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VOORWOORD

Sinds de publicatie van mijn boek Bestemd voor Overwinning, heb ik een over-
weldigend aantal positieve reacties ontvangen van mensen uit de hele wereld. 

Het verbaast mij steeds weer dat zoveel mensen de moeite nemen hun gedachten 
op te schrijven en met mij te delen hoe ze door de waarheden in mijn boek zijn 
bevrijd. Het raakt mij diep dat ik op zo’n intieme manier deel van hun leven mag 
uitmaken en ik besef dat ik enorm bevoorrecht ben hen op die ene fi guur aan het 
kruis – mijn Redder Jezus – te wijzen!

Ik geloof dat het Gods wil is dat wij elke dag als overwinnaars leven! Overwin-
nen in het leven hoort een voortdurend iets te zijn, iets wat mogelijk wordt door 
elke dag een nieuwe openbaring van Gods liefde en genade te ontvangen. Vanuit 
dit verlangen om dierbare gelovigen, die zo door Gods genade gegrepen zijn dat zij 
op een praktische wijze in Zijn onverdiende gunst verder willen, heb ik deze reeks 
van dagelijkse overdenkingen samengesteld.

In deze supersnelle tijd van computers, mobiele telefonie, PDA’s en internet, 
kunnen wij, als wij niet oppassen, heel gemakkelijk een Marta-syndroom ontwik-
kelen – het te druk hebben om aan de voeten van Jezus te zitten en eenvoudig van 
Hem te ontvangen. Of het nu gaat om het beantwoorden van talloze e-mails of 
berichtjes, kinderen naar school brengen of het doen van huishoudelijke taken of 
zelfs taken in de gemeente. Wij kunnen het zo druk hebben met onze verantwoor-
delijkheden, dat we het enige wat Jezus ècht noodzakelijk noemde – aan Zijn voe-
ten zitten en van Hem ontvangen – nalaten.

Herinner je je Marta? Met verwarde haren en pijnlijke handen van het vele die-
nen, riep ze gefrustreerd tot Jezus: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij 
al het werk alleen laat doen?’ Kijk hoe liefdevol Jezus antwoordde: ‘Marta, Marta, 
je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. 
Maria heeft  het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen’ (Lucas 
10:40–42).

Ben jij ook zo bezorgd en maak jij je ook veel te druk?
Geloof je echt dat er maar ÉÉN DING echt noodzakelijk is?
Het specifi eke doel van dit ‘Bestemd voor Overwinning-Dagboek’ is je te hel-

pen een ‘Maria’ te zijn in plaats van een ‘Marta’. Door er elke dag een pagina in te 
lezen ben je tenminste vijf of tien minuten met Gods Woord bezig. De dagteksten 
zijn bedoeld om je toe te rusten, te bemoedigen, geloof in je op te wekken en voor-
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al om je eraan te herinneren hoeveel jouw hemelse Vader van je houdt. De dag-
teksten zijn opgesteld rond één afsluitende kerngedachte die je tijdens je dagelijk-
se bezigheden kunt overdenken. Allerlei thema’s worden behandeld – van recht-
vaardigheid, vergeving en Gods liefde, tot genezing, fi nanciën, geloof, relaties en 
bediening.

Ik geloof sterk in het belang van het me bewust worden van de aanwezigheid 
van Jezus – waar ik ook ben en waar ik ook mee bezig ben. Wanneer we met God 
communiceren en naar Zijn Woord luisteren, geven wij ruimte aan Zijn genade 
om zich te ontvouwen en in ons leven te werken. Dus kom, wees als Maria: ga aan 
de voeten van de Heer zitten en hoor wat Hij je wil vertellen.

Tijd met God is nooit verspilde tijd! Ik geloof dat als je elke dag de tijd neemt 
voor communicatie met de Heer, ondanks je hectische programma of de uitda-
gingen waar je mee te maken hebt, God voor al het andere zal zorgen. Als je Zijn 
woord van genade en gerechtigheid tot je laat spreken, zul je merken dat je geloof 
krijgt in je hart, dat vrede je denken beschermt, dat je wijsheid ontvangt en vol ver-
trouwen uit kunt zien naar de manifestaties van Gods goedheid in je leven.

Dit dagboek gaat voornamelijk over ontvangen! Als je de overvloed van Gods 
genade en Zijn levengevende woorden ontvangt, zul je een leven gaan leiden dat 
God zal eren. Je zult het juiste doen, op de juiste tijd, en succesvol zijn! Dus lees en 
ontvang. Drink van de onuitputtelijke levensbron en overwin in het leven, elke dag!
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1 JANUARI

JIJ BENT BELANGRIJK VOOR GOD
Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. 

Johannes 10:3

Heb jij soms ook het gevoel dat je niet zoveel voorstelt of slechts een nummer 
bent in een systeem? Je wordt geïdentifi ceerd aan de hand van je burgerser-

vicenummer. Zelfs in winkels of in ziekenhuizen roepen ze je af met een nummer 
dat je eerder hebt toegewezen gekregen. Als jij je onpersoonlijk of onmenselijk be-
jegend voelt, dan is de duivel tevreden, want hij wil dat jij het gevoel hebt dat je niet 
echt belangrijk bent voor wie dan ook, maar vooral niet voor God.

Maar je bent wel belangrijk voor God! Hij noemt je bij je naam. Hij weet precies 
waar je doorheen gaat en waar je gewond bent. Hij ziet je en geeft  om jou, net zoals 
Hij gaf om de mensen toen Hij hier op aarde was.

Jezus zal voor jou doen wat Hij deed voor de Samaritaanse vrouw. Er was een 
kortere route om van Judea naar Jeruzalem te reizen, maar in de Bijbel staat dat 
Jezus door Samaria heen moest (Johannes 4:4). Jezus nam dus opzettelijk een om-
weg, zodat Hij in Samaria kon praten met de vrouw die op zoek was naar iets wat 
haar innerlijke leegte kon vullen. 

Deze vrouw had vijf echtgenoten gehad en woonde nu samen met een man met 
wie ze niet was getrouwd. Het was duidelijk dat ze heel wat had meegemaakt in 
haar leven. Waarschijnlijk was ze op zoek naar antwoorden en vervulling en moet 
ze zich geschaamd hebben voor haar mislukte huwelijken en huidige manier van 
leven.

Toch was ze ondanks alles belangrijk voor Jezus! Hij moest naar haar toegaan 
om haar te helpen. Nadat ze Jezus, de volmaakte Man, had ontmoet, veranderde 
haar leven volledig. Ze schaamde zich niet langer en vertelde de mensen in haar 
dorp over Jezus (Johannes 4:28–29).

Jezus kwam helemaal vanuit de hemel voor jou. Je bent echt belangrijk voor 
Hem. Hij kwam om je leven te geven, leven in overvloed (Johannes 10:10). Je bent 
er niet zomaar; je bent geen nummer. Nee, Hij kent je naam en heeft  jou persoon-
lijk lief. In wat voor puinhoop je misschien ook zit, Hij wil in al je behoeft en voor-
zien en iets prachtigs van je leven maken!

Je bent belangrijk voor God! Hij weet wat je 
doormaakt en wil in al je behoeft en voorzien.
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2 JANUARI

WAT BELANGRIJK IS VOOR JOU, 
IS BELANGRIJK VOOR GOD

‘Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch is er niet één door God vergeten. 
Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer 

waard dan een hele zwerm mussen.’
Lucas 12:6–7

Veel christenen denken helaas dat God het te druk heeft  met de ‘grote’ dingen, 
om interesse te hebben in de kleine problemen waar ze tegenaan lopen. Denk 

jij dat ook? Misschien is het die ruzie met een vriend, het bedplassen van je kind 
of een puistje op je neus. Als het jou dwarszit, wil God het voor je oplossen, hoe 
onbelangrijk het ook lijkt!

God wil op elk gebied en zelfs het kleinste detail van je leven voor je zorgen. Hij 
houdt zoveel van jou dat Hij de haren op je hoofd telt, en als Hij, jouw liefdevol-
le hemelse Vader, de kleine details van je leven kent en erin geïnteresseerd is, dan 
hoef je geen enkel probleem in je eentje op te lossen.

Toen mijn dochter Jessica drie werd, besloten mijn vrouw Wendy en ik dat we 
met haar naar Disneyland zouden gaan. Het was haar eerste kennismaking met 
Disneyland en om te voorkomen dat iets haar bang zou maken, besloot ik om zelf 
eerst te gaan kijken of een bepaalde show geschikt was voor haar.

Terwijl ik ernaar keek, dacht ik steeds aan Jessica: Is dit te eng voor haar? Zou 
ze die mechanisch zingende beer leuk vinden? Is het hier te donker voor haar? Ik be-
sloot pas na het zien van de show dat ze deze zeker leuk zou vinden.

Geliefde, jouw hemelse Vader zorgt bij het plannen maken voor jouw leven ook 
op die manier voor jou. Jij bent voortdurend in Zijn hart, terwijl Hij zorgvuldig 
plannen maakt voor elk aspect van je leven. Alleen al de gedachte aan jou doet 
Hem glimlachen, omdat Hij weet dat de plannen die Hij voor je heeft  je je zullen 
zegenen (zie Jeremia 29:11).

Met welke problemen je nu ook te maken hebt, je kunt rusten in Zijn liefde voor 
jou. Geen enkel probleem is te onbelangrijk voor Hem om op te lossen. Hij is niet 
alleen de almachtige God, maar ook je hemelse Vader die van je houdt!

God wil voor elk gebied van je leven zorgen, 
zelfs voor het kleinste detail.
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3 JANUARI

GOD HERINNERT ZICH JOUW 
ZONDEN NIET MEER

‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’
Hebreeën 10:17

Hoe jij het ziet weet ik niet, maar ik zou zeggen dat de bovenstaande tekst goed 
nieuws is. God ziet al onze zonden – vroegere, huidige en toekomstige – en 

zegt: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ De woorden 
‘niet meer’ zijn een dubbele ontkenning in de oorspronkelijke Griekse tekst. God 
zegt dus: ‘Ik zal me jouw zonden op geen enkele wijze ooit herinneren!’

Heeft  God de lat dan lager gelegd? Nee, Hij is nog steeds volmaakt heilig. Hij 
dacht wel aan al onze zonden – tweeduizend jaar geleden, aan het kruis. Elke zon-
de die wij hebben begaan of zullen begaan, is al ten volle bestraft  in het lichaam 
van Jezus Christus aan het kruis. Daarom herinnert God zich onze zonden niet 
meer. Daarom zouden wij ons ook niet steeds bewust moeten zijn van de zonde.

