
 
NIVEAU’S VAN ZALVING VAN DE HEILIGE GEEST – Profeet dr. David Owuor (vertaling uit engels) 

https://www.youtube.com/watch?v=imy78H06a6c (video van het onderwijs) 

Allelujah. Prijs de Heer. Alles is goed. En de Heilige Geest komt u genezen. Maar ik wil dat u begrijpt 

dat deze genezing van de ziel die we nu doormaken, dat dit de meest belangrijke genezing is waar u 

ooit doorheen kunt gaan. Het is belangrijk dat u uw ziel in de juiste plek zet. Het is belangrijk dat de 

kerk de Heilige Geest goed ontvangt. En het is belangrijk dat u in de Geest wandelt, want zonder de 

Heilige Geest zult u de Heer niet zien. Want de Heilige Geest roept ons op heilig te leven. 

Het onderwijs van vandaag is belangrijk onderwijs, ik wil dat u het behoud. Zodat u uzelf opnieuw 

kunt onderzoeken aan de hand van de 5 karaktertrekken die de Heilige Geest bij u binnenbrengt. We 

hebben ze allemaal gezien: gebrokenheid, verpletterd worden, we hebben gehoorzaamheid gezien, 

complete aanbidding die de vader een aangename geur brengt. We hebben de 5 karakteristieken 

gezien. Dus het is nu aan u om uzelf te onderzoeken en te bekijken of u werkelijk de Heilige Geest 

ontvangen heeft. Nu wil ik iets noemen dat van kritiek belang is met betrekking tot the zalving van de 

Heilige Geest 

Ik wil dat u weet dat de Heilige Geest verschillende geaardheden heeft. En met u wil ik een aantal 

van de kenmerken van de Heilige Geest delen. We hebben niet veel tijd om op alles in te gaan, maar 

ik zal ze benoemen. Ik wil dat u weet dat de Heilige Geest zeer krachtig is, en Hij is eeuwig. Hij kan 

overal zijn, in hetzelfde moment. Hij is begrijpend en alwetend. Hij geeft leven. Hij geeft gaven. Hij 

geeft raad. Hij kan u aanmoedigen. Hij kan namens u te werk gaan. He bouwt op. En hij leidt ons naar 

gehoorzaamheid. Hij brengt ingedachten. Hij geeft energie en maakt effectief. Wanneer u één 

eigenschap van de Heilige Geest zou nemen uit de werken van de Geest die ik genoemd heb: we zien 

dat de Heilige Geest in gedachten brengt, hij herinnert u. Hij herinnert u altij aan dingen die 

belangrijk zijn voor de Heer. 

Laten we zeggen dat u vanuit de wereld als christen geroepen wordt, en u treedt binnen via het 

bloed van Jezus, en u bevindt zich (zoals altijd) daar waar alleen het bloed van Jezus u verlost, en u 

begint the genezen en te herstellen zodat u volop in beweging bent en de dingen gaan goed. Of 

wanneer u start, huilt u naar de Heer – ik wil U dienen, geeft u mij een kerk zodat ik U kan dienen. En 

de Heer voorziet in een kerk. En Hij begint u Zijn schapen te sturen; herinner u: Zijn schapen. En 

wanneer zij komen zegenen zij u. U gaat nu overal heen, grote auto, groot huis. U gaat naar Amerika, 

Europa, waar den ook. En al snel buigt u af. Want u bent in Amerika, gaat naar Duitsland, u gaat naar 

diverse plekken. En dan plotseling bent u gericht op het evangelie van het vlees, van materialisem. 

Het evangelie van rijkdom.  

Ik wil dat u weet dat wanneer u de Heilige Geest ontvangen heeft, Hij altijd het doel in gedachten zal 

brengen waarom u geroepen bent. He zal u vertellen, wacht even, weet u nog waar vandaan ik u 

opgepikt heb? En dan begin je te begrijpen dat de kerk vandaag de dag haar roeping vergeten is. De 

christen is haar roeping vergeten. Maar wat maakt dat mensen de roeping vergeten? 

En de Bijbel zegt dat niemand zal zeggen dat Jezus Heer is, behalve wanneer iemand de 

oorspronkelijke wijsheid van de Heilige Geest ontvangen heeft. Dus wanneer u de wijsheid van de 

Heilige Geest ontvangt betekent dit dat de Heer u gezalfd heeft met de oorspronkelijke kennis dat 

Jezus Heer is. 

https://www.youtube.com/watch?v=imy78H06a6c


 
Er zijn echter verschillende niveau’s van zalving. Maar de enige manier waarop u terug kunt vallen als 

u gezalfd bent met die wijsheid, is wanneer u een terloopse, vluchtige relatie met de Heilige Geest 

heeft. Ik wil dat u weet dat de Heilige Geest eeuwig is.  

En de Heilige Geest was betrokken bij de schepping. Ik ga hier in op een deel genoemd: de rol van de 

Heilige Geest binnen de drie-eenheid van God. 

Voordat we dat doen wil ik naar de dingen kijken die ervoor zorgen dat de zalving van de Heilige 

Geest uw leven bepaalt. Ik voel dat dit bepalend is en ik denk dat het niet compleet is zonder dit te 

vertellen. De Heilige Geest is liefdevol, Hij is een raadsman, Hij is een vriend. Maar er zijn bepaalde 

dingen die u niet kunt doen. Anders zult u de zalving verliezen. De persoon van de Heilige Geest heeft 

intellect. Laat me u vertellen dat u de persoon van de Heilige Geest kunt ontmoeten, indien de Heer 

het toestaat. Hij kan Hem zenden, zodat u Hem kunt ontmoeten en Hij zal met u spreken. Maar 

nogmaals, dat hangt van het niveau van uw roeping af, wat gelijk staat aan het niveau van zalving. 

Het hangt af van de roeping die de Heer in uw leven brengt. 

Maar ik wil dat u weet dat Hij met u kan neerzitten, Hij kan gezonden worden, Hij kan met u spreken, 

Hij kan u dingen laten zien als een persoon. De persoon van de Heilige Geest. En dat is een enorm 

indrukwekkende tijd in uw leven. En dus, Hij heeft intellect, Hij heeft emoties, en Hij heeft een 

speelse kant. Hij heeft vele eigenschappen, de persoon van de Heilige Geest. En het is een zegen voor 

mij dat Hij me toestaat om over Hem te onderwijzen. Om deze dingen open te leggen over Hem. 

