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Als u Jezus Christus als uw Heer en Verlosser aanvaard word u een nieuwe schepping. In gehoorzaamheid bevestigt u dit door bekering, de  
doop en dan vraagt u de Heere om de gave van de Heilige Geest. Dit proces begint uw bovennatuurlijk leven. Johannes 3:15 stelt dat een 
ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft. Als gelovigen zijnde komen we uit het bovennatuurlijke en het 
geslacht van mensen die op God vertrouwen. Alles aan hun is EIGENAARDIG, ONGEWOON en VREEMD.

God is eigenaardig, ongewoon en vreemd; zo zijn Zijn daden ook. Zijn daden zijn te vinden in zijn volk,  
de gelovigen. Elke ware gelovige is eigenaardig, ongewoon en vreemd. Dit is een werking van de 
Heilige Geest. God is ongewoon; stel Genesis 1:2-3 eens voor, en de Geest Gods zweefde op de 
wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. In Genesis 2:7; en de Heere God had den 
mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd 
de  mens  tot  een  levende  ziel.  Dit  zijn  bovennatuurlijke  daden  van  God.  U  kunt  zien  hoe 
bovennatuurlijke we zijn maar onze echte bovennatuurlijke manifestatie komt pas in de OPNAME. God 
deed een diepen slaap op Adam vallen, en hij nam een rib uit Adam om EVA te maken, de moeder van 
alle levende wezens. Dit zijn allemaal ongewone, eigenaardige en vreemde daden van God. God is 
bovennatuurlijk, God is een Geest.

Om bovennatuurlijk te zijn is de Heilige Geest van God nodig. God sprak dingen tot stand door middel van het bovennatuurlijke, de Heilige 
Geest. Gods mensen manifesteren het bovennatuurlijke vanwege de aanwezigheid van de Heilige Geest in hen of over hen net als in het 
Oude Testament. In Genesis 2:19-20 benoemde Adam alle levende wezens die God tot hem bracht; dit kan alleen maar gedaan worden door 
middel van het bovennatuurlijke, wijsheid en kennis van de Heilige Geest. De meeste dieren worden nog steeds genoemd naar de naam die 
Adam hen in den Hof van Eden gaf.

Wat Abel en Henoch ook maar deden om op grootse wijze te worden herinnerd door God was door middel van het bovennatuurlijke. In 
Genesis 4:4 wist Abel door het bovennatuurlijke wat hij tot God moest offeren. Hij offerde tot God een lam dat voor de vergeving van zonden  
bloed bevatte. Niemand wist wat er tegen de zonden gedaan kon worden, maar Abel bezat de bovennatuurlijke openbaring omtrent hetgeen 
voor de Heere aanvaardbaar was en dat ten aanzien van alle leeftijden; het was een schaduw van het BLOED van JEZUS CHRISTUS. Het 
offer van Abel behaagde God. Kaïn was niet bovennatuurlijk zoals dat door zijn offer en het resultaat van al zijn daden werd aangetoond. De 
Geest van God geeft het bovennatuurlijke volk van God openbaringen.

Henoch behaagde God door middel van het bovennatuurlijke, waar we niet veel van af weten. Hij behaagde God in zo'n mate, dat God hem 
op nam zodat hij de dood niet zou smaken, en nam hem zodoende naar de hemel mee terug. Hij leeft nog steeds en wacht op andere  
bovennatuurlijke gelovigen in Jezus Christus. De grote piramide in Egypte bevat veel informatie over de datums van voor en na de zondvloed 
van Noach; er bestaan bewijzen dat de piramide de vloed overleefd heeft, die de eerste wereld gereinigd had, met uitzondering van degenen 
die met Noah gered waren. Denk nu even bij uzelf na wie Henoch voortbracht en wie de vader van Methusalem was, en wat de betekenis van 
Methusalem is. In wiens dag werd de betekenis van Methusalem vervuld? Wie heeft hem Methusalem genoemd, wat wist diegene door hem 
zo'n naam te hebben kunnen geven. Methusalem betekent het jaar van de vloed.