Telkens wanneer wij ons veroordeeld voelen voor fouten uit het verleden, wil 
God dat wij ons het kruis herinneren en zeggen: ‘Heer Jezus, U bent gestraft  voor 
deze zonde. U droeg het oordeel, dus God zal mij niet voor deze zonde veroor-
delen. U bent veroordeeld voor deze zonde, dus God zal mij er niet voor veroor-
delen.’

Als je niet naar het kruis kijkt, zul je zondebewust worden en rondlopen met 
een donkere wolk van veroordeling boven je hoofd. Je verwacht straf en dat zal de 
duivel aangrijpen om jou te laten denken dat God iets tegen je heeft  vanwege je 
zonde.

Je moet op het punt komen waarop je weet en gelooft  dat al je zonden vergeven 
zijn en dat je voor eeuwig bent gered.

In Hebreeën 10:12.14 staat: Terwijl Hij [Jezus], na zijn eenmalig off er voor de zon-
den, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft  ingenomen, (…) Door deze 
ene off ergave heeft  Hij hen (…) voorgoed tot volmaaktheid gebracht.

Jij en ik zijn voorgoed tot volmaaktheid gebracht door Jezus’ volmaakte werk 
aan het kruis. Wij zijn tot volmaaktheid gebracht door Gods volledige acceptatie 
en volmaakte vreugde over het werk van Zijn Zoon, dat Zijn heiligheid zoveel eer 
heeft  gebracht. Hoor God tegen jou zeggen: ‘Ik zal barmhartig zijn. Aan jouw zon-
den en wetteloosheid zal Ik niet meer denken.’

Elke zonde die wij hebben begaan of zullen begaan, is ten volle
bestraft  in het lichaam van Jezus Christus aan het kruis.
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4 JANUARI

JEZUS’ BLOED BLIJFT JE REINIGEN
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met 
elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

1 Johannes 1:7

Gedurende de dag kan de duivel je wijsmaken dat je niet in Gods aanwezigheid 
kunt komen omdat je bijvoorbeeld niet in je Bijbel hebt gelezen of niet dienst-

baar bent geweest in de gemeente. Of hij zal zeggen dat het komt door de zonde 
die je net hebt begaan.

De duivel zal je altijd het gevoel geven dat je niet geschikt bent, of niet rein 
genoeg om dicht bij God te komen. Maar de waarheid is dat het bloed van Jezus 
Christus je van alle zonde reinigt, wat je ook hebt gedaan of hoe jij je ook voelt.

In de oorspronkelijke Griekse tekst is het woord ‘reinigt’ een voortdurende 
handeling in de tegenwoordige tijd. Dit houdt in dat vanaf het moment dat je een 
gelovige bent geworden, het bloed van Jezus je van elke zonde blijft  reinigen!

Je kunt er gerust op zijn dat je door dit non-stop ‘wasprogramma’ met Jezus’ 
bloed voor altijd vergeven bent. Omdat je voortdurend gereinigd wordt, ben je al-
tijd in het licht. Natuurlijk zul je hier en daar falen, maar dan blijf je toch in het 
licht omdat het bloed je continu reinigt!

De Bijbel zegt dat wij de duivel, de aanklager van onze broeders en zusters, 
hebben overwonnen dankzij het bloed van het Lam (Openbaring 12:11). Als je hebt 
gezondigd, herinner jezelf er dan aan dat Jezus’ bloed je 24/7 van elke zonde blijft  
reinigen en ga verder met God! De duivel kan je niet verslaan als je blijft  geloven 
dat het bloed je voortdurend reinigt.

Sommige christenen voelen zich vreselijk schuldig omdat het besef van hun 
zonden hen veroordeelt. Ook al reinigt Jezus’ bloed hen voortdurend, ze houden 
liever vast aan hun oude fouten en de spijt daarover, in de veronderstelling dat ze 
daarmee nederigheid en geestelijkheid tonen. Maar dat is niets anders dan zelf-
rechtvaardiging.

Het eeuwige bloed van Jezus Christus biedt jou eeuwige verlossing en altijd-
durende gerechtigheid. Accepteer de betaling van Zijn bloed als het ultieme, vol-
maakte en enige off er dat je ooit nodig zult hebben!

Je kunt er gerust op zijn dat je door dit non-stop wasprogramma
met Jezus’ bloed voor altijd vergeven bent!
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5 JANUARI

RECHTVAARDIGHEID IS NIET 
RECHT ‘DOEN’ MAAR RECHT ‘ZIJN’

Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op Hem die de schuldige 
vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.

Romeinen 4:5

Wat betekent rechtvaardigheid volgens jou? Iets wat je doet of iets wat je bent?
De Bijbel leert ons dat God, na Jezus’ off er aan het kruis, geen recht-

vaardigheid heeft  toegekend aan hen die gehoorzaamheid aan de wet nastreven 
(Galaten 2:16), maar aan iedereen die gelooft  in Zijn Zoon. Omdat Christus onze 
zonden op Zich nam en ons Zijn rechtvaardigheid gaf (2 Korintiërs 5:21) behandelt 
God ons als rechtvaardige mensen vanaf het moment dat wij gaan geloven. Onze 
werken of gehoorzaamheid staan daar buiten (Romeinen 4:5–8). Dit is nieuwtes-
tamentische rechtvaardigheid – rechtvaardigheid die komt door geloof, niet door 
werken.

Je bent niet rechtvaardig omdat je er hoge morele normen op na houdt. Je bent 
niet rechtvaardig omdat je zoveel zelfb eheersing hebt. Je bent niet rechtvaardig 
omdat je elke dag tien hoofdstukken uit de Bijbel leest. Je bent niet rechtvaardig 
omdat je je rechtvaardig voelt. Je bent enkel en alleen de rechtvaardigheid van God 
in Christus, omdat het off er van Jezus je rechtvaardig heeft  gemaakt. Als je dit ge-
looft , word je door dat geloof als rechtvaardig beschouwd.

God wil dat jij je geloof hiervoor gebruikt. Als je door je daden rechtvaardig 
kunt worden, heb je dus geen geloof nodig. Je hebt ook geen geloof nodig om te we-
ten dat je zondig bent. Maar je hebt wel geloof nodig om, te midden van je worste-
ling met verleiding en zonde, vol vertrouwen te kunnen verklaren dat je de recht-
vaardigheid van God in Christus bent.

Als je je bijvoorbeeld slecht voelt omdat je tegen je vrouw hebt geschreeuwd, 
dan wil God dat je geloof oefent om jezelf nog steeds als rechtvaardige te zien, 
ondanks dat wangedrag. Deze actieve openbaring dat je nog steeds rechtvaardig 
bent, zal je de kracht geven om je vrouw lief te hebben en je met haar te verzoenen.

De duivel zal je misschien aan je woede-uitbarsting herinneren en je integriteit 
in twijfel trekken: ‘Hoe durf jij jezelf met zulk gedrag rechtvaardig te noemen?’ 
Negeer zijn leugens en verklaar vrijmoedig: ‘Ik ben niet rechtvaardig door iets wat 
ik al dan niet heb gedaan. Ik ben alleen rechtvaardig door het bloed en het vol-
brachte werk van Jezus Christus aan het kruis!’

Je bent enkel en alleen de rechtvaardigheid van God in Christus,
omdat het off er van Jezus je rechtvaardig heeft  gemaakt.
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6 JANUARI

JIJ HEBT EERSTEKLAS-RECHTVAARDIGHEID
God heeft  Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde,

zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.
2 Korintiërs 5:21

Sommige christenen geloven dat ze hun best moeten doen om nog rechtvaardi-
ger te worden. Ze zijn boos op zichzelf als ze iets fout doen en beseff en niet dat 

ze door deze dingen te doen niet bezig zijn met het zoeken naar Gods rechtvaar-
digheid, maar hun eigen rechtvaardiging proberen te bewerken door hun eigen 
correcte gedrag en gehoorzaamheid aan de wet. 

Rechtvaardigheid heeft  niets met goed gedrag te maken. Het is een geschenk 
van God aan ons door Jezus. En omdat het een geschenk is, kunnen we dat niet 
verdienen door het navolgen van de wet en ons goede gedrag.

Hoe ontvangen wij dit geschenk van rechtvaardigheid? Door het kruis. God 
heeft  Jezus die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij 
door Hem rechtvaardig voor God konden worden. Wij zijn nú de rechtvaardigheid 
van God in Christus. Wij zijn net zo rechtvaardig als Jezus is!

Sommigen van ons denken dat er in het lichaam van Christus verschillende ni-
veaus van rechtvaardigheid zijn, zoals de klassen in een vliegtuig. Ze denken dat 
sommigen van ons economy-class-rechtvaardigheid hebben, anderen business-
class-rechtvaardigheid en een paar uitverkorenen eersteklas-rechtvaardigheid, 
maar dat is onzin! Toen God ons Jezus gaf, werd Hij onze rechtvaardigheid. Wij 
hebben dus Zijn rechtvaardigheid. Dat betekent dat wij in Gods ogen 100% recht-
vaardig zijn! We hebben dus niets anders dan eersteklas-rechtvaardigheid!

Misschien zeg je: ‘Ik begrijp het niet. Hoe kan ik rechtvaardig zijn als ik iets ver-
keerd doe?’ Zie het zo: Jezus, die geen zonde kende, werd zonde voor ons. Aan het 
kruis droeg Hij onze zonde en werd Hij zonde voor ons.

Evenzo kenden wij, die zondaren waren, geen rechtvaardigheid; wij deden niets 
rechtvaardigs en er was geen rechtvaardigheid in ons. Maar aan het kruis ontvingen 
wij Zijn rechtvaardigheid en werden we de rechtvaardigheid van God in Christus.

Aan het kruis vond een Goddelijke omwisseling plaats. Jezus nam ónze plaats 
in zodat wij Zíjn plaats konden innemen. Hij verdiende het niet om tot zonde te 
worden gemaakt, maar Hij werd toch één met de zonde, in onze plaats. Wij ver-
dienden het niet om rechtvaardig gemaakt te worden, maar omdat wij Zijn recht-
vaardigheid hebben ontvangen, werden wij toch rechtvaardig gemaakt. Dat is ge-
weldig nieuws! Dat is pas echt Amazing Grace!

Wij hebben een eersteklas-rechtvaardigheid, 
die wij door Jezus als een geschenk hebben ontvangen.
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7 JANUARI

HET EVANGELIE REDT IN ELKE SITUATIE
Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is

Gods reddende kracht voor allen die geloven, 
Romeinen 1:16

Elke keer dat je het evangelie van Christus hoort, hoor je Gods goede nieuws 
voor jou. De Bijbel vertelt ons dat het evangelie van Christus  – het goede 

nieuws dat God iedereen wil laten horen – de kracht van God is voor jouw red-
ding, niet alleen van de hel, maar ook van ziekte, fi nancieel gebrek, rampspoed, 
huwelijksproblemen – elk aspect van je leven waarin je redding nodig hebt!