Want het spreekt van veel liefde. Hij heeft intellect en Hij heeft emoties. Hij heeft een wil. Hij heeft 

een speelse kant. Hij kan als de wind zijn. Hij kan bedroefd worden.  

Hij kan bedroefd worden, mensen. Die wil ik eruit pakken. En dan spreken over de dingen die maken 

dat u de zalving van de Heer verliest. Dus wat  maakt dat u de zalving van de Heer verliest, wanneer 

de Heer u geroepen heeft, en u als een dienaar of christen gezalfd heeft? Laten we dit behandelen 

zodat u de ernst en het gewicht en de serieusheid kent van het ontvangen van de Heilige Geest. Het 

meest belangrijke onderwijs dat de kerk ooit kan krijgen is het onderwijs van vandaag, over de 

Heilige Geest. Het onderwijs over de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest zouden we nergens zijn. 

Ik ga met u spreken over de rol van de Heilige Geest binnen de drieeenheid van God, de drie-

eenheid. Maar we kijken dus eerst naar de vijanden van de zalving. Het boek Efeze hoofdstuk 4 vers 

30. Efeze hoofdstuk 4, schrijf dit allemaal op, zorg dat u dit onderwijs opneemt zodat u erop terug 

kunt vallen. Efeze 4:30, dit is wat Hij zegt – En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u 

verzegeld bent tot de dag van uw verlossing. 

Denk eraan dat uw dag van verlossing verbonden is aan de persoon van de Heilige Geest. Hij zegt u 

bent verzegeld, uw dag van verlossing is verzegeld door de Heilige Geest. Dat betekent dus dat u de 

Heilige Geest niet moet bedroeven. En de Bijbel zegt het hier heel helder, dat wie de Heilige Geest 

bedroeft – in Markus hoofdstuk 3 bijvoorbeeld zegt Hij – wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal 

hebben die heeft geen vergeving in eeuwigheid. Hij zegt dat Hij eeuwige zonde niet kan vergeven. Nu 

gaan we begrijpen dat hoezeer hij ook uw raadsman en hulp is, en uw gids, u kunt Hem niet 

bedroeven. Hij is zeer serieus. 

 



 
Het stoort mij dan ook enorm dat er in kerken dames zijn die in minirokken gekleed gaan, en zeggen 

ik heb in tongen gepraat, ik ben gezalfd door de Heilige Geest. En kijkt u naar hun kleding, dan is die 

godslasterlijk voor de Heilige Geest. Het propageert een andere geest. De geest van lust en al die 

geesten zijn duivels. Ik vraag me dan af, over welke zalving van de Heilige Geest hebben we het hier. 

U moet de Heilige Geest niet bedroeven. Eén van de grootste vijanden van zalving is de Heilige Geest 

te bedroeven. Wanneer u de Heilige Geest bedroeft, lastert, dan zal Hij u zeker verlaten. 

Dus vandaag wil ik u vragen of u dingen doet die de Heilige Geest zullen bedroeven. Dingen van de 

vijanden van zalving.  

Allelujah. Mensen, één vers is al voldoende. 2 Samuel hoofdstuk 1 vers 21 is al genoeg voor nu. 2 

Samuel 1:21, maar u kunt in uw eigen tijd tot vers 25 lezen. Vers 21. Het is dus belangrijk dat 

wanneer we de zalving van de Heilige Geest ontvangen, we deze niet als vanzelfsprekend 

beschouwen. En als ik het heb over de rol van de Heilige Geest in de drieeenheid, dan zult u gaan 

begrijpen hoe machtig Hij is. Oké laat mij 2 Samuel 1:21 lezen. Hij zegt – Bergen van Gilboa, laat geen 

dauw of regen meer op u zijn, op de hooggelegen velden; want daar is het schild van de helden 

smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, niet meer gezalfd met olie. Laat het me herhalen opdat 

u het begrijpen kunt - Bergen van Gilboa, laat geen dauw of regen meer op u zijn, op de hooggelegen 

velden; want daar is het schild van de helden smadelijk weggeworpen, het schild van Saul, niet meer 

gezalfd met olie. Dit betekent dat hij daar zijn zalving verloor. 

Dus u ziet dat door ongehoorzaam te zijn aan de Heer verloor Saul de zalving van de Heer. U begrijpt 

dat de Heilige Geest bedroeven een absolute nee is voor de christen.  

De volgende vijand van zalving is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid aan de Heer bedroeft de 

Heilige Geest, en zal u uw zalving doen verliezen. Vele dienaren van de Heer hebben de zalving 

verloren, terwijl ze gezalfd zijn begonnen, vanwege ongehoorzaamheid. En als u kijkt naar de staat 

waarin de kerk van vandaag verkeert, de staat waarin de christenen zich nu bevinden.. U kunt 

terugkijken en de dienaar in de Bijbel zijn zalving verliezen, en de overeenkomst zien met de kerk van 

vandaag. Kijk naar Eli, kijk naar Saul, u kunt naar Samson kijken. 

En neemt u Simson als voorbeeld, dan zien we dat Delila in het Hebreeuws droogte betekent, 

uitgedroogd. Opdrogen, zwak zijn, krachteloos, wegkwijnend, pijn hebben. Delila in het Hebreews: 

krachteloos zijn, zwak zijn, uitdrogen en alleen maar zwak zijn. En kijkenwe beter dan zien we dat 

Delila als een geest intrede deed, en de zalving van Simson weg nam, de machtige dienaar van de 

Heer. Ziet u, dat komt door ongehoorzaamheid. En door geestelijke, niet fysiek, laat me duidelijk 

aangeven dat dit geestelijk overspel is. Moge het heel duidelijk zijn dat dit geen fysiek overspel 

betrof. Fysiek overspel was een resultaat van het geestelijke overspel, de val had reeds in de geest 

plaats gevonden. Want geestelijk overspel was het gevolg van ongehoorzaamheid, van het niet 

opvolgen van de instuctie. 

