Maar dan is de vraag terug - "Ah!
maar zijn deze goede redenen? U zeker nodig zijn op
Rochester des te meer als gevolg van deze problemen.
Dus je mijden het gebied, want er zijn zoveel dingen die
moeten worden gecorrigeerd, want er is zoveel dat is
verkeerd? Maar als alles goed was, zou je niet nodig: "Ik
kwam al snel tot de conclusie dat we allemaal verkeerd,..
En dat de redenen die ons had bepaald tegen mijn naar
Rochester, waren de meest overtuigende redenen voor
mijn Ik zal gesloten dat ik meer nodig is op dat moment in
Rochester dan in een van de velden die open waren voor
mij...
"Bij mijn aankomst ontmoette ik mijn neef [die in de
komende dagen] uitgeoefend zelf te komen tot een goede
verstandhouding tussen de herders en de Kerken en een
grote verandering al snel tot uiting in de houding en de
geestelijke
toestand
van
de
kerken.
"Er waren al snel een aantal zeer duidelijke conversies...
"... En het werd al snel gezien dat de Heer was gericht op
de omzetting van de hoogste klassen van de
maatschappij. My vergaderingen deel Soom werd
thronged met die klasse. De advocaten, artsen,
kooplieden, en inderdaad al de meest intelligente klasse
van de samenleving, werd meer en meer geïnteresseerd,
en meer en meer gemakkelijk te beïnvloeden om hun hart
aan
God
te
geven...
"Het werk verder toegenomen... De Geest van de Heer
had te houden van het werk serieus genomen, en niets
leek
te
blijven.
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"... Christenen van alle denominaties over het algemeen
leek te gemene zaak te maken, en geheel verenigd in hun
inspanningen, en ging aan de slag met een wil om
zondaren
te
trekken
uit
het
vuur...
"De revival maakte een grote verandering in de morele
staat en de daaropvolgende geschiedenis van Rochester.
De grote meerderheid van de leidende mannen en
vrouwen
in
de
stad
waren
bekeerd...
"Ik heb niet veel gezegd nog van de geest van gebed dat
heerste in deze revival... De geest van gebed werd
uitgestort krachtig uit, zozeer zelfs dat sommige mensen
bleven uit de buurt van openbare diensten om te bidden,
niet in staat om hun gevoelens te bedwingen onder
prediking...
"Er waren heel wat gevallen in Rochester waarin mensen
werden
uitgeoefend
met
deze
geest
van
hartverscheurende barensnood van de ziel. Ik heb
gezegd dat het morele aspect van de dingen enorm is
veranderd door deze opleving. Het was een jonge stad,
vol van spaarzaamheid en Enterprize, en vol van de
zonde De bewoners waren intelligente en ondernemende
in de hoogste graad;. maar als de revival geveegd door
de stad en zette de grote massa van de meest
invloedrijke mensen zowel mannelijk als vrouwelijk, de
verandering in de volgorde, soberheid, en de moraliteit
van
de
stad
was
geweldig.
"Een advocaat, die werd grondig kennis met de
geschiedenis van de misdaad in die stad, vertelde me
later], 'Ik heb onderzoek naar de administratie van de
strafrechter, en ik vind dit opvallende feit, dat, terwijl onze
stad is toegenomen sinds die revival drie-voudig, is er niet
een derde van het aantal vervolgingen voor criminaliteit
waren
er
tot
dat
moment.
"
"'Zo misdaad," zegt hij,' is afgenomen tweederde en de
bevolking is toegenomen twee derde. Dit is, 'zei hij,' de
geweldige invloed die dat herleving had op de
gemeenschap.
"
"... De middelen die worden gebruikt voor de promotie
van deze opleving waren precies dezelfde die gebruikt
was in alle opwekkingen die ik eerder had meegemaakt."
In Lezingen over Revival, Finney geeft de principes die hij
geloofde dat zou een revival te brengen op een plaats
waar de mensen in praktijk te brengen. Vergeet niet dat
Finney vond dat waren de uitgangspunten dat mensen in
praktijk te brengen nadat de Heilige Geest had in hen een
verlangen naar opwekking te zien. Heeft u de wens een
opwekking zien? Lees dan Lezingen over Revival, en zet
deze principes aan het werk in uw leven en in je kerk en
wat de Heilige Geest doet zien.

Wat zijn de kenmerken van opwekking?
Een door God gewerkte overtuiging van zonde; dit
berouw over de zonde begint bij Gods volk en breidt zich
later uit tot de ongelovigen; de belijdenis van zonden
gaat diep en is grondig; verontschuldiging en restitutie
(b.v. van gestolen goederen) als een natuurlijk uitvloeisel
van oprecht berouw en een teken van een veranderde
instelling t.o.v. God en de zonde; blijdschap over de
vergeving door het geloof in het zoenoffer van Christus;
levens worden gesteld onder de gehoorzaamheid aan
Christus; er is een echte gemeenschap der heiligen; een
grote zendingsijver om het evangelie aan de verlorenen
te brengen.