Misschien zeg je: ‘Ik heb het evangelie van Christus gehoord, maar het lijkt als-
of ik een van die mensen ben aan wie de kracht van God voorbij is gegaan.’ Mijn 
vraag aan jou is: ‘Geloof je het evangelie van Christus wel echt?’ Het evangelie 
kun je namelijk niet alleen verstandelijk begrijpen. Je moet weten wat het goede 
nieuws inhoudt en het diep vanbinnen geloven en dan zul je zien dat het werkelijk 
de kracht van God is voor jouw redding.

Wat is dan het goede nieuws dat God jou in je hart wil laten kennen; het evan-
gelie dat Zijn kracht en redding in jouw situatie zal vrijzetten?

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft  als rechtvaar-
dige aanneemt (Romeinen 1:17). Het goede nieuws is dat je de rechtvaardigheid van 
God bent in Christus; iets wat je uit geloof tot geloof ontvangt.

Dit betekent dat deze rechtvaardigheid komt omdat je gelooft  dat Zijn bloed en 
niet je goede gedrag je rechtvaardig maakt. Het werkt uit geloof tot geloof, niet uit 
geloof tot werken of uit werken tot werken.

Het goede nieuws wordt niet verkondigd om aan te tonen wat er mis is met jou, 
maar om aan te tonen wat er door Jezus’ werk op Golgotha goed is aan jou – on-
danks wat er mis is met jou.

Er is niets dat je zelf kunt doen om Gods zegeningen voor jouw leven te ver-
dienen. Je hoeft  alleen de allesomvattende, reddende kracht van het evangelie van 
Christus te horen en te geloven om je van ziekten te genezen, voor gevaren te be-
hoeden, je fi nanciën te zegenen en je gezin welvarend te laten zijn.

De wereld kan zeggen dat het goede nieuws te goed is om waar te zijn, maar voor 
degenen die de rechtvaardigheid zijn van God in Christus, is het goede nieuws zo 
goed omdat het echt waar is!

Het goede nieuws horen en geloven, 
zal de kracht van God in je situatie vrijzetten.
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KIES ERVOOR OM JE GEEN ZORGEN TE MAKEN
‘Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook 

maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’
Matteüs 6:27

Veel christenen zijn bekend met Jezus’ retorische vraag: ‘Wie van jullie kan 
door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?’ 

Toch laten maar weinigen van ons deze uitspraak in hun hart doordringen en zich 
door de liefde van God te bevrijden van hun gewoonte om te piekeren.

De waarheid is dat we door te piekeren ons leven niet kunnen verlengen of ook 
maar iets aan ons fysieke bestaan toevoegen. Bezorgdheid berooft  ons juist van 
slaap, gezondheid en van een lang en goed leven. In feite zal de zalving van God 
pas vrijuit in je leven kunnen stromen als je zonder zorgen bent. Die zalving geeft  
je kracht en geneest en herstelt je.

Een vrouw uit onze kerk kreeg na een mammogram te horen dat ze knobbels 
had in haar borst. Toen ze de schrift elijke uitslag kreeg van de dokter, schreef ze 
daar het volgende op: ‘Jezus is mijn Geneesheer. Ik ontvang mijn genezing. Ik ben 
genezen. Ik rust volledig in God.’

Later die dag werd ze voor een biopsie in de kliniek verwacht om vast te stellen 
of de knobbels goed- of kwaadaardig waren. Haar schoonzus met wie ze ging lun-
chen, zag hoe vrolijk en onbezorgd ze was. Terug in de kliniek zat ze samen met 
een paar andere vrouwen te wachten op haar biopsie. De andere dames zagen er 
heel ongerust uit, dus vertelde ze over Jezus en bad voor sommigen. Toen ze aan 
de beurt was en er ook een scan werd gemaakt, zag ze de verbijsterde blik op het 
gezicht van de arts. Er waren namelijk geen knobbels meer te bespeuren!

De dokter overlegde met de collega die de knobbels eerder had opgemerkt. To-
taal perplex voerden beide artsen een onafh ankelijk onderzoek uit. Daarna kwa-
men ze terug en zeiden alleen maar: ‘Het is een wonder!’

Als jij je bezorgd maakt, geloof je eigenlijk dat de duivel de macht heeft  om jouw 
leven binnen te dringen en dat God je daar niet tegen kan beschermen. Als je ech-
ter weigert om je zorgen te maken, toont dat jouw geloof in God. Je vertrouwt dan 
meer op het werk van Zijn liefde en kracht in jou, dan het vermogen van de duivel 
om jou schade toe te brengen! Als je weigert je zorgen te maken, maar kiest om te 
rusten in het volbrachte werk van Christus, zul je de manifestatie van jouw zegen 
zien. Je zult je wonder zien!

Als je weigert je zorgen te maken en ervoor kiest te rusten in het volbrachte 
werk van Christus, zul je Gods zegen werkelijkheid zien worden in je leven.
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HET VERBOND STAAT GARANT
‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in 
bezit zal krijgen?’ ‘Haal een driejarige koe,’ zei de HEER, ‘een driejarige geit, een 

driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif.’
Genesis 15:8–9

Ben je ontmoedigd omdat een doorbraak waar je God om gevraagd hebt, uit-
blijft ? Misschien duurt het al dagen of zelfs weken en vraag jij je af: ‘Hoe kan 

ik er zeker van zijn dat ik dit krijg?’ Abram zat in dezelfde positie en stelde God 
dezelfde vraag. God antwoordde hem als volgt: ‘Haal een driejarige koe, een drie-
jarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif.’ Wat een 
vreemd antwoord!

Verderop in Genesis 15 kunnen we lezen hoe serieus God Abrams vraag nam. 
Hij liet hem zien hoe serieus Hij het nam om Abrams Voorziener, Beschermer 
en Bron van zegen te zijn. God was zo serieus dat Hij bereid was om er zich door 
middel van een verbond aan te verbinden.

Wat is een verbond? Je kunt het vergelijken met een contract, maar het is meer 
dan dat. Een contract is bindend voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor vijf of 
zeven jaar of totdat aan voorwaarden is voldaan. Een verbond is oneindig of per-
manent. Alleen door overlijden kan het ontbonden worden. Daarom is het huwe-
lijk een verbond, geen contract. Het is permanent; ‘tot de dood ons scheidt’.

In Bijbelse tijden brachten mensen een dier, meestal een ram of geit, als ze een 
verbond wilden sluiten. Het dier werd dan gedood en in twee delen gesneden. 
Vervolgens gingen de partijen tegenover elkaar staan en liepen ze naar elkaar toe 
tussen de twee delen door, waarbij ze elkaar in het midden passeerden.

De betekenis hiervan was dat beide partijen een verplichting aangingen om el-
kaar te beschermen en voor elkaar te zorgen. Wat van de één was, was nu ook van 
de ander en andersom. De partij die het minste had, had er natuurlijk het meeste 
baat bij.

God heeft  momenteel een verbond met ons. Wij zijn de mindere, armere partij. 
We hebben God niets te bieden, maar Hij, de rijkste en machtigste Persoon in het 
universum, heeft  ons alles te bieden!

Vrienden, God heeft  Zich verplicht aan een verbond – een waterdichte garan-
tie van Zijn zegeningen en voorziening in jouw leven – en het is allemaal in jouw 
voordeel. Het verbond staat garant voor de doorbraak waar jij op wacht!

God heeft  Zichzelf aan een verbond verplicht; een onverbreekbare garantie van Zijn 
zegeningen en voorzieningen in je leven.
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DE STILLE VENNOOT
Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap.

Genesis 15:12

In de zakenwereld zijn stille vennoten niet actief bij een bedrijf betrokken, maar 
ze boeken wel grote winsten. Ze zijn als de vrouw van een bokskampioen. Hij 

incasseert de klappen om het prijsgeld te winnen, maar als hij thuiskomt, neemt 
zij het geld aan en zegt ze: ‘Dank je wel, schat!’

Besef je dat jij in jouw verbond met God, je als die vrouw van een bokser of als 
een stille vennoot bent?

Toen Abram God vroeg hoe hij er zeker van kon zijn dat hij het land zou krij-
gen, dat God hem had beloofd, sloot God een verbond met hem (Genesis 15:8–21). 
Maar in plaats van het verbond te sluiten met Abram, door met hem tussen de de-
len van de dieren te lopen, bracht God hem in een diepe slaap en sloot Hij het ver-
bond in plaats daarvan met Jezus.

Jezus, het Licht van de wereld, verscheen als een vuurkolom en sloot het ver-
bond met God de Vader, die als een wolk verscheen. Jezus nam dus Abrams plaats 
in. Hij was de volmaakte Mens die Abram vertegenwoordigde toen Hij het ver-
bond sloot met Zijn Vader.

Door Abram door Jezus te vervangen, toonde God Zijn genade. Als Abram dit 
verbond was aangegaan, zou hij ook verantwoordelijk zijn geweest voor het onder-
houden van het verbond, en als mens zou hij daarin hebben gefaald. God kan ech-
ter nooit falen! Abrams zegeningen werden hierdoor gegarandeerd, omdat ze niet 
afh ingen van zijn prestaties, maar van die van Jezus. Abram was letterlijk een stille 
vennoot, een begunstigde van het verbond.

Nu heeft  God ook een verbond gesloten met jou: het nieuwe verbond. Zoals 
Abram toen, ben jij ook een stille vennoot, omdat het nieuwe verbond ook door 
God de Vader en God de Zoon werd gesloten. Jij bent dus een begunstigde van het 
nieuwe verbond en hebt baat bij alle voordelen, zonder iets hoeven te doen om het 
in stand te houden. Jezus, jouw Vertegenwoordiger, heeft  voor jou aan alle voor-
waarden voldaan, en omdat Zijn gehoorzaamheid en werk volmaakt zijn, heb je de 
garantie dat iedere zegen van het verbond voor jou is!

Vrienden, er is niets meer wat je hoeft  te doen; reden te meer om eenvoudig te 
geloven. Probeer niet te werken voor jouw verbondszegeningen, maar rust in het 
volbrachte werk van de Zoon en neem ze dankbaar aan in geloof!

Als jouw afgevaardigde heeft  Jezus al voor 
jou aan alle voorwaarden voldaan.
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GELOVEN IS ONTVANGEN
Want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. 

En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam 
dat zij van die aandoening genezen was.

Marcus 5:28–29

Je hebt vast wel eens iemand horen zeggen: ‘Ik geloof het alleen als ik het zie.’ Dat 
is doorgaans hoe de wereld denkt. Gods wegen zijn echter anders dan die van de 

wereld. De wereld zegt: ‘Als ik het niet kan zien of aanraken, geloof ik niet in het 
wonder.’ God zegt: ‘Als je gelooft  voordat je het ziet of voelt, zul je je wonder zien.’