En in de kerk van vandaag is de geest van Delila ook binnen getreden, want Delila zoekt altijd naar 

wegen om binnen te komen en uw zalving weg te nemen. Om u uit te drogen, zoals ik zei. Om u 

krachteloos te maken. En Delila is de kerk binnen gekomen en heeft overspel met de kerk gepleegd 

zoals ze dit met Simson deed. Waarom zeg ik: pleegde overspel met de kerk? Omdat we net hebben 

gezien dat wanneer u door de Heilige Geest gezalfd bent, dan zult u beslist in heiligheid willen gaan. 



 
De Heilige Geest is naijverig. Het is als een huwelijk met Hem aangaan. Dit is waarom ik u over Hem 

onderwijs. U moet dingen over Hem leren, voordat u dit huwelijk in gaat. En u moet de dingen weten 

die het huwelijk zullen doen falen. Wanneer u dat huwelijk instapt. Geestelijk overspel zal de Heilige 

Geest doen verdwijnen, en de zalving van de Heer zal u verlaten. Wat is geestelijk overspel voor u als 

een christen volgens God? Bijvoorbeeld ongehoorzaam zijn aan Jezus. Of meer van spullen houden 

dan van de Heer. Seksuele zonde, liegen, noem maar op. Denk aan Ananias en Safira, zij kwamen in 

de aanwezigheid van de Heilige Geest, ze logen en stierven ter plekke. Het oordeel van de Heilige 

Geest kwam over hen.  

Dus ik wilde u laten weten, dat wanneer u huilt, roept om de zalving van de Heilige Geest – zalf mij 

alstublieft, zalf mij alstublieft – er zijn regels, u zult Hem trouw moeten zijn. Hij kan in diverse vormen 

verschijnen. Soms als stromend water, het kan een prachtige witte duif zijn, het kan de persoon van 

de Heilige Geest zijn. Het kan een wind zijn. De mensen in Njoro (Kenia) weten dit. Toen de Heer me 

daarheen stuurde en Hem aanriep kwam Hij als de wind and raakte hen als de wind. De wind waaide, 

blauwe dingen werden gezien. De mensen zagen fysieke wind. Hij komt in allerlei vormen, maar Hij 

komt u liefhebben, u zegenen en u gereed maken voor de Here Jezus. Hij kwam dus als de wind, iets 

blauws. 

Waarom onderwijs ik dit? Nu gaan we dichter naar de Heilige Geest toe. Want de Heer zegt dat Hij 

terug komt voor een perfecte Bruid, een volwassen Bruid. De tijd van zegen mij, zegen mij, zegen mij 

is nu voorbij. De Heer vraagt ons nu  om over te gaan van de babyvoeding op vast voedsel. Dus deze 

lessen zullen de christen volwassen doen worden en de christen gereed maken voor de opname door 

de Heer. Want in de Bijbel zegt Hij dat Hij voor een volwassen christen komt. Dat betekent dat Hij 

werkelijk alleen voor de volwassen christenen komt. Daarom ga ik diep in op deze dingen. 

Ik wil dat u weet dat Hij als een prachtige duif kan komen. En ook moet u weten dat Hij soms komt 

als stromend water. Hij kan als een geweldige windvlaag komen. Ik zei al dat de mensen uit Njoro 

daar bekend mee zijn. Want het is dezelfde wind als die van de Pinksterdag. Bedenk dat het waaide 

als een geweldige wind. Hij kan als de persoon van de Heilige Geest komen. Hij kan als vlammen 

komen. Maar alleen de Vader kiest wat Hij aan u laat zien, wat Hij u geeft. Achter de troon van God 

zien we een rivier die stroomt, achter de troon. En die rivier stroomt direct naar de stad van God, het 

nieuwe Jerusalem. Die komt hierna, na de vernietiging van deze oude aarde en hemel. Die rivier is de 

leven gevende geest van God, dat zullen we zo gaan zien. De leven gevende, leven koesterende, de 

leven onderhoudende geest van God.  

Laten we ons tot de Heilige Geest verhouden met veel vrezen en beven. Degenen die naar de 

bijeenkomsten komen waar wij ze houden: neem de Heilige Geest niet voor vanzelfsprekend. Want ik 

weet dat Hij in al die bijeenkomsten in diverse vormen verschijnt. In krachtige manieren. De fysieke 

manifestatie van de kracht van de Heilige Geest. Laat niemand dit als vanzelfsprekend nemen. Ik 

weet hoe het gaat, want ze komen naar iedere bijeenkomst en krijgen altijd een machtige 

aanwezigheid te zien, een machtige verschijning. Men kan mij met Hem zien spreken, en in de 

volgende minuut doet Hij dingen, voor hun ogen. Maar laten wij dit alstublieft niet voor 

vanzelfsprekend nemen. Laten we niet vluchtig en vertrouwd worden. Laten we zeer voorzichtig zijn 

met de Heilige Geest. 

 



 
Nu wil ik naar het volgende niveau gaan. Ik wil kijken naar de niveau’s van zalving. Weet u, wanneer 

u uw leven als een christen begint, ontvangt een de oorspronkelijke zalving waardoor u herkent dat 

Jezus Heer is. Dus u kunt Hem uw leven geven. En daarom is er een verschil tussen u en de mensen 

die nog niet wedergeboren zijn. U, u heeft de oorspronkelijk zalving ontvangen die uw ogen 

toestonden om u te realiseren dat, oh, Jezus is Heer. Laat mij aan Hem mijn leven geven. Anderen 

hebben die zalving niet ontvangen. Ik wil in het boek Ezechiel kijken. Hoofdstuk 47. En wanneer u de 

wijsheid ontvangt waardoor u weet dat Jezus Heer is, wanneer u die wijsheid ontvangen, dat is nog 

niet het einde.  

Ik zal u een duidelijk begrip geven, zoals met betrekking tot het gesprek tussen Mozes en de Heer. In 

dat gesprek tussen Mozes en de Heer kunnen we het oorspronkelijke ontwerp zien. Het ontwerp van 

de Heer aangaande de zalving van de Heilige Geest. Het plan van de Heer voor uw zalving. In het 

gesprek met Mozes kunt u het zien. 