En uiterlijke manifestaties, zijn die geen
tekenen van opwekking?
Vele bovennatuurlijke tekenen en wonderen worden
waargenomen bij, en zijn opgetekend tijdens
opwekkingen. Uiterlijke manifestaties zijn echter niet op
zich een bewijs dat een opwekking echt is. Pseudomanifestaties zijn een kenmerk van een valse opwekking.
Iedere beweging die gericht is op lichamelijke
manifestaties, zoals lachen, het produceren van
dierengeluiden, stuiptrekkingen, etc. is direct verdacht, in
het bijzonder als de bovenvermelde kenmerken van een
opwekking afwezig zijn. Opwekkingsvoorgangers, zoals
Jonathan Edwards en George Whitefield, waarschuwden
tegen lichamelijke manifestaties wanneer ze bij een
beweging in het centrum van de belangstelling komen te
staan en losgemaakt worden van oprecht berouw en de
vrucht van de Geest. Een opwekking gaat uit de aard der
zaak vergezeld met emotionele opwinding. Wanneer
echter de opvatting post gaat vatten, dat de mate waarin
de Geest werkzaam is, gemeten moet worden aan de
sterkte van de emoties of uiterlijke manifestaties, dan
wordt de Geest uitgeblust en komt de opwekking tot een
eind.
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Hoe komt opwekking tot stand?
Men moet begrijpen, dat opwekking een soevereine
daad van God is. Alleen Zijn werk kan opwekking
genoemd worden. Hoewel er geen eenvoudige formule is
om op grote schaal 'opwekking te krijgen', spoort Gods
Woord ons aan om Hem te zoeken en om opwekking te
vragen (zie: "Wat zegt de Bijbel over opwekking?").
Opwekking is, zoals Jonathan Edwards het formuleert,
"een bijzondere genadetijd" en plaats en tijd worden
bepaald naar Zijn wil. Persoonlijke opwekking is echter
een noodzaak voor iedere christen.

Wat zegt de Bijbel over opwekking?
De Schrift is een handboek voor opwekking of herleving.
Hieronder
een
kleine
bloemlezing:
"O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in
macht: uw rechterhand, o Heere, heeft den vijand
verbroken
".
(Ex.
15:6);
"Een énig man onder u zal er duizend jagen; want het is
de Heere uw God zelf die voor u strijdt, gelijk als Hij tot u
gesproken
heeft
".
(Jozua
23:10);
"Uw God heeft uwe sterkte geboden: sterk, o God! wat
Gij aan ons gewrocht hebt". (Ps. 68:29);
"Dan zullen wij van U niet wijken; maak ons levend, dan
zullen wij uw naam aanroepen. " (Ps. 80:19 NBG);
"Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk
zich
in
U
verblijde?"
(Ps.
85:7);
".... en opdat ik levend make het hart der verbrijzelden ".
(Jes.57:15);
"Och, dat Gij de Hemel scheurdet, dat gij nederkwaamt,
dat de bergen voor Uw aangezicht vervloten". (Jes. 64:1);
"Zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet
overkoken, om uw tegenstanders uw naam te doen
kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen. "
(Jes.
64:2
NBG);
"Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat de ploeger
de maaier en de druiventreder de zaadzaaier genaken
zal, en de bergen zullen van zoete wijn druipen en alle de
heuvelen
zullen
smelten".
(Amos
9:13);
"Komt en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij
heeft verscheurd en Hij zal ons genezen, Hij heeft

geslagen en Hij zal ons verbinden ". "Hij zal ons na twee
dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons
oprichten en wij zullen leven voor zijn aangezicht". (Hos.
6:1,2
NBG);
Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn
Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heerscharen
".
(Zach.
4:6);
"Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes
die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te
Jeruzalem als in geheelJudea en Samaria en tot aan het
uiterste
der
aarde".
(Hand.
1:8);
"En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van
de opstanding des Heeren Jezus; en er was grote genade
over
hen
allen".
(Hand.
4:33);
"En velen dergenen die geloofden, kwamen, belijdende en
verkondigende hunne daden. Velen ook dergenen die
ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken
bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid, en
berekenden de waarde derzelve, en bevonden vijftig
duizend zilveren penningen. Alzo wies het woord des
Heeren met macht en nam de overhand". (Hand.
19:18,20);
"Gelijk ons zijne Goddelijke kracht alles wat tot het leven
en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de
kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid
en deugd". (2 Petrus 1:3).

OPWEKKING EN GEMEENSCHAP
Staan we aan de vooravond van een opwekking?
Er wordt de laatste tijd in ons land over de hele kerkelijke
linie veel gesproken over het thema opwekking. Diverse
boeken worden erover geschreven, conferenties gehouden
en themanummers van bladen gevuld./1 Wat echter maar
mondjesmaat naar voren komt is de relatie tussen
opwekking en gemeenschapsleven. Toch is dit een duidelijk
aspect in de opwekkingsgeschiedenis. Weten wij wel wat we
vragen als we om een opwekking bidden?
In de eerste eeuwen na Christus zijn het bv de radicale
Syrische christenen, die vele rondreizende evangelisten
hadden die het Evangelie van Cairo tot Peking brachten en
van zuid Siberië tot Sri Lanka, maar tegelijkertijd ook
bekend
zijn
geworden
om
hun
talrijke
gemeenschapshuizen/2. Zij zijn bv ook een bron van
inspiratie geweest voor de bekende opwekkingsprediker
John Wesley, die hun geschriften graag las/3. Van Wesley
en de methodisten is het werken met kleine gemeenschapsgroepen overbekend. Deze waren van essentieel belang bij
de grootschalige opwekking in zijn dagen.
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