Geloven voordat je het bewijs ziet van wat je hebt gevraagd, noemen we geloof. 
Geloof is als een vonk en Jezus is het dynamiet.

In het verhaal van de genezing van de bloedvloeiende vrouw, zien we dat veel 
mensen Jezus aanraakten, maar er niets met hen gebeurde. Ze raakten Hem niet 
aan met geloof, maar toen deze vrouw, die al twaalf jaar aan bloedverlies leed, naar 
Hem toeging en Hem in geloof aanraakte, voelde Hij kracht uit Zich wegstromen 
(Marcus 5:30–31). Dit vonkje van kracht zorgde voor een explosie van genezing in 
haar lichaam.

De vrouw had gehoord hoe goed, aardig en liefdevol Jezus was en dat gaf haar 
het geloof dat Hij haar kon en zou genezen. Ze was daar zo van overtuigd (zelfs 
terwijl haar lichaam duidelijk nog ziek was) dat ze zei: ‘Als ik maar Zijn kleren kan 
aanraken, zal ik gezond worden. Kreeg zij haar genezing voordat zij geloofde? Nee, 
ze geloofde eerst in Jezus’ goedheid en macht, handelde in geloof en pas daarna 
voelde zij hoe haar lichaam genas.

Zo wil God ook dat jij gelooft  in Zijn goedheid en liefde voor jou. Hij wil dat je 
weet hoe graag Hij voor jou in actie wil komen om je te zegenen, en dat Hij jou met 
Christus al het goede wil schenken (Romeinen 8:32).

Hij wil dat je in geloof uitspreekt dat alles met jou in orde is, dat het je goed zal 
gaan en dat je daar vol verwachting naar uitziet. Er zal dan een explosie van gene-
zing en herstel komen, hoe lang je het probleem ook al hebt of hoe ernstig het vol-
gens de experts ook is. Je zult ontvangen waar jij je geloof voor inzet!

Geloof in Gods goedheid en liefde voor jou en je 
zult ontvangen waar jij je geloof voor inzet! 
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ALS JIJ GODS GENADE ZIET, 
ZIET HIJ JOUW GELOOF

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.

Efeziërs 2:8

Heel vaak wordt mij gevraagd: ’Ik weet dat Gods beloft en waar zijn, maar hoe 
kan ik zeker weten dat Gods beloft en in mijn leven zullen worden vervuld?’

Als je zeker wilt zijn van Gods beloft en in je leven, dan kun je niet op je ei-
gen kracht steunen. Als je steunt op jezelf – je eigen gehoorzaamheid, goedheid, 
dienstbaarheid of zelfs je geloof – dan zul je niet in staat zijn Gods beloft en te ont-
vangen. Wanneer je echter op Gods genade steunt – Zijn onverdiende gunst aan 
jou – zullen Zijn beloft en zeker waar worden in je leven.

Dit gold ook voor de bloedvloeiende vrouw uit Matteüs 9:20–22. Zij zei niet 
voortdurend: ‘Ik moet geloof hebben … Ik hoop dat ik genoeg geloof heb … Ik zal 
geloof hebben … Ik zal het geloof niet verliezen.’ Nee, ze was zich alleen bewust 
van de genade van Jezus – hoe Hij altijd de zieken genas, hoe Hij door Zijn kracht 
de doden opwekte en hoe Hij bereid was om deze kracht voor haar genezing te ge-
bruiken.

Ze zag alleen Zijn overvloedige genade voor haar en daarom kon ze zeggen: ‘Als 
ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden.’ Toen zij 
haar weg naar Jezus had gebaand en Zijn kleed had aangeraakt, werd ze genezen. 
Op dat moment draaide Jezus Zich om en zei Hij tegen haar: ‘Wees gerust, uw ge-
loof heeft  u gered.’ 

Toen de vrouw Zijn genade zag, zag God haar geloof! Het was dus door genade, 
door haar geloof, dat Gods beloft e werd vervuld in haar leven.

God wil dat jij Zijn genade ziet, want dan ziet Hij jouw geloof. God zegt dat je 
door genade gered bent, door geloof. Het Griekse woord voor ‘gered’ is ‘sozo’, maar 
dat betekent niet alleen gered worden van de hel, maar het betekent ook: genezen, 
bewaren, onderhouden en heel maken. Het is dus door genade dat je heel wordt 
gemaakt en gezond, voorspoedig en gezegend wordt. Het is door genade, door ge-
loof, dat Gods beloft en waar worden in je leven.

Maak je geen zorgen als je voelt dat je te weinig geloof hebt. Begin Gods genade 
te zien in je situatie, want Hij zal dat zien als geloof. Je zult de doorbraak krijgen 
die je nodig hebt!

Als jij Gods genade ziet, ziet Hij je geloof, en ontvang jij je doorbraak.
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GODS WOORD WIL JOU ZEGENEN
Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit Mijn mond: 

het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doen 
wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.

Jesaja 55:11

In de begintijd van de kerk gebeurden er wonderen en tekenen waar en wanneer 
het Woord van God werd verkondigd. Mensen werden gered, genezen en be-

vrijd van demonen. Verlamden sprongen op en liepen weer. Doden werden opge-
wekt.

Ik herinner me dat ik tijdens een van onze diensten zei dat er een zalving was 
voor echtparen die geen kinderen konden krijgen. God wilde hen de kinderen 
geven waar ze Hem in geloof om hadden gevraagd. Tijdens die dienst bleken veel 
echtparen dit wonder te hebben ontvangen.

Een van de vrouwen die deze beloft e in geloof had ontvangen, had die dag or-
dedienst. Zij en haar man geloofden God al enkele jaren voor een kind. Een paar 
maanden na die dienst beseft e ze dat ze zwanger was; het bleek een dubbele zegen: 
een tweeling! Gods zalving is altijd groter dan onze verzoeken.

Ik ben er echt van overtuigd dat we spoedig zullen gaan zien dat overal waar het 
Woord van God verkondigd wordt, de beloft e van dat Woord niet zonder resultaat 
zal blijven. Als het Woord over genezing gaat, weet dan dat genezing al op dat mo-
ment actief is in je lichaam en je wonder al heeft  plaatsgevonden.

Maar ook als je zelf het Woord leest of naar een gezalfde preek luistert, zul je 
Gods vrede en blijdschap ervaren, en geloof in je hart voelen opkomen. Als het 
Woord wordt uitgesproken en je merkt dat je het geloof hebt voor jouw wonder, 
dan is dat de tijd om te zeggen: ‘Heer, ik ontvang mijn wonder nu.’ Dat is de tijd om 
te zeggen: ‘Ik ontvang Uw herstel voor mijn huwelijk.’ Dat is de tijd om te zeggen: 
‘Ik ontvang Uw doorbraak in mijn fi nanciën.’

Je hoeft  niet te wachten totdat een voorganger of vriend voor je bidt. Telkens 
wanneer jouw geloof gesterkt wordt door het horen van het Woord, kun je het via 
je mond vrijzetten om jouw wonder te ontvangen. Gods Woord wil jou zegenen!

Wanneer het Woord van God verkondigd wordt, 
brengt het precies datgene voort wat het Woord belooft .
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JEZUS HEEFT JE ZIEKTEN GEDRAGEN
Maar Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op Zich nam.

Jesaja 53:4

Stel je die vreselijke ziekte melaatsheid die een mens levend opvreet eens voor. 
De arme melaatse in Matteüs 8:2 kon zijn lijden niet meer aan, dus begaf hij 

zich onder de mensen om Jezus te zoeken. Hij moest weten of Jezus hem wilde ge-
nezen. Toen hij Jezus zag, viel hij aan Zijn voeten en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij 
rein maken.’ De Zoon van God keek deze uitgestotene liefdevol aan, strekte Zijn 
hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein’ (Matteüs 8:2–3).

Misschien lijd jij aan een ziekte en vraag je je af of God je wel wil genezen? Je 
bent er niet zeker van of Hij dit wel wil, omdat je mensen hebt zien genezen, maar 
ook mensen hebt gezien die niet genazen. Vriend of vriendin, kijk niet naar de er-
varingen van mensen. Kijk naar het kruis! Zo zeker als dat Jezus onze zonden op 
Zich nam, nam Hij ook onze ziekten op Zich!

Ik wil je graag een solide basis geven om deze waarheid te geloven. In Jesaja 53, 
het hoofdstuk over de kruisiging van onze Heer, lezen we in vers vier: Maar Hij 
was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op Zich nam. Het gaat hier dus om 
lichamelijk lijden.

Als dat nog niet genoeg is, kijk dan eens naar Matteüs 8:16–17: Bij het vallen 
van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met een enkel bevel dreef Hij de 
geesten uit, en allen die ziek waren genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is 
door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op Zich 
heeft  genomen.’ Matteüs haalt hier Jesaja 53:4 aan. Het gaat hier overduidelijk om 
lichamelijk genezing.

Als je deze waarheid gewoon gelooft , zullen jouw dagen van ziekte voorbij zijn. 
Je zult gezonder worden, omdat Degene die jouw ziekten droeg en jouw lijden op 
Zich nam, tegen jou zegt: ‘Ik wil het, word rein.’

Zo zeker als dat Jezus jouw zonden op Zich nam, 
nam Hij ook jouw ziekten op Zich!
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GOD GEEFT JOU EEN ONVERDIENDE 
VOORKEURSBEHANDELING 
Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden 
door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.

Romeinen 1:7 hsv

Wanneer je eersteklas vliegt, krijg je eersteklasservice. Er wordt je gevraagd: 
‘Is alles naar wens, meneer?’ Ze vragen je welke tijdschrift en je wilt lezen. 

Ze geven je een deken voor als je het koud hebt. Je krijgt een heerlijke maaltijd 
voorgezet. Ze geven je een voorkeursbehandeling waar de passagiers in de Eco-
nomy Class jaloers op zijn.

De genade van God wordt omschreven als ‘onverdiende gunst’, en een defi nitie 
van gunst is ‘voorkeursbehandeling’! God wil je laten weten dat Zijn gunst op je is. 
Hij wil dat je weet dat Hij je een voorkeursbehandeling geeft  die je niet verdient. 
Hij wil dat je daar vanuit gaat en er volledig gebruik van maakt in je leven.

Hij wil ook dat je weet dat Zijn gunst op jou kan toenemen. Je kunt er elke dag 
meer van gaan ervaren. Hoe? De Bijbel zegt in 2 Petrus 1:2 (hsv) dat Gods genade 
(of: gunst) vermeerderd wordt door de kennis van God en van Jezus. Hoe meer je 
ziet van Jezus en Zijn liefde voor jou, hoe meer je gelooft  en zult belijden dat Gods 
gunst op jou is, en hoe meer je Zijn gunst voor jou aan het werk zult zien.