Ik wil u nu brengen naar het gesprek tussen de Heer.. u zult zien dat de persoon van de Heilige Geest 

met Ezechiel spreekt. En ik zal dit duidelijk koppelen aan de situatie in de kerk. Zodat u als christenen 

volwassen kunt worden. Want hemel en aarde zullen komen en gaan. Maar het woord van God zal 

niet veranderen. En het woord van God zegt dat de Heer alleen voor de volwassen christenen komt, 

zij die tot volle wasdom gekomen zijn, in het Grieks ‘tillis’. Het is belangrijk dat u zich voedt met dit 

soort vast voedsel zodat u volwassen wordt, want de opname is komende. 

Ezechiel 47, ik begin bij vers 3. Bedenk dat de titel ‘niveau’s van zalving’ is. We kennen de dingen die 

de Heilige Geest bedroeven, die Hem op de loop doen gaan, die ervoor zorgen dat de zalving u 

verlaat. En herinner u dat de Heilige Geest als wijsheid kan komen, als vele dingen. Zoals dromen, 

visioenen en dergelijke. Maar u moet weten dat iedere christen recht heeft op de zalving van de 

Heilige Geest. Dat is ee belofte. Een belofte. Het is een beloft de die Heer aan iedere christen. Dat ‘ik 

zal u een Raadsman sturen. Wanneer de Heer opvaart zal de Heilige Geest neerdalen en komen. 

Ezechiel 47 vers 3. – Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. 

Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels. 

Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieen. Toen mat Hij 

er weer duizend en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. 

Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel 

hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet door kon gaan. 

Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? 

U moet begrijpen dat wanneer de Heer u roept als een christen Hij een vergroot vermogen in u heeft 

gelegd om verschillende niveau’s van zalving van de de Heilige Geest te ontvangen. We zagen dat de 

Here Jezus in de tuin van Gethsémané zo zwak was in het vlees, en dat Hij zei dat het vlees zwak,  

maar de geest gewillig is. We zien dat de Heilige Geest Hem naar het kruis bracht en Hem  kruisigde. 

En de Heilige Geest kruisigde daar het vlees. Het zondige vlees, daar ter plekke, en alle zonden. Dit 

representeert de kruisiging van uw vlees, die geleidelijk plaats vindt op diverse niveau’s, vanaf het 

moment waarin u de Heilige Geest begint te ontvangen. Daarom zegt de Bijbel dat u met Christus 

gekruisigd bent. Uw zondige natuur is gekruisigd.  



 
En de Heer zegt dat wanneer u de Heilige Geest ontvangt, als u  het aanvankelijke niveau van de 

zalving ontvangen heeft, waardoor u zegt dat Jezus Heer is en u uw leven aan Hem geeft.. dat is nog 

maar het begin. En Hij zeg: hoe meer u vraagt, te meer zal Hij u gaan vullen met de Heilige Geest. 

Hoe meer Hij u naar het kruis leidt, hoe meer Hij uw zondige natuur kruisigt. Dus u ziet dat Hij begint 

met enkel diep, dan gaat Hij door naar het volgende niveau: tot de knieeen. En hij vervolgt: tot de 

heupen. Hij gaat met u door en dan is er de rivier dat u niet door kunt gaan. Dit zijn de niveau’s van 

de kruisiging van het vlees. In andere woorden: u zuiverend, u brekend en u beschikbaar makend 

voor de Heer.   

Knie niveau, dan de heupen, en dan ontdekt u dat er een rivier was die hij niet kon doorgaan. En die 

rivier is de leven koesterende geest van de Heer, de Geest die ons eeuwig leven geeft. En omdat hij 

niet kon doorgaan, wanneer u probeert door te gaan, dan gaat u in de richting van de stroom. U 

heeft geen keuze. Nu zult u in de richting van de Heilige Geest gaan meestromen, in 

gehoorzaamheid. De Heilige Geest zoekt altijd naar wegen om uw zondige natuur totaal te kruisigen. 

Zodat u een glorierijk voertuig, een tempel van de Heilige Geest wordt zoasl we in 1 Korinthe zien. Dit 

betekent dat u nu in complete gehoorzaamheid in de richting van de stroom meegaat. 

Dit is de Geest van de Heer die u geneest, die u bevrijdt. Dit is dezelfde Geest van de Heer die aan de 

late kerk beloofd is. Kijken we naar de rivier. Dat is de glorierijke late kerk die de Heer in u komt 

opbouwen. Dit is de met heerlijkheid gevulde late kerk waarover Hij spreekt, en deze rivier is de 

Geest die Hij beloofde in Joel hoofdstuk 2 ‘Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten’ 

Als christen moet u één ding weten. Dat u moet nastreven de verschillende niveau’s van zalving te 

verwerven. Hogere en hogere niveau’s van zalving van de Heilige Geest. U kunt niet maar gewoon in 

de kerk blijven en zeggen – nu dat ik de Heilige Geest heb ontvangen, is het goed. Er zijn 

verschillende niveau’s, er zijn hogere niveau’s. Hij zegt dat Hij in u een verhoogd vermogen heeft 

gelegd, een neiging naar ontvangst van een enorme hoeveelheid van de Heilige Geest. Zodat u in 

complete gehoorzaamheid kunt gaan, en een heilig voertuig zult zijn. Een late kerk, een 

glorievervulde kerk, een smetteloze Bruid die met de Heer zal  meegaan in de opname. 

De kerk ontving de Heilige Geest in haar aanvangstijd. Ze groeide niet. De kerk is niet gegroeid, 

streefde niet naar hogere niveau’s van zalving. We zien mensen de kerk inkomen en daar zitten met 

hun ziekten en aandoeningen. En dat terwijl we weten dat de Heilige Geest in staat is om te genezen 

in de naam van Jezus. Om die reden zien we valse profeten actief in de kerk, alsof er geen geest van 

onderscheiding is in de kerk. Want werkelijk, als de Heilige Geest actief zou zijn in de kerk, dan 

zouden mensen dromen ontvangen. En de christenen zouden zeggen: nee. Er is dan 

onderscheidingsvermogen. De Heilige Geest weet alles, Hij is alles wetend, er is niets dat Hij niet 

weet. Hij weet alles. 