Henoch was vijfenzestig jaar oud (Genesis 5:21) toen hij zijn zoon Methusalem gewon; vers 22, en Henoch werkte samen met God, vers 24,  
en hij was niet meer; want God nam hem weg. God nam Henoch weg op een leeftijd van 365 jaar, hij was bovennatuurlijk. Henoch verbleef 
maar kort op de aarde, behaagde God in zo'n korte tijd, liet een naam Methusalem en profetie in steen achter, in de piramide. Hij noemde zijn  
zoon Methusalem door middel van een openbaring. God liet Henoch toe om het komende oordeel als gevolg van de vloed te zien en te weten 
dat de vloed komen zou in het zelfde jaar dat zijn zoon Methusalem zou sterven.

Dit is een bovennatuurlijke daad, tussen de God van het bovennatuurlijke en bovennatuurlijke mensen. 
God  stond  Henoch  toe  om  van  de  zondvloed,  het  lot  van  de  mens  op  aarde  en  de  groeiende 
goddeloosheid  af  te  weten,  net  zoals  dat  Johannes de  openbaarder  werd  toegestaan en  hem door 
bovennatuurlijke kracht van de geest de eindtijd gebeurtenissen van oordeel getoond werden. Henoch 
wist dat er oordeel zou komen, maar God nam hem op zodat hij de dood niet te zien zou krijgen, omdat 
hij God behaagde en dat was bovennatuurlijk.

Genesis 49:1-2 Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen 
u in de laatste dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israël, 
uw vader.

Methusalem  leefde  782  jaar nadat  hij  Lamech  had  gewonnen,  die  op  zijn  beurt  Noach  gewon. 
Methusalem,  Lamech en Noach leefden de komende 600 jaar  tezamen,  zoon,  vader  en grootvader. 
Methusalem had nog met zijn vader Henoch geleefd, kende het werk van zijn vader met God, moet zijn 

vader wel hebben gevraagd waarom hij hem Methusalem genoemd had en wat het betekende; dit is iets dat hem zijn hele leven geleid zou 
moeten hebben om aan het oordeel te ontsnappen. Lamech leefde 182 jaar en gewon Noach, Genesis 5:28-29. In Genesis 7:6 wordt gesteld 
Noach 600 jaar oud was toen de watervloed op de aarde was, en dat was het laatste jaar dat Methusalem op de aarde was. Vergeet niet dat  



de betekenis van Methusalem “het jaar van de vloed” is. Noah 's vader Lamech stierf 5 jaar vóór de zondvloed, Gods genade.

Noah 's grootvader Methusalem stierf in het jaar van de vloed, uiteraard voor de vloed, omdat hij door zijn naam voor de zondvloed moest 
sterven,  Amen.  Dit  zijn  allemaal  bovennatuurlijke  daden  van  God  in  het  leven  van  BOVENNATUURLIJKE  mensen.  U  bent  ook 
bovennatuurlijke als u bij Jezus Christus hoort. Het jaar van de vloed of het jaar van de opname; als u gelooft en datgene verwacht bent u  
bovennatuurlijk.  Wanneer  de  ZONDFLOED wordt  genoemd komen  Noach,  Lamech,  Methusalem,  Henoch  en God  allemaal  ter  sprake 
vanwege de bovennatuurlijke openbaring en een naam; Methusalem.

In Genesis 15:4 zegt de Heere God tot Abram - maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Abraham gewon Isaak toen hij  
99 en Sara 90 jaar oud was. Dit kan alleen gebeuren bij mensen die bovennatuurlijk, eigenaardig, ongewoon en vreemd zijn. God sprak tot 
Abraham bij verschillende gelegenheden zoals hij dat bij ware gelovigen doet. Hij beloofde Abraham dat hij  kinderen zou hebben als de 
sterren aan de hemel in getal, waar wij door het geloof deel uit maken; en dit is het bovennatuurlijke geslacht. Maakt u hier deel van uit? 
Jozef, de kleinzoon van Abraham bewees door hetgeen hij gezegd had en zijn daden dat hij ook bovennatuurlijk was.

