
 www.highimpactsupport.nl  | DNA 
 

 1 

  
 
 
DNA kan gezien worden als de basis van jouw leven. We hebben allemaal ander DNA. Jouw DNA 
bevat alle informatie die nodig is om je lichaam te laten functioneren. Het bepaalt ook hoe je 
eruitziet. Jij bent als mens naar het beeld van God gemaakt. Daarmee ontvang je Zijn DNA. Hij wil dat 
het goed met jou gaat. Zegenen is Zijn passie, geven ligt in Zijn wezen. Jij ontvangt met Zijn DNA deze 
kenmerken van de Vader. Hij geeft jou de mogelijkheid tot vermenigvuldiging. Jij hebt in Zijn DNA 
ook gaven en talenten meegekregen. God heeft dit in jouw wezen geschapen zodat je anderen kunt 
geven wat je van God ontvangen hebt. Als je die talenten gebruikt om anderen te zegenen, geeft dat 
een enorme vervulling en blijdschap. Het is de zingeving van je leven. 
 
Voorbeelden uit het Oude Testament 
Gaven en talenten werden al in het Oude Testament ingezet om Gods volk te zegenen, bijvoorbeeld 
bij het ontwerpen van de tabernakel en de bouw van de ark en de tempel. Je ziet dat mannen 
vervuld worden met de Geest van God en hun specifieke talenten gebruikt worden om er iets 
bijzonders van te maken. Ook lezen we over profeten en profetenscholen die geestelijke gaven 
beoefenen. Ze worden door de Geest van God ingezet om het volk richting te geven. Samuel werd als 
kind geroepen. Het was een duistere tijd voor het volk, er was geen lichtpuntje meer. God sprak in 
die periode Zijn Woord tot Samuel. God maakte in Samuel wakker wat Hij in hem had gelegd. Op het 
moment dat God tot Samuel sprak, werd datgene geactiveerd, wat God al in hem had gelegd. Hij 
leerde de stem van God verstaan. Hij moest daar eerst in groeien, maar naarmate hij in de tempel 
diende, raakte hij meer vertrouwd met het verstaan van Gods stem. Hij gebruikte zijn gaven en werd 
een profeet die het volk uit de duisternis leidde.  
 
Jozua was een leider die het volk naar vrijheid leidde. Hij diende eerst onder leiderschap van Mozes. 
Toen Mozes in de tent Gods aangezicht zocht, was Jozua er ook. Hij was vaak in die tent om God te 
ontmoeten. Hier werd zijn geest door de Geest van God bevrucht en werd zijn innerlijke gave 
bekrachtigd. Jozua ging voorop in de strijd voor de vrijheid van zijn volk. Toen hij het nieuwe land 
Kanaän inging als spion om het land te verkennen, liet Jozua een groot geloof in God zien: Kanaän 
kon worden veroverd, hoe groot de tegenstand ook was. Als sterke leider gaf hij dat grote geloof in 
de belofte van God door aan de nieuwe generatie Israëlieten. Jozua werd de opvolger van Mozes en 
bracht het volk op de plek die God had laten zien. Hij liet het volk zien dat de vijand groot lijkt, maar 
dat God te vertrouwen is. Het volk ging zien dat God een hoopvolle toekomst voor hen heeft; ze 
waren niet langer slaven, maar erfgenamen.  
 
In het verhaal van Elia zie je een voorbeeld van hoe het Woord van God mensen stimuleert om te 
geven. Dit leidt tot vermenigvuldiging. Elia leeft in een tijd van grote droogte. Er is bijna geen eten. 
Gods Geest leidt hem naar een arme vrouw die nog maar voor een dag te eten heeft. Elia gebruikt 
hier zijn gave als profeet en vraagt haar om brood voor hem te bakken. De vrouw sputtert tegen, 
maar geeft uiteindelijk alles wat ze nog heeft. Ze bakt brood, ogenschijnlijk een ‘gewoon’ talent. 
Maar door haar gehoorzaamheid om dit uit te delen, tegen alle gevoel in, gebeurt er een wonder. De 
profeet hoort van God, de vrouw deelt wat ze heeft. Een wonder gebeurt. Iedereen in het gezin en 
de profeet hebben genoeg te eten, het meel en de olie raken niet op. 
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Voorbeelden uit het Nieuwe Testament 
Jezus vertelde een verhaal dat goed weergeeft wat Zijn kijk is op het inzetten van je gaven en 
talenten. Je kunt het lezen in Mattheüs 25:14-30, maar ik geef het weer in mijn eigen woorden. Er 
was een ondernemer die zijn managers een deel van zijn vermogen gaf. De één kreeg een miljoen, de 
ander een half miljoen en de laatste kreeg honderdduizend. De ondernemer gaf zijn managers de 
opdracht om hiermee te gaan handelen, ondernemen. Daarna vertrok hij. Toen hij terugkwam vroeg 
hij de drie managers hoe het hun was vergaan. De managers met een miljoen en een half miljoen 
hadden hun vermogen verdubbeld. De manager met honderdduizend had er niets meegedaan. Hij 
had het in de grond gestopt. De ondernemer prees de twee die hard gewerkt hadden en gaf hun de 
leiding over grote en belangrijke zaken, omdat ze trouw waren geweest met wat hen was 
toevertrouwd. Degene die niets had ondernomen, werd alles afgenomen. Jezus zei: ‘Wie veel heeft, 
krijgt meer, maar wie bijna niets heeft, raakt het laatste ook kwijt.’ 
 
Jezus liet het principe zien, dat wat Hij van God de Vader had ontvangen, ook gebruikte en inzette. 
Als we doorgeven wat we hebben ontvangen, gaat het vermenigvuldigen. Jezus gaf wat Hij had eerst 
aan Zijn vele volgelingen, maar uiteindelijk koos Hij twaalf mannen uit en investeerde nog meer in 
deze kerels. Hij was voor hen een leider, maar ook een leraar die liet zien hoe het werkt in Gods 
Koninkrijk. Een bemoediger die Zijn discipelen vrijzette en bekrachtigde om hetzelfde te doen. Na 
Zijn sterven zag je pas de echte groei en vermenigvuldiging. De discipelen van Jezus werden de 
apostelen en leiders van de kerk. Het Koninkrijk breidde zich uit naar vele landen en culturen. 
 
Tot slot nog een belangrijk principe over zegenen. Als God tot je heeft gesproken en als je het Woord 
hoort, gelooft, vertrouwt en actie onderneemt, volgt altijd vruchtbaarheid. De zegen die God jou wil 
geven, komt via de samenwerking met jou. Als het Koninkrijk van God komt doordat jij Gods 
woorden in geloof ontvangt en doorgeeft, wordt de vloek over je familie, bedrijf en land verbroken. 
De zegen gaat door jou heen stromen. Dit heeft tot gevolg dat anderen de vrijheid krijgen om te gaan 
’zien’. Nieuwe geboortes volgen en zegen gaat komen over je familie en het land. 
 
OPDRACHT 
 
Is het voor jou duidelijk welke gaven en talenten je hebt ontvangen?  
Ben je begonnen om deze te ontwikkelen?  
Gebruik je jouw gaven en talenten, jouw DNA, om anderen te zegenen? 
Welke stappen wil je nemen om hier verder in te ontwikkelen en tot vermenigvuldiging te komen? 
 
PRINCIPE 5 
 
Het DNA in jou is bedoeld om je tot zegen te laten zijn voor je familie en andere relaties. Als je het 
herkent en ontvangt als een zegen om te gebruiken, zal het veel vrucht voortbrengen. 
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