Toen de kerk de zalving enkelhoog ontving is de kerk kind gebleven. Tot aan de enkels, een baby-

kerk. Op het lage niveau. Enkel diep. Dit betekent dat de kerk zichzelf klaar moet maken om de 

Heilige Geest te ontvangen. Hij is altijd beschikbaar. Hij is altijd beschikbaar als u het vraagt. De Heer 

zegt dat als u vraagt: Mijn Vader heeft het u beloofd. Dus het is van groot belang dat de kerk nu 

begint na te streven. De kerk, dat bent u de christen die nu luistert naar dit programma. Moge u gaan 

vragen naar meer en meer van de Heilige Geest. Om u te bevrijden, u wijsheid te geven, u 



 
onderscheidingsvermogen te geven dat u in heiligheid doet leven, die u de glorierijke kerk doet 

gereed maken voor de Heer. 

Dus het is erg belangrijk dat de kerk in staat is om actief te zijn in de late zalving. I wil met 1 segment 

afronden vandaag. Nogmaals, in het boek Ezechiel 47 zag u dat er hogere niveaus’s van zalving zijn. U 

als christen thuis, ik wil dat u gewoon de Heilige Geest gaat vragen om hogere niveau’s van zalving. 

Gaat u gang en vraag het Hem. Ga neer op uw knieeen en zeg: ik wil u vandaag ontmoeten Heilige 

Geest en wilt U mij alstublieft zalven. Ik weet dat er een volgend niveau is, ik weet dat er een 

glorierijk niveau is. Ik wil de smetteloze Bruid zijn. Ik weet dat omdat U in de Bijbel geschreven heeft 

dat het mogelijk is om de status van een volwaardig volwassen christen te bereiken. Een smetteloze 

en verheerlijkte Bruid. 

Ik wil kijken naar de rol van de Heilige Geest binnen de drie-eenhied van God. En ik wil iets 

interessants introduceren. De Heilige Geest was betrokken in de schepping. Ik weet dat vanwege 

kinderlijkheid in de kerk, jeugdigheid, de jonge aard van de kerk zijn er vele christenen die denken 

dat de Heilige Geest alleen kwam tijdens Pinksteren. Maar u moet weten dat dienaren van de Heer 

zoals David onder de zalving van de Heilige Geest hun werk deden. U moet weten dat Elia en Mozes 

en Elisa en de profetern Jeremia, Jesaja, Ezechiel..zij dienden de Heer onder de zalving van de Heilige 

Geest. 

Dus de Heilige Geest was er altijd en wil u dit concept vandaag onder de aandacht brengen, zodat u 

mag begrijpen hoe enorm, hoe groot de Heilige Geest is. De reden voor dit onderwijs is dat u mag 

leren dat u zonder de Heilige Geest nergens bent. U moet weten dat de Heilige Geest betrokken was 

in de schepping. Het boek Genesis hoofdstuk 1, laten we daarheen gaan. Genisis hoofdstuk 1. Verzen 

1 tot 3. De rol van de Heilige Geest in de schepping. En Hij zegt – In het begin schiep God de hemel en 

de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God 

zweefde boven het water. Dat is de Heilige Geest van God. De Heilige Geest van God zweefde boven 

het water. Dat is in het begin.  

Dus in het begin was de Heilige Geest ook betrokken in de schepping. Hij is geen nieuw fenomeen 

zoals mensen zeggen. Vaak denken Christenen dat Hij een fenomeen is uit de nieuw testamentische 

kerk. Nee, de Heilige Geest is eeuwig, u kunt niet overleven zonder de Heilige Geest. Hij is zeer 

krachtig. En ik breng u naar het begrip dat Hij niet alleen in de schepping betrokken was, maar Hij 

bracht u Jezus. En Hij zalfde Jezus ook voor de missie. En hielp Jezus in de bediening. En Hij kruisigde 

Jezus. Vervolgens deed Hij Jezus opstaan uit de dood. En nu is hij beschikbaar voor ons. 

U zult begrijpen dat u de Heilige Geest nodig heeft. U kunt niet met Jezus wandelen zonder de Heilige 

Geest. De reden dat de Heilige Geest mij u dit laat onderwijzen is opdat u Hem meer moge kennen. 

En Hem meer zal vrezen. En Hem meer wil kennen en ontvangen. Want u kunt niet overleven zonder 

hem zoals u begrijpt. Psalm 104 vers 30. De Heilige Geest in de schepping. 29 zegt – Verbergt U Uw 

aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren 

terug tot stof. Vers 30 zegt – Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het 

gelaat van de aardbodem. 

 



 
Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen. De Heilige Geest van God was betrokken in de 

schepping. He schept u, schept hemel en aarde.  Zendt U Uw Geest uit – dat is de Geest van de 

levende God. Zendt U Uw Geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het gelaat van de 

aardbodem. De Heilige Geest is zeer krachtig en zeer groot. Hij is eeuwig, en wij weten niet waar de 

eeuwigheid begint en eindigt. Hij is absoluut noodzakelijk. Ik weet niet waarom vele christenen 

dachten met Jezus te kunnen leven en wandelen zonder de Heilige Geest. Ik denk dat dit het 

belangrijkste onderwijs aan de christenen ooit is. 

De fundamenten zijn verkeerd. Hoe is het mogelijk dat we niet weten dat de Heilige Geest de basis is, 

zo belangrijk is, dat we Hem zelfs niet kúnnen ontwijken. U kunt niet wegvluchten van de Heilige 

Geest. U kunt de Heer niet zien, u kunt niet in heiligheid wandelen zonder de Heilige Geest. Hoe kunt 

u de Heer zien, hoe kunt u in heiligheid wandelen zonder de Heilige Geest? Want Hij zegt, wie er kijkt 

naar een vrouw en haar begeert is al gevallen 

And that means that is very clear you begin to understand that it is impossible for you in the flesh to 

walk in holiness, because in the flesh there is a lot of provocation, the devil is hitting at you, women 

in miniskirts, people calling you, people intimidating you. people trying to make you fall. only the 

holy spirit can change you so that you look at them with the eyes of the lord 

The church has fallen because the church did not receive the next level of the anointing of the holy 

spirit 

Because the next level of the anointing gets rid of sin 

And now i have just showed you here that actually the holy spirit is not a new phenomenon  he has 

been there since eternity and i am going to show you that he brought you jesus so you can hear  him 

many christians have tried to avoid living throug the holy spirit 

The book of Genesis chapter 2 the Holy spirit still involved in creation as part of the trinity of god 

As part of the trinity of god 

Again the book of genesis chapter 2 verse 7 – he says the lord formed men from the dust the dust of 

the ground and breathes into his nostrils the breath of live and then men became a living being. That 

is his spirit. He breathes his spirit into the nostrils of men. 