Als je bijvoorbeeld een arts bent, zul je merken dat patiënten jou de voorkeur 
geven. Je zult meer patiënten hebben dan je aankunt. Als je een zakenman of 
-vrouw bent, zul je merken dat mensen alleen met jou zaken willen doen omdat ze 
je mogen en goed bij je voelen. Je zult meer werk krijgen dan je aankunt en de zaak 
moeten gaan uitbreiden!

Als de gunst van God op jouw gemeente schijnt, zal de zaal te klein worden 
voor de mensen die week na week in de rij staan om de diensten bij te wonen! Als 
mensen zich afvragen wat er aan de hand is, kun je tegen ze zeggen: ‘God ver-
menigvuldigt Zijn gunst op ons!’ Het is één en al onverdiende gunst!

Hoe meer je je richt op Jezus en Zijn liefde voor jou, 
hoe meer je Zijn gunst zult zien werken voor jou.
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BEHOOR TOT DE 'ONVERSLINDBAREN'
Word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 

brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.
1 Petrus 5:8 nbg

De duivel kan niet zomaar naar je toekomen en je van je gezondheid, vrede of 
gezin beroven. Hij kan niet zomaar je leven binnenkomen om ziekte en ver-

nietiging te veroorzaken.
Als de duivel dat zou kunnen doen, zou hij niet als een brullende leeuw rond 

hoeven te gaan, zoekende wie hij zal verslinden. Hij zou dan alleen maar op ie-
mand hoeven af te stappen en hem verslinden! Omdat er in de Bijbel staat dat hij 
rondgaat, op zoek naar wie hij kan verslinden, betekent dat dus dat er mensen zijn 
die hij níet kan verslinden.

De duivel gaat namelijk rond als een brullende leeuw om mensen angst aan te 
jagen. ‘Onverslindbare’ mensen zijn zij die weigeren zich door zijn gebrul te laten 
intimideren. Ze weten immers dat de echte Leeuw – de Leeuw van Juda – Jezus 
Christus, al is verschenen om de duivel, die de macht over de dood had, die macht 
te ontnemen (Openbaring 5:5; Hebreeën 2:14). Zij weten dat de duivel hen niets kan 
maken, omdat de Leeuw van Juda in hen woont; Hij is machtiger dan hij die in de 
wereld is (1 Johannes 4:4).

De Leeuw van Juda is in jou! Hij heeft  jou rechten, voorrechten, gezag en macht 
gegeven. Hij heeft  jou verlost door Zijn bloed. Alles wat jou en jouw leven betreft  is 
daarom verlost door Zijn bloed. Als je dus bang bent om je baan te verliezen, bedek 
je baan dan met het bloed van Jezus. Als je bang bent dat er iets ergs met je kinde-
ren zal gebeuren in deze tijd van terroristische aanslagen, pleit dan het bloed van 
Jezus over hen. Als je slecht nieuws hebt gekregen van je arts, spreek dan de kracht 
van het bloed uit over jezelf.

Over alles wat je met het bloed van Jezus hebt bedekt, verklaart God: ‘Be-
schermd! Verlost!’ De duivel vlucht wanneer hij het bloed ziet en wanneer hij 
vlucht, neemt hij ziekten, pijn, lijden, vernietiging en verlies met zich mee.

Als de duivel eenmaal in de gaten heeft  dat jij weet wie je bent in Christus en 
wat je in Hem bezit, zijn zijn dagen van intimidatie voorbij en word jij gerekend tot 
de ‘onverslindbaren’!

Alles wat jou en jouw leven betreft  is verlost door Jezus’ bloed.
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JE BENT AL GEZEGEND!
‘Ik heb jullie een land gegeven waarvoor jullie niets hebben hoeven te 
doen, steden die jullie niet hebben gebouwd en waarin jullie zomaar 

konden gaan wonen, wijngaarden en olijfb omen die jullie niet 
hebben geplant en waarvan jullie zomaar kunnen eten.’

Jozua 24:13

God wil je meer zegenen dan dat jij gezegend wilt worden! Hij wil zo graag dat 
jij van Zijn overvloed geniet, dat het wat Hem betreft  een gedane zaak is dat je 

oneindig veel meer krijgt dan je nodig hebt.
God heeft  al beloofd: ‘Ik heb jullie een land gegeven waarvoor jullie niets heb-

ben hoeven te doen, steden die jullie niet hebben gebouwd en waarin jullie zomaar 
konden gaan wonen, wijngaarden en olijfb omen die jullie niet hebben geplant en 
waarvan jullie zomaar kunnen eten.’

Hij zei niet: ‘Misschien geef ik het je,’ alsof het wel of niet zal gebeuren. Nee, Hij 
zei: ‘Ik heb gegeven,’ wat betekent dat het al is gebeurd. Het is alleen een kwestie 
van tijd voordat jouw openbaring van wat jij bezit door het werk van Christus, de 
overvloed voortbrengt waar Hij je al mee gezegend heeft .

Een gelovige uit de VS schreef ons dat hij een tijd geleden een auto nodig had, 
maar slechts de helft  van het benodigde bedrag had. Hij bleef rekenen en piekeren, 
maar kon er niet meer van maken. Hij gaf het op om het zelf voor elkaar te krijgen 
en koos ervoor te rusten in de liefde van de Heer en Zijn vermogen om te voorzien. 
Weken later kon hij een auto kopen voor exact het bedrag dat hij had. Hij was zelfs 
twee jaar nieuwer dan de auto die hij eerder had willen kopen!

Verwacht dat God zal voorzien in jouw leven, omdat je in Christus al rijk ge-
zegend bent. Jezus nam jouw plaats van armoede in aan het kruis: Tenslotte kent 
u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft  gegeven: Hij was rijk, maar is omwille 
van u arm geworden opdat u door Zijn armoede rijk zou worden (2 Korintiërs 8:9). 
In Hem ben je niet meer arm.

Kijk dus niet langer naar eventueel tekort op natuurlijk gebied. Kijk naar het 
kruis en zeg: ‘Door Jezus’ volbrachte werk kan ik ervan uitgaan dat ik in al Zijn 
zegeningen wandel.

Kijk naar het kruis en zeg: ‘Ja, Christus heeft  mij rijk gemaakt.’
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WEES CHRISTUS BEWUST
In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, 
dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft  geschonken.

Efeziërs 1:7

Ben je wel eens wakker geworden met de gedachte: ‘Vandaag ga ik niet zon-
digen’? Bij het verlaten van je huis denk je: ‘Ik moet opletten dat ik vandaag 

niet val voor zonde. Ik wil niet zondigen. Ik zal niet zondigen!’ Als jij dit ook doet, 
ben je niet langer Christusbewust, maar zondebewust, ook al heb je nog niet ge-
zondigd.

Mannen, heb je jezelf wel eens betrapt op deze gedachte: ‘Ik wil naar geen en-
kele vrouw kijken voor het geval ik lustgevoelens krijg’? Je bent zondebewust als je 
zo denkt en vroeg of laat zul je een probleem krijgen met lust. Je zondigt dan mis-
schien niet lichamelijk, maar wel in je hart.

Heb je wel eens geprobeerd om elke zonde aan God op te biechten? Als tiener 
zei ik bij elke slechte gedachte meteen: ‘Sorry, Heer. Vergeef me deze gedachte, in 
Jezus’ naam.’ Als ik dan bijvoorbeeld twijfelde aan Zijn vergeving, beleed ik mijn 
ongeloof: ‘Heer, vergeef me dat ik aan U twijfel.’ Voordat ik het beseft e, werd ik on-
derdrukt in mijn denken en enorm zondebewust, in plaats van Christusbewust!

God wil dat je Christusbewust bent als je in zonde valt. Als je faalt, wil God dat 
jij je bewust wordt van het feit dat je door het bloed van Jezus bij voorbaat vergeven 
bent. Hij wil je ervan bewust maken dat Christus voor jouw zonden werd verwond 
en geslagen en dat de straf voor jouw vrede op Hem was (Jesaja 53:5).

Als je Christusbewust bent, heb je vrede met God door onze Heer Jezus Chris-
tus (Romeinen 5:1). Je weet dat je de rechtvaardigheid van God in Christus bent, 
omdat Hij die zonder zonde was, voor jou één werd gemaakt met de zonde (2 Ko-
rintiërs 5:21). Hij nam jouw zonden en nu heb jij Zijn rechtvaardigheid.

Blijf je dus niet bewust van je fouten als je bent gevallen en laat geen veroor-
deling en schaamte toe. Wees je alleen bewust van wie je in Christus bent, krabbel 
overeind, sla het stof van je kleren en wandel verder met God!

Wanneer je faalt, bedenk dan wie je bent in Christus. 
Sta op, sla het stof van je af en ga verder in je wandel met God!
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JEZUS BEGRIJPT JOUW WORSTELINGEN
Want de Hogepriester die wij hebben is er Een die met onze zwakheden kan 
meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld,

met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.
Hebreeën 4:15

Stel je voor dat je de politicus ontmoet die jouw gemeente vertegenwoordigt, 
maar je komt erachter dat hij of zij niets afweet van de behoeft en en proble-

men in jouw gemeente of buurtschap. Je zult je afvragen: ‘Kan deze persoon ons 
wel vertegenwoordigen? Weet hij ook maar iets van onze levensomstandigheden? 
Weet hij met welke uitdagingen de gezinnen hier geconfronteerd worden? Ik weet 
zeker dat je liever iemand hebt die werkelijk begrijpt met welke uitdagingen jij in 
jouw gemeente te maken hebt.

Daarom ben ik blij dat wij nu iemand aan de rechterhand van de Vader heb-
ben zitten, die als Mens op aarde kwam om ons te verlossen en die volkomen be-
grijpt wat mensen doormaken. Toen Jezus op aarde was, ervoer Hij elke menselijke 
emotie, zodat Hij Zich met ons op alle gebieden zou kunnen identifi ceren. Jezus is 
God, maar Hij vertegenwoordigt ons als Mens in de aanwezigheid van de Vader.

Misschien heb jij het gevoel dat er niemand is die jouw worstelingen begrijpt. 
Besef dat dit kan kloppen wat mensen betreft , maar zo is het niet bij Jezus. Hij weet 
precies wat je doormaakt en Hij kan meevoelen met jouw zwakheden, omdat Hij, 
net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen 
is tot zonde.

Niemand van ons is in elk opzicht op de proef gesteld, maar God liet toe dat 
Jezus wel in elk opzicht werd beproefd, zodat Hij de worstelingen van elk persoon 
op aarde kan begrijpen en Zich ermee kan identifi ceren. Onze menselijkheid raakt 
Hem in elk opzicht: onze zwakheden, tranen, teleurstellingen en verdriet.

