
Er is meer! 
Leven onder een open hemel 
 
door Randy Clark 
 
De ondersteunende gebeden zijn aangeleverd door Jan Minderhoud 
De open ruimte tussen de hoofdstukken is om aan te vullen met eigen gebeden. 
 
Voorwoord van Hans Maat 
De bediening van ER IS MEER! ontstond na maanden van gebed en vasten. 
“Hemelse Vader, help ons om onze periodes, dagen of dagdelen van vasten te vinden, ieder op onze eigen manier, 
want vasten kan op vele manieren.”  
Zie ook http://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/vasten-en-geestelijke-strijd/86-vasten 
 
 
Deel I 
H.1 Het Bijbelse fundament voor het overdragen van zalving 
 
“O God en Vader, herstel onze fundamenten. En help ons om daarin met U mee te werken.” 
 
“Kom Heilige Geest, met een nieuwe vrijmoedigheid en ontvankelijkheid, en geef ons reine harten en reine handen, 
met oprechte smeekbeden om meer. Geef ons vooral honger naar meer!” 
 
 
 
 
H.2 Door God aangeraakt: mijn eigen verhaal 
 
“Dank U, hemelse Vader, dat U ieder van ons tot een unieke bestemming wilt roepen,  en dat U ook de conferenties 
van John Wimber (80er en 90er jaren vorige eeuw) en de Toronto-blessing daarvoor gebruikt heeft.” 
 
“Dank U, Heer Jezus Christus, dat U ook ons kleingeloof en onze wankelmoedigheid voor lief neemt, en met Uw zach-
te hand overwint. Daarom zeg ik: ‘Hier ben ik om Uw wil te doen’ “ 
 
 
 
 
H.3 Zalving ontvangen 
 
“Hemelse Vader, ja, ik verlang naar méér: 
- meer van Uw kracht, genade, zalving; 
- meer van Uw Geest die de zwakheid van mijn vlees overwint; 
Om U te verheerlijken. 
Om in Uw dienst te leven. 
Om het rijk van de duisternis leeg te plunderen en de poorten van de hel af te breken. 
Om genezing te ontvangen in mijn eigen leven, daar waar dat nodig is, daar waar gebrek, ziekte of zwakheid een 
hinderpaal is om in Uw dienst te staan.” 
 
“Here Jezus Christus, U bent Dezelfde, gisteren, vandaag, tot in eeuwigheid. U bent ook Heer over de geschiedenis. 
 Help ons om ondanks (of juist dankzij!?) alle verschillende benaderingen en accenten in de kerkgeschiedenis vooral te 
hongeren naar méér, en ons in geloof uit te strekken naar dit méér van U. 
Met een beroep op Uw belofte in Lucas 11:13: “Hoeveel temeer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen 
die Hem daarom vragen.” 
 
 

http://www.biddeniseenweg.nl/toerusting/vasten-en-geestelijke-strijd/86-vasten


Deel II 
 
H.4 De vrucht van de zalving 
 
“Dank U wel, hemelse Vader, voor de overdracht van zalving. Hoe zou dat zijn in mijn eigen kerk, in mijn directe om-
geving”?  
 
“O God en Vader, maak ons maar ontvankelijk om echt en oprecht te kunnen ontvangen,  zonder kramp, zonder zelf 
zo nodig mee te willen werken, maar gewoonweg ontvangen: vrede, kracht, genezing, wat dan ook.” 
 
 
 
 
H.5 De gave van het zien 
 
“Heilige Geest, ik ben beschikbaar, wat U ook wilt geven.  
 Ik verlang naar méér en wil wandelen in gehoorzaamheid aan U.” 
 
 
 
 
Deel III 
 
H.6  Het waarom van zalving, tekenen en wonderen 
 
“Here Jezus Christus, vraagt U misschien van ons om, net als Leif Hetland, minder te ‘doen’ en gewoon meer met U te 
‘zijn’ (net als de discipelen in Marcus 3:14a), of om gewoon  ‘met papa te spelen”, met Uw en onze  hemelse Vader. 
Want Leif heeft helemaal gelijk: het grote gebod, om lief te hebben, komt eerst, en daarna pas komt de grote op-
dracht, om Uw naam en het Evangelie uit te dragen.”   (pag. 109-113) 
 
 
 
 
H.7 Radicale gehoorzaamheid: zalving voor de kracht om te sterven 
 
“Ja, Here Jezus Christus,ik ben bereid om elke prijs te betalen, maar ik kan alleen maar in Uw kracht, in Uw genade. 
Laat ook mij maar groeien in nederigheid en offerbereidheid,want water stroomt altijd naar de laagste plaatsen.” 
 