That is the spirit of the lord 

He breathed his spirit in men and then there was live in men 

The holy spirit was involved in your creation, somebody 

Why have you thought that the Holy Spirit is something you can sideline he is a person he is god he is 

part of the tri-unity of god he is very necessary the Christians need learn to worship the holy spirit 

you need to praise the holy spirit you need to speak with the holy spirit like you speak to part of the 

tri-unity like you speak with the father you need to worship him  like you worship jesus you need to 

be able to come before the holy spirit and speak with him worship him talk to him tell him                      

you cannot survive without him why have christians not worshipped the holy spirit? 



 
He brought us Jesus 

He crucified jesus 

And then he raised jesus from the dead 

And the same spirit that raised jesus from the dead he is the one going to raise you from the dead 

Why do you think you can avoid him 

I am teaching this so i want you to fear him 

As part of  god 

So when you fear him 

You will begin to understand the scripture that says your body is the holy temple of the holy spirit 

And because you will have feared him you cannot even bring prostitution into your body immorality 

into your body you cannot keep lying with your tongue      

The church has not understood the person of the holy spirit 

It is time for the church to mature up 

It is time for the church to change the foundation 

The foundations are wrong  

They see the person of holy spirit as a  substitute thing some may get him some may not get him 

Something is wrong in this foundation 

We are finishing with the role of the holy spirit in creation 

Job 33 verse 4 

I am making you understand  

how important the holy spirit has been and still is and will be 

That is why you see that there is a River flowing from the throneroom of god into the new jerusalem 

the city of god that does not need sunlight 

And that city is the future city 

That is the livegiving spirit of the lord going into the future you still need him there 

Job chapter 33:4 –  he says the spirit of god has led me 

 the breath of the allmighty gives me life  

it is he the person of the holy spirit  



 
who is the spirit of the lord  

he is the one that actually made you and gave you the breath of live 

Why have you behaved as if you do not need him 

Why have you blasfemed him in the way you have lead your life as a Christian 

Why have you sidelined him 

Many Christians have not even worshipped the holy spirit 

Some churches have not even taught the holy spirit 

How can you seperate the Holy spirit from the throne of the father 

The Holy spirit comes from the fathers throne 

And the Holy Spirit is the executive power that has been given authority to prepare you as the church 

for christ 

Without the holy spirit you have no ressurection 

The holy spirit is the ultimate power 

We do need to worship the holy spirit 

You need to praise the holy spirit  

He is part of the tri-unity of god 

Alleluhja 

Let us look at the holy spirit in bringning you christ 

How he brought you christ 

So you can be able to fear the holy spirit 

The book of luke chapter 1 

Verse 26 

The HOLY SPIRIT brings you Jesus 

verses 26-38 

in the sixth month GOD send angel Gabriel to Nazareth a town in Galilee to a virgin pledged to be 

married to a man called joseph a decendant of David the virgins name was Mary. 

verse 28 – the angel went to her and said greetings to you who are higly favored The Lord is with 

you!  



 
mary was greatly troubled at these words and wondered what kind of greeting this might be 

but the angel said to her do not be afraid Mary you have found favor with god 

you will bear a child and give birth to a a son and you will give him the name jesus 

alleluhja 

he will be great and he will be called the son of the most high the lord god will give him the throne of 

his father David and he will reign over the house of Jacob forever his kingdom will never end 

34 HE says – how will this be asked Mary asked the angel since i am a virgin the angel answered      

the HOLY SPIRIT will come upon you and the power of the most high will shadow you and so the holy 

one to be born will be called the son of god Alleluhja The holy spirit of jehovah God will overshadow 

you and then the Holly one to be born will be called son of the most high god 

So you will begin to understand that het holy spirit brought jesus 

And placed him in the womb of a virgin girl 

How can you fail to worship the holy spirit 

How can you fail to know the holy spirit 

And yet he brought you jesus 

What a mighty holy spirit we are talking about here  

He is absolutely necessary in the complete blueprint that god had for your salvation 

You see what i am saying 

So the holy spirit is very important 

The holy spirit is actually the one actually that brought you chirst jesus the darling of your heart the 

darling of our hearts the darling of heaven  

Because of time let us go to the next thing how The holy spirit was involved in the crucifixion of christ 

The holy spirit in the crucifixion of christ 

The book of hebrews chapter 9 verse 14, somebody 

Alleluhja i am reading now - how much more then will the blood of christ who through the eternal 

spirit offered himself unblemished to god cleansed our consciences from the acts that lead to death 

so that we may serve the living god. The spirit of the lord lead christ into crucifixion into death for 

you  that is what he is telling you  here can i repeat this – how much more then will the blood of 

christ who through the eternal spirit offered himself through the eternal spirit of the lord he offered 

himselt to you without the HOLY SPIRIT you are finished have nothing you have no way out  

Alleluhja and you see that it is he the holy spirit 



 
He is the one that brought you christ 

And then crucified him 

This was part of the prophetic destiniy the prophetic timing the prophetic time frame for your 

deliveance for your salvation for you redemption 

And you see that when he brought jesus to the cross 

He essentially was showing you the way the way to the father 

The lord jesus came from glory he is too holy he is very holy 

Holy holy 

But the holy spirit came to show you the way 

How could you fail to even know the holy spirit 

Let this church mature up today 

Let this church begin to change their prayer 

And begin to speak to the person of the holy spirit 

And begin to worship the holy spirit 

And tell the holy spirit 

In the name of jesus 

Please anoint me i want to see the lord 

You begin to  see He is the vehicle to bring you to the father 

And het took jesus to the cross to show you the cross 

No one comes to the Father except through the cross 

Only the holy spirit brings you to the cross 

You see the foundations are wrong 

you  have to change them  

i mean that is if you want to see the lord 

You have to begin understanding that there is a greater responsibility in being a christian 