Er bestaat geen beproeving, uitdaging of verleiding die wij doormaken, waar 
Jezus Zich niet mee kan identifi ceren. Op het moment dat jij erdoorheen gaat, voelt 
Hij het ook. Dat is de vertegenwoordiging die je in Jezus hebt! Dat is de liefde van 
God, die ervoor zorgt dat je vrijmoedig naar de troon van genade (niet van oor-
deel) zult gaan en daar barmhartigheid en genade vindt om geholpen te worden op 
het juiste moment! (Hebreeën 4:15–16).

Er bestaat geen beproeving, uitdaging of verleiding die wij doormaken, 
waar Jezus Zich niet mee kan identifi ceren.
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DE OPLOSSING VOOR EEN SCHULDIG 
GEWETEN

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 
smetteloos aan God geoff erd heeft , uw geweten reinigen van dode werken om de 

levende God te dienen!
Hebreeën 9:14 hsv

Heb je de stem van je geweten wel eens zoiets horen zeggen als: ‘Je verdient de 
hel voor de zonden die je drie jaar geleden tegen je vrouw hebt begaan’ of 

‘Waarom verrast het je dat je zoon niet meer met je wil praten? Je was er immers 
nooit toen hij je nodig had?’

Er zijn mensen die zich altijd depressief voelen vanwege een schuldgevoel en ze 
‘betalen’ voor hun zonden in de vorm van ziekte. Artsen hebben zelfs ontdekt dat 
veel psychosomatische ziekten door gevoelens van schuld en veroordeling worden 
veroorzaakt. Het geweten spreekt: ‘Je hebt verkeerd gehandeld. Je moet gestraft  
worden. Hoe zou jouw zonde niet gestraft  kunnen worden?’

Je moet dus een antwoord klaar hebben dat je geweten tevreden zal stellen. Als 
je geweten zegt: ‘Je hebt gezondigd. Je moet gestraft  worden voor deze zonden, an-
ders is God geen rechtvaardig God’, zeg jij: ‘Ja, ik heb gezondigd, maar deze zonde 
en elke andere zonde die ik heb begaan, zijn ten volle bestraft  in het lichaam van 
Jezus Christus! Er is nu dus geen straf meer voor mij, want hoeveel te meer zal het 
bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geoff erd 
heeft , ons [mijn] geweten reinigen!

De enige manier om je geweten te laten zwijgen, is te kijken naar het kruis. Het 
kruis van Jezus is het enige antwoord dat je geweten tot rust zal brengen.

Dus de volgende keer dat je geweten je veroordeelt vanwege je zonde, probeer 
het dan niet tot zwijgen te brengen met goede werken. Kijk naar het kruis en zeg: 
‘Vader, dank U voor Jezus en het kruis. Jezus werd in mijn plaats volledig voor 
deze zonde veroordeeld, dus is er nu geen veroordeling meer over voor mij.’ Dan 
zal je geweten naar het kruis kijken en zeggen: ‘Ah! Vrede!’ Vriend of vriendin, het 
volbrachte werk van Jezus aan het kruis maakt je werkelijk vrij!

Het kruis van Jezus is het enige antwoord 
dat je geweten tot rust zal brengen.
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GOD IS NIET OP JACHT NAAR ZONDEN
Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus.
1 Tessalonicenzen 5:9

Wat komt in je op als je aan Sodom en Gomorra denkt? Gods toorn en vuri-
ge oordeel? De waarheid is dat God er niet op uit was om de inwoners van 

Sodom en Gomorra te oordelen. Hij was niet op jacht naar zonden. In feite was Hij 
op jacht naar rechtvaardigheid!

Als God wel op jacht naar zonden was geweest, zou Hij niet hebben toegestaan 
dat iemand Hem zou tegenhouden. Maar wij weten dat Hij Abraham op de hoog-
te bracht van wat Hij van plan was om te doen en zelfs Abraham toestond om bij 
Hem te pleiten.

Abraham vroeg God of Hij Sodom zou vernietigen als Hij er vijft ig rechtvaar-
dige mensen zou vinden. Gods antwoord was: ‘Als Ik in Sodom vijft ig rechtvaardi-
gen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen’ (Gene-
sis 18:26 hsv). Daarop vroeg Abraham of God de stad zou vernietigen als er slecht 
45 … 40 … 30 … 20 of 10 rechtvaardigen waren. Telkens was het antwoord dat Hij 
de plaats omwille van de rechtvaardigen zou sparen.

Abraham stopte bij tien. Als hij was doorgegaan tot één enkele rechtvaardige 
persoon, dan zou Gods antwoord volgens mij hetzelfde zijn geweest omdat Hij op 
jacht was naar rechtvaardigheid.

Als God er toen al niet op uit was om te vernietigen, hoeveel te meer dan van-
daag de dag nu Hij onze zonden al in het lichaam van Zijn Zoon heeft  geoordeeld? 
Aan het kruis bluste Jezus al Gods vurige oordelen uit, totdat er geen vuur van 
Gods toorn meer voor ons over was!

God veroordeelt ons niet om onze zonden, omdat Hij de rechtvaardigheid van 
één Mens – Christus Jezus – heeft  gevonden! Laat niemand je dus vertellen dat 
God je oordeelt voor je zonden en door je te straff en met kanker, ongelukken, mis-
lukkingen of gebrokenheid. God zou onrechtvaardig zijn als Hij dezelfde zonden 
tweemaal zou bestraff en – eerst in Jezus’ lichaam en dan in dat van jou.

Geliefde, God is er niet op uit om jou te veroordelen maar om je te zegenen – 
niet omdat je dit verdient maar omdat Jezus in jouw plaats al veroordeeld en be-
straft  is!

God zou onrechtvaardig zijn als Hij dezelfde zonden tweemaal
zou bestraff en – eerst in Jezus’ lichaam en dan in dat van jou.
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LAAT JE HART DOOR GENADE 
GESTERKT WORDEN

We doen er goed aan ons te laten sterken door genade...
Hebreeën 13:9

God wil niet dat je hart vol is met zorgen en angsten, heen en weer geslingerd 
door iedere uitdaging die op je pad komt. Hij wil dat je hart rust heeft  en ge-

sterkt wordt door Zijn genade voor jou.
Als je echter denkt dat de doorbraken voor jouw uitdagingen afh ankelijk zijn 

van jouw vermogen om God te gehoorzamen, dan zal je hart geen rust hebben. 
Het zal vol zorgen zijn. Waarom? Omdat je God nooit volmaakt kunt gehoorza-
men.

Maar als je vertrouwt op Gods genade, Zijn onverdiende gunst, dan gebeurt 
het tegenovergestelde: je hart wordt gesterkt. Als je weet dat geloof in het volbrach-
te werk van Christus het enige is wat jou voor Gods zegeningen kwalifi ceert, zal 
je hart gesterkt worden. Dan zul je leven zonder de angst dat jouw problemen jou 
zullen opslokken. Je zult leven met de volle zekerheid dat Zijn zegeningen in jouw 
leven zichtbaar zullen worden.

Vriend of vriendin, God wil dat je hart gesterkt wordt en dat je weet dat Zijn 
rechtvaardigheid, genezing, bescherming en voorspoed voor jou zijn  – betaald 
door Jezus’ volbrachte werk aan het kruis. Gods zegeningen zijn zeker in jouw le-
ven omdat ze niet afh ankelijk zijn van jouw vermogen om je aan Gods wetten te 
houden, maar van Jezus’ volmaakte gehoorzaamheid.

Onder het Oude Verbond ontvingen mensen alleen Gods zegeningen als zij 
zich aan al Zijn wetten hielden (Deuteronomium 28:1–2). Als iemand zondigde 
door zelfs maar één wet te overtreden, kon hij Gods zegeningen niet ontvangen. 
Maar onder het Nieuwe Verbond maken jouw zonden je niet langer ongeschikt 
omdat God Zelf heeft  gezegd: ‘Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden 
zal ik niet meer denken’ (Hebreeën 8:12). 

Laat je hart dus door Gods genade gesterkt worden. Door Zijn genade heb je 
volle toegang tot Zijn zegeningen. Je hoeft  je niet langer zorgen te maken over of je 
wel goed genoeg bent. Je kunt stevig staan op de beloft en in Gods Woord en genie-
ten van Zijn zegeningen, omdat Jezus de prijs daarvoor heeft  betaald. Jouw enige 
opdracht is te geloven en te ontvangen!

Door Jezus’ volmaakte gehoorzaamheid staan Gods zegeningen vast in je leven.
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HET IS GODS STRIJD
Jullie hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt,

want dit is niet jullie strijd, maar die van God.
2 Kronieken 20:15

Wanneer we met een probleem of een uitdaging te maken krijgen, hebben we 
de neiging onszelf af te vragen: ‘Wat ga ík hier aan doen?’ Goedbedoelende 

familie en vrienden zullen je vragen: ‘Wat ga jíj eraan doen?’
Koning Josafat werd geconfronteerd met een gigantisch leger, maar in plaats 

van zich te richten op wat hij moest ondernemen, bad hij: ‘God, straft  u hen af. Wij 
zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet 
wat we moeten doen, op u zijn onze ogen gevestigd’ (2 Kronieken 20:12).

Wanneer wij onze ogen op God vestigen, zullen wij Hem horen zeggen: ‘Jullie 
hoeven niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is niet 
jullie strijd, maar die van God (…) Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. 
Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, (…) voor jullie de overwinning 
behaalt’ (2 Kronieken 20:15,17).

Rustig afwachten is wel het laatste wat wij willen doen wanneer de vijand ons 
aanvalt. Het is ook het moeilijkst, omdat we het gevoel hebben dat we niet zomaar 
kunnen blijven zitten niksen – we moeten de situatie proberen te redden. God wil 
echter dat wij rustig wachten en toekijken hoe Jezus, onze Redder, voor ons strijdt.

Wat doe je dus de eerstvolgende keer dat je strijd moet leveren en niet weet hoe 
je het aan moet pakken? Josafat stuurde zijn zangers naar de frontlinie om daar te 
proclameren: ‘Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw’ (2 Kronieken 20:21). Som-
migen zullen zich nu afvragen: ‘Bedoel je dat ik alleen maar hoef te zingen en niets 
anders hoef te doen als ik een probleem heb?’ Nee, dat is niet wat ik bedoel.

Doe wat de situatie van je vereist, maar maak je geen zorgen en stel je vertrou-
wen niet op de dingen die jij doet. Blijf rustig en vertrouw net als Josafat op Gods 
eeuwige trouw. Als je dat doet, zal God jouw slagveld veranderen in de vallei van 
Emek-Beracha. ‘Beracha’ betekent ‘zegeningen’! De Israëlieten gaven het slagveld 
deze naam omdat er maar liefst drie dagen voor nodig waren om de oorlogsbuit te 
verzamelen! God keerde hun situatie om in een grote zegen! (2 Kronieken 20:25–26)

Heb jij een strijd te leveren? Wacht rustig af en zie de redding van de Heer!