Markus 16:15-18, spreekt boekdelen voor de bovennatuurlijke mensen. Als u dit niet gelooft dan kan het bovennatuurlijke niet door u heen tot  
uiting komen. 

Markus 16:15-18 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Die geloofd zal hebben, en 
gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen 
deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, Slangen zullen zij opnemen; en al is  
het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Lees Handelingen 28:1-9 en u zal  het bovennatuurlijke in beweging zien. Velen van ons, hedendaagse gelovigen beseffen niet  dat we 
bovennatuurlijk zijn. Wordt wakker en stijg op als de adelaar die u bent, het is allemaal in de naam van Jezus Christus onze Heere, AMEN.

Handelingen 28:1-9 En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij, dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene 
vriendelijkheid; want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in, om den regen, die overkwam, en om de koude. En als 
Paulus een hoop rijzen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte, en vatte zijn hand. En als de barbaren 
het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: Deze mens is gewisselijk een doodslager, welken de wraak niet laat leven,  
daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur, en leed niets kwaads. En zij verwachtten, dat hij zou opzwellen, of  
terstond dood nedervallen. Maar als zij lang gewacht hadden, en zagen, dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd, en zeiden,  
dat hij een god was. En hier, omtrent dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons 
ontving, en drie dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde, dat de vader van Publius, met koortsen en den roden loop bevangen zijnde, 
te bed lag; tot denwelken Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem, en maakte hem gezond. Als dit dan geschied  
was, kwamen ook tot hem de anderen, die krankheden hadden in het eiland, en werden genezen.

Jacob had zijn ups en downs, maar u kunt zien dat hij bovennatuurlijk was. Isaac was 20 jaar lang met Rebekka getrouwd voordat ze beviel.  
In Genesis 25:23 zegt de Heere; de oudste zal de jongste dienen. Terwijl zij nog in de buik van hun moeder waren zei de Heere al; Jakob heb 
ik lief en Ezau haat ik. Jakob worstelde met de engel van God en had de overhand, dit is de kracht van het bovennatuurlijke. Hij werd 
gezegend door de engel van God en bracht uiteindelijk de twaalf stammen van Israël voort.

Openbaring 7:4-8 zegt: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten 
onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld 
waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels. Uit het 
geslacht  van  Juda  waren  twaalf  duizend  verzegeld;  uit  het  geslacht  van  Ruben  waren  twaalf  duizend 
verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld; Uit het geslacht van Aser waren twaalf 
duizend  verzegeld;  uit  het  geslacht  van  Nafthali  waren  twaalf  duizend  verzegeld;  uit  het  geslacht  van 
Manasse waren twaalf duizend verzegeld; Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit 
het geslacht van Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend 
verzegeld; Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren 
twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend verzegeld.

Openbaring 21:12 En zij had een groten en hogen muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf  
engelen, en namen daarop geschreven, welken zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israels.

Openbaring 7:4-8 en 21:12 vertellen u over de zegeningen en bovennatuurlijke uitkomsten van deze stammen der kinderen Israëls. Door een 
bovennatuurlijke daad was Jacob in staat om in Genesis 49:1-2 tegen zijn kinderen te zeggen; Verzamelt u, en ik zal u verkondigen, hetgeen 
u in de laatste dagen wedervaren zal. "Jacob vertelde zijn kinderen over hun toekomst; dit was de kracht van het bovennatuurlijke dat in 
Jacob werkzaam was en alzo in ware gelovigen in Jezus Christus werkzaam kan zijn. 
 