The holy spirit is very powerfull 

We just see it here 

That he lead the lord to the cross 



 
And he crucified all sin on the cross 

And that is why you see that when you get baptized 

The holy spirit is so instrumental in killing your flesh and bearing you with christ so you can ressurect 

with christ to begin the spiritual sanctification       

He is an absolute necessaty 

You cannot walk without the holy spirit of god 

Let us look at how he crucified sin 

The book of galatians chapter 3:13-14 

And then i will bring you to how the holy spirit resurected christ 

Let us fear the holy spirit 

No wonder you cannot blaspheme the holy spirit 

You cannot blaspheme the holy spirit 

If you are writing at home somebody if you are writing you can write the following 

You read at home later  

The book of galatians  

Chapter 3:1-2 

Galatians 3:13-14 

Galatians 4:4-6 

Galatians 5:24-25  

Romans 7:4-6 

Romans 8:24 

And all that 

But the most important thing here is that you see that after the holy spirit brought jesus to the cross 

he was involved in crucifying the sinfull desires of men  

That is what these scriptures are emphasising 

So the lord was showing you the way to crucify your flesh 

The way to get rid of the sinfull nature you inhereted from adam 

To the cross 



 
So you see these things happening at the cross 

We can just read one the book of galatians 5 verses 24 

24-25 

He says those who belong to christ jesus have crucified the sinfull nature with its passions and 

desires since we live by the spirit let us keep in step  with the spirit let us not become conceited 

provoking envying and so on 

But remember one thing He is talking about those who belong to christ jesus that is you the 

christians he says you have crucified the sinfull nature wit hits passions and desires 

And he says now you should keep in step with the spirit of the lord 

That is why it amazes me when the holy spirit says this is the moment for repentance 

And holiness 

And i am surprised that at times even some people can even argue about it and i am wondering then 

why haven’t they kept in step with theholy spirit 

I wonder why they have not kept in step with the holy spirit 

So it is very important for the church to be in step with the holy spirit 

Because only the holy spirit can reveal towards the prophetic time frame 

Only he the person of the holy spirit 

Can be able to alert us where we are towards the end 

And yet we also know that actually when we walk in step with the holy spirit 

Repentance is something nobody can ever talk  against repentance no one can talk against 

repentance at all  if we are in step with the holy spirit repentance is always a nessecity 

Repentance is the only gospel we were given by our lord jesus 

And holines is a basic foundation 

Because without holiness your are waisting a lot of time you will not see the lord  

So you begin to understand why would  someone ever be thinking of contesting  such a message of 

repentance, somebody 

What god plans to do 

No man can block 

That is why you see kenya despite you position now the whole nation is swept by repentance and 

holiness everyone wants holiness i want to repent i want to live holy i want to see the lord 



 
Surely what god plans to do 

No man can block  

Because we are mere creations of the creator 

So he is saying here that if we are born again 

We are supposed to crucify the flesh and the sinfull desires and the passions of the sinful flesh on the 

cross 

When we crucify that we can be able now to walk as glorious vessels preparing for the coming of the 

lord 

Let us look at the holy spirit at ressurection 

How he ressurected christ 

After he brougth him and crucified him 

Book of romans 8:11 

How he ressurected christ 

After he brought him to the cross 

Romans 8:11 i am reading – And if the Spirit of Him Who raised Jesus from the dead is living in you, 

He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit Who 

lives in you. Again i am reapeating this- And if the Spirit of Him Who raised Jesus from the dead is 

living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His 

Spirit Who lives in you. 

That means the spirit of the lord is the one that raised christ from dead and you are dependig on the 

same spirit who will raise you from dead you see that That is the ressurection power that jesus gave 

you through the holy spirit. 

The holy spirit that raised jesus is the one ging to raise you 

I am just trying to make you understand the importance of the holy spirit in your live as a christian 

Why did the lord caused me to teach this 

Because he realised there is the side lining there is the absence of the person of the holy spirit within 

the lives of the christians and that is tremendous because they will miss the rapture they will 

definately miss the rapture if they dont recieve the holy spirit and walk in holiness 

You see what i am saying 

So it very very important that we understand that the holy spirit is always nessecary 

He is extremely neccerasy to you  



 
And remember he is the one that empowered christ 

He empowered christ to be able go into the wilderness and overcome the devil 

Now how come you want to overcome the devil without the holy spirit 

And when you come from the world and enter the church and you don’t receive the holy spirit your 

identity has not changed you have just transferred the world into the church 

And that is why i had to go through every single detail that i went through today at depth so you can 

understand the initial blueprint the initial meaning of the anointing of the holy spirit when god was 

talking to moses and so you can be able to understand the different characters the change in identity 

that you are supposed to go through when become a Christian and receive the holy spirit the change 

of identity and  so you can be able to understand change of identity and so you can begin to question 

have i changed identity? 

And so the question is have i changed identity 

If you look at yourself and you see the same you the mirror image of you that was in the world 

something is wrong with that foundation of salvation that you received 

I went through spiritual mirre,  

and then i went through spiritual cinamon  

and then i went through  calamous the spiritual calamous  

and i went through the oil itself and kasia all of them  

And i was talking to you about what are the attributes that the holy spirit will bring to you relating to 

this plan here the blueprint that god had for the anointing of men by the holy spirit 

And the reason i brought this so you can be able to re-examine yourself because now we are moving 

to the latter days we are in the latter days we are moving towards the end examine yourself am i 

mature have i changed my identity am i going to be qualified. blessed are you that are tuned in 

because now you can re-examine yoursellf be real to yourself and your god kneel down in the corner 

alone somewhere and tell him lord i  think i have not recieved the holy spirit 

The book 2 peter, somebody 

Let us see how important the holy spirit has been to you 

And you yet did not even realised these things 

The book of 2 Peter 1  

i am reading verse 21 

 he gave you the word of god, he created you and then he helped the prophets he navigated them in 

the old testament in the new testament but most important listen to what i am saying he created 

you and then and he brought you jesus he lead jesus to the cross he raised jesus from the dead and 



 
he is going to raise you from the dead but to help you look at what he has done he brought you even 

the word of god so you can have a refference a manual for your life how to receive him how to walk 

with the lord how get to the lord 

The book of 2 peter chapter 1 verse 21  

for prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried 

along by the Holy Spirit. 