God wil dat wij rustig afwachten en toekijken
hoe Jezus, onze Redder, voor ons strijdt.
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KIJK NIET NAAR JE GELOOF, KIJK NAAR JEZUS
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus,

de grondlegger en voltooier van ons geloof.
Hebreeën 12:2

Als je ziek bent, moet je weten dat Jezus je door Zijn volbrachte werk al heeft  
genezen! Vraag daarom niet: ‘Heb ik genoeg geloof om genezen te worden?’ 

‘Heb ik het juiste geloof?’ ‘Wat als ik tekortschiet in geloof?’ Je richt je daarmee 
op jezelf en kijkt naar je eigen geloof in plaats van op Christus en Zijn volbrachte 
werk.

Je kunt beter vragen: ‘Heeft  Jezus mijn ziekte weggenomen? Als dat zo is, dan 
moet Hij een volmaakt werk geleverd hebben.’ Met andere woorden, richt je ogen 
op Jezus en Zijn volbrachte werk!

A.B. Simpson leefde in de negentiende eeuw en schreef een artikel met als titel 
‘Hijzelf ’, waarin hij schrijft  over zijn uitgeputte zenuwstelsel en zijn afgetakelde 
hart, dat elk moment het zou kunnen begeven. Hij zocht de Heer voor zijn gene-
zing en God verwees hem naar Matteüs 8:17, waar over Jezus staat: Hij was het die 
onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft  genomen.

A.B. Simpsom zei dat hoewel hij geloofde dat Jezus zijn ziekten had weggeno-
men, dat hij veel dingen zag die tussen hem en zijn genezing in stonden. Die din-
gen kwamen allemaal neer op één ding: zijn vooringenomenheid ten opzichte van 
zijn eigen geloof! Hij geloofde dat als hij het ‘juiste’ soort geloof zou hebben, hij 
zijn genezing ogenblikkelijk zou ontvangen.

Uiteindelijk kwam hij tot het besef dat hij die laatste belemmering – zijn focus 
op zijn eigen geloof – moest wegdoen en gewoon moest rusten in het volbrachte 
werk van Christus! Die openbaring bracht hem het volledige herstel van zijn ziek-
ten.

Als jij je afvraagt of je genoeg geloof hebt, dan staat geloof tussen jou en Jezus’ 
volbrachte werk in. Hoe meer je op je eigen geloof bent gericht, hoe meer het geloof 
je ontglipt. Maar als je gericht bent op het volbrachte werk van Christus en je Gods 
genade voor jou ziet, ziet God dat als geloof! Zonder het te beseff en is daar het ge-
loof in je hart dat je niet zult sterven aan datgene wat Christus al helemaal voor jou 
heeft  weggedragen, en dan zal je wonder zichtbaar worden!

Richt je ogen op Jezus en Zijn volbrachte werk!
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JEZUS NAM JOUW PLAATS IN ZODAT JIJ
ZIJN PLAATS IN KUNT NEMEN

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw 
en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen:

 ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
Matteüs 27:46

Wist je dat Jezus aan het kruis Zijn Vader voor het eerst met ‘God’ aansprak? 
Hij noemde Hem daarvoor altijd alleen ‘Vader’, maar op Golgotha noemde 

Hij Hem voor het eerst ‘God’.
Jezus verloor die Vader-Zoon-relatie toen Hij jou op die dag vertegenwoordigde 

en Hij aan het kruis jouw zonden droeg, zodat jij God ‘Abba, Vader’ kunt noemen 
en voor altijd een liefdevolle Vader-zoon, Vader-dochter-relatie met God kunt 
hebben (Romeinen 8:15). Jezus werd door God verlaten en Zijn wereld werd duister 
op die verlaten heuvel, zodat God in jouw donkstere momenten tegen je kan zeg-
gen: ‘Nooit zal ik je afvallen, nooit zal ik je verlaten’ (Hebreeën 13:5).

Toen Jezus God het hardst nodig had, keerde God Hem de rug toe. Hij moest 
dat doen omdat Zijn ogen te heilig waren om al die zonden te zien die Jezus op dat 
moment in Zijn lichaam droeg. En omdat God Zijn rug naar Jezus toekeerde, zal 
Hij Zijn rug nooit naar jou toekeren. Integendeel, het licht van Gods genadevolle 
gezicht zal altijd op jou schijnen!

Jezus nam ook jouw onbeschermde positie in aan het kruis. Voor het eerst gaf 
Hij Zijn goddelijke bescherming op zodat jij die elke dag in je leven kunt hebben! 
En omdat Hij zonde werd, nam Hij jouw vloek op Zich zodat – als je Zijn geschenk 
van rechtvaardigheid aanneemt – je enkel en alleen de zegeningen van God zult 
ontvangen.

Jezus kreeg de volle laag van Gods toorn op Zijn lichaam toen Hij jouw zonden 
op Zich nam. Al Gods boosheid en veroordeling kwamen op Hem neer en verteer-
den al je zonden, totdat Gods toorn was uitgewoed.

God is niet boos op jou! Het lichaam van Jezus absorbeerde alles: je zonden, 
vloeken en Gods toorn en oordeel. Leef dus met de verwachting dat je Gods goed-
heid en zegeningen, niet Zijn oordeel, zult zien!

Leef met de verwachting dat je Gods goedheid en zegeningen,
niet Zijn oordeel, zult zien!
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FEITEN VERANDEREN, 
MAAR GODS WOORD NIET!

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.
Johannes 8:32

Denk eens na over de koude, harde feiten waar de volgende drie mensen in 
onze gemeente mee werden geconfronteerd. De tante van een van onze leden 

zag op haar röntgenfoto dat een van haar nieren vol kanker zat. Een echtpaar las 
het medisch verslag, waarin stond dat zij nooit kinderen zouden kunnen krijgen. 
Een vrouw die garant stond voor iemand, werd door de fi nancieringsmaatschappij 
verantwoordelijk gehouden voor een bedrag van 34 miljoen Singaporese Dollar. 

Wanneer dergelijke situaties zich voordoen en wij toestaan dat de feiten zich in 
ons hart nestelen, dan is grote onrust het gevolg. Maar wanneer wij al deze feiten 
recht laten zetten door de waarheden van Gods Woord, zullen wij merken dat de 
Heilige Geest die waarheid zal bevestigen waarin wij geloven. Hij is de Geest van 
waarheid (Johannes 16:13). Hij is niet de Geest van feiten en Hij bevestigt ze ook niet.

Misschien is het een feit dat je ziek bent en is dat bevestigd door de artsen en be-
wijzen de röntgenfoto’s dat feit, maar Gods Woord zegt dat je door Jezus’ striemen 
bent genezen! (Jesaja 53:5). Dat is de waarheid over jouw situatie. Wat is het verschil 
tussen feit en waarheid? Feiten veranderen, maar waarheid – Gods Woord – niet!

Als Gods kinderen ervoor kiezen de feiten te negeren en in Zijn waarheid te 
gaan wandelen in elke situatie, dan zal de Heilige Geest de waarheden die zij gelo-
ven in hen bevestigen.

De vrouw met nierkanker onderging een operatie waarbij haar zieke nier werd 
verwijderd, maar, prijs God, zij ontving bovennatuurlijk herstel en later waren op 
de röntgenfoto’s twee gezonde nieren te zien, in plaats van één. God had een nieu-
we nier in haar gevormd!

Het onvruchtbare echtpaar ontving hun vreugdebundeltje zeven jaar later. Ze 
zijn nu de trotse ouders van niet één, maar van vier kinderen!

Het gemeentelid met de schuld van 34 miljoen Singaporese Dollar vertelde de 
fi nancieringsmaatschappij dat dit geen eerlijke situatie was en dat God haar zou 
beschermen. De maatschappij besloot op wonderlijke wijze haar de schuld kwijt 
te schelden!

Laat dus Gods Woord de waarheid over jouw situatie bepalen wanneer je met 
verontrustende feiten te maken krijgt. En terwijl de Heilige Geest die waarheden die 
je gelooft  bevestigt, zullen de feiten veranderen en zul je jouw wonder ontvangen!

Feiten veranderen, maar waarheid – Gods Woord – niet!
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27 JANUARI

DOOR JEZUS’ STRIEMEN BEN JE GENEZEN
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Jesaja 53:5

Wist je dat een van de grootste bezwaren tegen de fi lm van Mel Gibson, Th e 
Passion of the Christ, was, dat sommige scenes te gewelddadig waren, voor-

al het deel waarin Jezus werd gegeseld?
Ik kan je zeggen dat het in mijn ogen niet gewelddadig genoeg was! Er staat in 

de Bijbel dat Jezus’ aanblik onmenselijk en gruwelijk was (Jesaja 52:14). In de fi lm 
zag de acteur, James Caviezel, die de rol van Jezus speelde, er zelfs na al die slagen 
nog redelijk goed uit.

Maar toen Jezus aan het kruis hing, zag Hij er niet meer menselijk uit en was 
Hij niet om aan te zien (Jesaja 53:2). Hij was zo geslagen dat Zijn gezicht onher-
kenbaar was.

In de fi lm zie je na de geseling maar een klein stukje bot om het niet te afsto-
telijk te maken voor de kijkers. In de messiaanse Psalmen staat echter: Ze trokken 
hun ploeg over mijn rug en maakten lange voren. (Psalm 129:3), en Ik kan al mijn 
beenderen tellen. Zij kijken vol leedvermaak toe. (Psalm 22:18). Zijn botten waren 
allemaal zichtbaar!

 Beste lezer, Hij dacht aan jou toen de soldaten Hem aan de geselpaal vastbon-
den. Toen ze hun zwepen ophieven, zei Hij: ‘Laat het allemaal maar op Mij neer-
komen!’

Wat op Hem neerkwam, was niet alleen de zweep die met elke slag voren trok 
in Zijn rug, maar ook jouw ziekten en kwalen. Met elke zweepslag kwamen ziek-
ten of aandoeningen op Hem neer – reuma, kanker, diabetes, vogelgriep, knok-
kelkoorts, enzovoorts. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten 
ons genezing.

Genezing is dus jouw recht, want Jezus betaalde er de prijs voor. Als de duivel 
zou zeggen: ‘Je kunt hier niet van genezen,’ antwoord dan: ‘Jezus heeft  voor mijn 
genezing betaald. Ziekte heeft  geen recht op mijn lichaam. Ik ben genezen in Je-
zus’ naam!’