Zie ook het gebed op pag. 139 
 
 
 

 
H.8 Bekleed met kracht: iedereen is ‘doelwit’ 
 
“Hemelse Vader, dank U dat U dit werk van Uw Geest allang hebt voorbereid. En dat het U e om gaat om álle heiligen 
toe te rusten tot dienstbetoon, met een zalving van Uw Geest. Geef ons in Europa daarom vele nieuwe Sint Patricks.”  
(pag. 143) 
 
“Dank U Vader, dat opwekking óók betekent: een nieuw missionair elan ... 
 En dat U, als U roept, dan niet alleen een opdracht geeft, maar ook en vooral een belofte: ‘Ik ga met jou mee’. 
En dat U roeping niet als probleem bij ons neerlegt, maar als belofte. ”   (pag. 144-147) 
 
“Dank U, hemelse Vader, U geeft ook gaven van genezing en bevrijding tegen wil en dank ... ”   (pag. 147-150) 
 
“Dank U, Here Jezus Christus, dat U zelfs een opwekking van een dood kind in de moederschoot geeft. Niets is onmo-
gelijk voor U.”  (pag. 153) 



Deel IV  
 
H.9  De erfenis van de heiligen: zalving en gaven van de Geest 
 
Bij het getuigenis van Origines, pag. 163: 
“Here Jezus Christus,  
 U kunt ook afwijkingen uit de geest van mensen wegnemen.  
U kunt dus ook mensen met een psychiatrische ziekte genezend aanraken.” 
(bij demonie heb je bevrijding nodig,maar bij psychische ziekte genezing. Soms speelt allebei!) 
 
 
Bij de strijd in de vroege kerk met ketters en de huidige strijd met mensen die de bediening van bevrijding en gene-
zing in een kwaad daglicht zetten of niet op waarde kunnen schatten, pag. 163-167: 
“God van alle waarheid, U bent in Jezus ook onze Heelmeester en Bevrijder. 
Ook al in de eerste eeuwen van onze kerkgeschiedenis was er weerstand tegen Uw werk van genezing en bevrijding: 
-door een onbijbelse theologie, of door ketterijen van buitenaf (gnostiek toen, new age nu); 
- door weerstanden van binnenuit, door de gedachte dat wonderen en tekenen alleen voor de eerste eeuw(en) van de 
kerk zouden gelden. 
Help ons om te geloven dat Jezus Christus dezelfde is, toen en nu, tot aan de voleinding van de wereld” (Hebr. 13:8) 
 
 
Bij het verhaal van Sara Edwards, pag. 174-179 en de getuigenissen daarna uit de 18e en 19e eeuw: 
“Hemelse Vader, 
 help ons ook om bijzondere manifestaties van Uw Geest – ook als dat met ‘vreemde’ verschijnselen gepaard gaat – 
op Uw waarde te schatten, om het dankbaar te ontvangen als het rechtstreeks vanaf Uw genadetroon komt, 
maar om het resoluut af te wijzen als het om demonische imitatie zou gaan. 
En help ons vooral om op de vrucht te letten: brengt het ons tot een diepere aanbidding van U, tot een grotere toe-
wijding aan U, in navolging van Uw Zoon Jezus Christus, en doet het ons verder groeien naar Zijn beeld?” 
 
 
 
 
H.10 Verandering op komst: de weg naar herstel 
 
“Dank U wel, hemelse Vader, voor Uw voorbereidende werk in de 20e eeuw, ook in de traditionele kerken, en ook in 
onze moederkerk, de Rooms-katholieke Kerk, dat U ook daar de volheid van Uw Geest geeft en wilt geven.” 
 
 
 
H.11 Bruggen bouwen, zodat anderen kunnen ontvangen 
 
“Heer Jezus Christus, wij bidden U, wij smeken U in alle nederigheid: geef ook in ons land aanjagers, bruggenbou-
wers, visionairs en inspirators, en wilt U hoogstpersoonlijk door alle barrières van scepsis heen breken, ook als het 
gaat om een theologie waarin wij tussen verleden (de tijd van de apostelen) en toekomst (wederkomst) in een 'leeg 
heden’ of een nauwelijks gevuld heden zouden leven. Alsof Uw Geest niet in alle volheid is uitgestort ...” 
 
 

 
Conclusie: zalving in de praktijk van het leven 
 

“Hemelse Vader, we bidden ook voor Hans Maat en het kantoorteam van het EW, om bescherming en wijsheid, bo-
venal om liefde. En voor vrijwilligers zoals Annet van Willigen en Henk van Blitterswijk, die samen met anderen de kar 
van de Er is meer-conferentie trekken. En voor de sprekers Randy Clark en Paul Martini, dat U hen allemaal bedauwt 
met Uw Geest.” 
 
 
Bid het gebed van pagina 228 niet alleen voor jezelf, maar ook voor iemand in je directe omgeving.... 