So everything this book of prophesy the bible every thing that is written here was inspired by the 

holy spirit the prophets spoke as they were carried along by the holy spirit so the holy spirit did not 

only create you bring you jesus leave jesus to the ministry until he accomplished the ministry bring 

him to the cross and then ressurect him but he also gave you the book the bible the word of god this 

book here      

And so look at what the word does after he gives it to you 

He wrote the word  

so he is very important you cannot sideline him like is have seen in this church 

I have seen many Christians living as if they don’t undersatand they don’t know the holy spirit  

They are becoming modern christians 

Immorality is in the church 

How can you have immorality in the church how can you lust how can you be in the spirit of lust 

when you have received the holy spirit i don’t understand this 

And look at this now 

So it is important that you understand this teaching so you can understand that the holy spirit is so 

mighty so powerfull you cannot survive without him and so you can begin now to move towards 

receiving him 

I want just to read the next part the holy spirit helping you with the word let us see what the words 

does after he gives it to you 

Hebrews 4:12 

He says for the Word of God is living and acting sharper than any double-edged sword  it penetrates 

even deviding souls and spirits joints and marrow it judges the souls and the attitudes of their heart. 

It is he the person of the holy spirit  

that gave life to the word that he inspired the servants of the lord to write  

that is why in the name of jesus 

You can go and read this word to a sick person and they are healed by the holy spirit 



 
This word is the living word 

The living spirit of the lord recedes in this word 

So in finishing i want you to understand one thing 

You need to receive the holy sprit if you want to see the rapture 

The holy spirit is very critical you cannot even walk with christ if you have not recieved the holy spirit 

Because the bible says in the book of 1 peter i remember very well 

This is what he says in the book 1 Peter  

Chapter 2 

Verse 4 – he says as you come to Him the Living Stone rejected by men but chosen by God and 

precious to him you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy 

priesthood offering spiritual sacrifices acceptable to god through christ jesus 

And vers 7 is very powerfull HE says – now to you who believe this Stone is preciousness; but to 

those who do not believe the Stone alleluhja they reject they have not believed this Stone is precious 

You cannot walk with the lord jesus if you do not receive the holy spirit 

Because we see very clearly that the lord  jesus is the Stone that was rejected by men 

And yet if you dont recieve the holy spirit 

I know most of you christians you don’t like rejection 

Just one rejection and you are making a lot of noise you even want to leave church 

My children say i should not go to church my children say i am becoming so religious i should not go 

to that church teaching holiness my family my husband says.. you fear rejection and yet we know 

that our lord faced rejection he is the Stone that was rejected and if you are going to walk with him 

you too like living stones are being built into a spiritual house you too are going to be rejected only 

the holy spirit can give you courage to walk in the middest of rejection. 

So i want you to understand that only the holy spirit can  help you to withstand the rejection that 

jesus went throug which you are supposed to go through because jesus showed you the way to the 

father the way to the father is through rejection the world will not aprove of you definately 

So the only way you can get to the father through which to reach the father is  the way that the lord 

showed us again he said  i am the way the truth and the light and if he was rejected there is no way 

you are going to be approved of 

So it is very importnant for you to understand that the same spirit of the lord that navigated jesus 

that helped the lord to survive through rejection is the same spirit that is coming to help you so you 

can be able to withstand rejection so you can focus your eyes on the price on the cross on the father 

on the rapture on the kingdom of heaven on heavenly things many of you are just missing sugar at 



 
home you are making noise you are saying since i went to this church i have lost my income i am 

loosing my job, my friends do not like me you are complaining instead of giving glory to the lord 

because he is building your faith he is passing you through trails remember the olive tree can survive 

in draught 40 years the olive tree is still there it matures very slowly those are the 40 days of 

nights(?) the 40 years in the desert moses is walking with them that is the period of suffering that is 

the 40 the number of 40 he is passing you through so you can build you faith and you can be able 

transition into where the lord wants you to be in glory so you can be able to pass through and build 

your faith and be mature and be able to see the father otherwise you will not see the father the holy 

spirit is an absolute nessecity absolute nessecity absolute nessecary 

 And if you had known if you had known the importance of  the person of the holy spirit if you had 

known the importance of the holy spirit as god now listen to me you would not have what we have in 

the church in kenya where everybody dadadada pretending to be talking in tongues in other words 

blashpemy and remember where there are  5 million who blaspheme they will not be forgiven that is 

an eternal seed if you would have feared the holy spirit there would be no way kenya would not have 

received a movie that is blasphemous to jesus that is saying the lord jesus had a girlfriend such things 

would have never even happened christians would have prayed and fasted if such a movie entered 

the land here because we know the person of the holy spirit we know that jesus said i am the way i 

am the truth and i am the light and we know that when he went he said he is sending us the spirit of 

truth which means the lord jesus is coming back through the holy spirit when you say things like that 

against the lord jesus in other words you have said it against the holy spirit that is blasphemy the 

whole nation would be fasting right now over that movie. 

So surely today  

It is My prayer is that you have received foundation in these things  

To be able to help you 

To realte well with the holy spirit 

He is very important 

And Actually this marks the end of this teaching 

And So it is very very important 

That you receive the holy spirit 

Remember The holy spirit is very inselective also 

He inquires of you a lot of obedience 

So it is important that you know that he is part of the tri-unity of god he needs to be worshipped he 

needs to be spoken to in the name of jesus you need to address him you need to worship and praise 

him you need to relate with him as you relate with the father and the son 

So may the lord bless you 



 
And there is no greater love than this 

That a man can lay down his life 

To show you the way 

To redeem you 

So thank you jesus 

 

 

 

 

 

 

 