Elke vloek van ziekte die eigenlijk op jou terecht had moeten komen, kwam op 
Jezus. Hij verdroeg die zweepslagen één voor één, zodat jij je leven lang gezond 
kunt zijn. De prijs is betaald, zodat jij van je ziekbed op kunt staan!

Jezus betaalde de prijs voor jouw genezing 
en daarom is genezing nu jouw recht.
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28 JANUARI

ERVAAR GODS GUNST IN JOUW LEVEN
Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden 
door de kennis van God en van Jezus, onze Heere.

2 Petrus 1:2 hsv

Als jij graag meer in Gods gunst wilt wandelen, dan is 2 Petrus 1:2 voor jou. 
Daar staat dat genade, de onverdiende gunst van God, en vrede vermenigvul-

digd kunnen worden. De betekenis van vrede in het Hebreeuws is shalom. De de-
fi nitie daarvan is onder andere: heelheid, gezondheid, veiligheid en voorziening. 
Dus wanneer je in goddelijke gunst en vrede leeft , wandel je op elk gebied van je 
leven in Gods zegeningen!

Maar hoe kunnen de onverdiende gunst en de shalom van God toenemen in 
jouw leven?

Dit gebeurt in elk geval niet door ervoor te werken. We zien in de bovenstaan-
de Bijbeltekst dat vermeerdering komt door het groeien van je kennis van Jezus en 
Zijn volbrachte werk. God heeft  al jouw zonden weggenomen en je Zijn geschenk 
van rechtvaardigheid geschonken. Hij heeft  je in Christus geplaatst, zodat je kunt 
genieten van alles wat Jezus heeft . Hoe meer je dit gaat beseff en en je geloof hier-
in groeit, hoe meer genade en vrede zullen toenemen. Gods gunst vermenigvuldigt 
zich als je eenvoudigweg gelooft  dat die gunst van God die op Christus is, ook op 
jou is door wat Jezus aan het kruis heeft  volbracht.

Je hoeft  geen moeite te doen voor Gods gunst. Gunst komt vrij door Gods 
Woord in geloof uit te spreken. Op weg naar je werk kun je zeggen: ‘Gods gunst 
beschermt mij als een schild’ (Psalm 5:12). Door Gods gunst, die door Jezus’ vol-
brachte werk op je leven is, over je leven te blijven uitspreken, zal er steeds meer 
van worden vrijgezet.

Toen ik voor het eerst de arbeidsmarkt betrad, sprak ik de gunst van God uit 
over mijn baan. Telkens als ik een nieuwe opdracht kreeg, sprak ik uit dat Gods 
gunst op mij was. Het bedrijf begon te bloeien en ik werd fi nancieel gezegend. Te-
gen de tijd dat ik het bedrijf verliet om God fulltime te dienen, was mijn inkomen 
zodanig gegroeid dat ik in Singapore in de top vijft ien procent van inkomen in 
mijn leeft ijdsgroep zat.

Ga vanaf vandaag in geloof uitspreken dat Gods gunst op je leven rust; op je werk, 
je relaties en alles wat je onderneemt. Verwacht dat je overal en in alles begunstigd 
zult worden. Zeg: ‘Ik word omgeven door Gods gunst door Jezus’ volbrachte werk. 
Ik sta in de gunst bij God en bij mensen!’ Gods gunst zal voor jou aan de slag gaan!

Je hoeft  niet te vechten voor Gods gunst. 
Zet die vrij door Gods Woord in geloof uit te spreken.
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29 JANUARI

GOD IS VÓÓR JOU, NIET TÉGEN JOU
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is,

wie kan dan tegen ons zijn?
Romeinen 8:31

Kamp je momenteel met allerlei uitdagingen in je leven? Heb je huwelijkspro-
blemen of fi nanciële tekorten? Misschien gaat je kind de verkeerde kant op 

of heeft  een oude ziekte opnieuw de kop opgestoken. Wat moeten wij hier verder 
over zeggen?

Weet je wat God wil dat je zegt? Je mag zeggen: ‘Als God voor mij is, wie kan 
er tegen mij zijn?’

Als je zou weten dat de koning of de minister-president aan jouw kant staat, zou 
je misschien geloven dat het allemaal goed zou komen. Feit is dat er zelfs een nog 
beter iemand achter je staat! De Bijbel leert ons dat God, de Almachtige, de Schep-
per van hemel en aarde, vóór jou is! Welk probleem kan jou in zijn greep houden 
als de Almachtige God vóór je is? Kan de duivel met succes tegen je opstaan terwijl 
God aan jouw kant staat?

Als God vandaag de dag – ja, op dit moment – voor je is, dan hoef je niet te 
klagen: ‘Als ik dit nu had’ ‘Als ik dat maar niet had gezegd.’ Je hoeft  je niet druk te 
maken over de toekomst: ‘Wat als dat gebeurt?’ ‘Wat als we niet genoeg hebben?’ 
Spijt hebben over je verleden en je druk maken over je toekomst zal niets verande-
ren. Kijk liever naar je hemelse Vader! Omdat Hij op dit moment voor jou is, kun 
je vol vertrouwen zijn dat Hij je zal helpen en voor je zal zorgen.

Geliefde, God stuurde Zijn Zoon om voor jou te sterven. Jezus gaf je het door 
Zijn met bloed gekochte recht op een overvloedig en zinvol leven! Hij gaf je Zijn 
eigen met bloed gekochte recht om je leven lang in gezondheid te wandelen! Hij 
gaf je het door Zijn met bloed gekochte recht op Zijn voorziening, zelfs wanneer 
de economie verslechtert!

Je hebt al deze dingen niet omdat je ze hebt verdiend maar omdat Jezus Zijn 
bloed heeft  vergoten en jou het recht erop gaf. Al deze zegeningen zijn vandaag 
voor jou omdat God voor je is! En als God voor je is, wie kan er tegen je zijn?

Alle zegeningen zijn voor jou vandaag omdat God voor je is!
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30 JANUARI

DE LERAAR DIE ALLES DUIDELIJK MAAKT, 
WOONT IN JOU

De Heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, 
[zal] jullie alles duidelijk maken. 

Johannes 14:26

Als je je afvraagt naar wie of waarnaar je kunt gaan om de hulp te krijgen die je 
nodig hebt, kun je daar nu mee ophouden. Wend je tot God die heeft  beloofd 

je de Helper, de Heilige Geest, die Hij in Jezus’ naam stuurde om in je te wonen.
De Heilige Geest zal je alles duidelijk maken. Ja, Hij zal je álles duidelijk ma-

ken! Geloof je dat echt? Of ben je zoals de mensen die geloven dat je God alleen 
om geestelijke raad kunt vragen en voor alle andere dingen in je leven afh ankelijk 
bent van professionele hulp.

God wil niet dat je afh ankelijk bent van wereldse wijsheid. Er is natuurlijk niets 
mis met het raadplegen van een arts of het inschakelen van een fi nancieel adviseur, 
maar God wil dat je éérst naar Hem gaat om advies en leiding. Daarom heeft  Hij 
de Heilige Geest gestuurd als onze Helper (Johannes 16:7 wv) om ons alle dingen 
duidelijk te maken. De Heilige Geest is de Geest van waarheid en Hij zal je de weg 
wijzen naar de volle waarheid (Johannes 16:13).

De apostel Johannes schreef: U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet 
dat. (…) de zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar 
nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog (1 Johannes 2:20,27).

God onderwijst je dus via de innerlijke zalving. Die zalving is blijvend. In elke 
situatie zalft  Hij je van binnenuit en onderwijst Hij je aan de hand van de aan- of 
afwezigheid van Zijn vrede.

Als je bijvoorbeeld een zakelijke overeenkomst wilt sluiten die heel redelijk lijkt, 
maar je ervaart geen vrede in je geest, zet je handtekening dan nergens onder. Te-
ken alleen een overeenkomst waar je vrede bij ervaart. Laat je leiden door Zijn 
vrede en je zult ontdekken dat je hart onbezorgd en onbevreesd zal zijn (Johannes 
14:27).

Als je die vrede volgt, die alleen God je als een innerlijk getuigenis kan geven, 
zullen goede dingen en zelfs wonderen het gevolg zijn!

De Heilige Geest is de Geest van waarheid en Hij
zal je de weg wijzen naar de volle waarheid.
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31 JANUARI

GOD WIL DAT JE BEWUST BENT 
VAN HET KRUIS

Ik had besloten u geen andere kennis te brengen 
dan die over Jezus Christus – de Gekruisigde.

1 Korintiërs 2:2

De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de gemeente te Korinthe dat hij vast-
besloten was hen niets anders bij te brengen dan alleen Jezus Christus, de Ge-

kruisigde. Met andere woorden Paulus die tweederde van het Nieuwe Testament 
schreef was in zijn denken vol van Jezus en Zijn volbrachte werk.

Geliefde, God wil dat jullie gedachten vol zijn van het kruis van Jezus. Hij wil 
dat je kruis-bewust bent. Maar wat betekent dat om kruis-bewust te zijn? Bewust 
zijn van het kruis is Jezus zien, die zoveel van je houdt dat Hij uit vrije wil stierf 
aan het kruis voor jou. 

Kruis-bewust zijn is kijken naar Jezus, die Zijn eigen lichaam off erde om ge-
straft  te worden zodat jouw lichaam vrij kan zijn van alle straf. 

Kruis-bewust zijn is je ogen gericht houden op Jezus, die heeft  gezorgd voor 
jouw bevrijding en overwinning aan het kruis. Aan het kruis zijn al je vijanden 
overwonnen. Al je ziekten werden vernietigd, je armoede werd weggenomen aan 
het kruis, je zonden werden weggevaagd aan het kruis.

Toen de Israëlieten het bittere water van Mara proefden, toonde God een stuk 
hout aan Mozes dat hij in het water wierp om het weer zoet te maken (Exodus 
15:23–26). Het stuk hout stond voor het kruis dat het ‘bittere water zoet maakte’. 
Golgotha’s hout heeft  jouw bittere situaties zoet gemaakt. 

Vanwege het kruis mag je uitzien hoe bittere situaties in je leven zoet gemaakt 
zullen worden. 

Toen de Israëlieten in de woestijn door slangen gebeten werden, zei God tegen 
Mozes dat hij een koperen slang op een paal moest bevestigen. De paal staat voor 
het kruis en het koper spreekt van oordeel. En zij die opkeken naar de slang op de 
paal bleven leven omdat zij hun probleem – de dodelijke slang – genageld en ter 
dood gebracht zagen aan het kruis (Numeri 21:6–9).

Zo zal ook jij niet sterven maar leven wanneer je al je zonden geoordeeld ziet 
aan het kruis, samen met al jouw ziekten, aandoeningen, pijnen, tekortkomingen 
en mislukkingen.

Aan het kruis is alles wat dodelijk is in je leven weggedaan.

Aan het kruis werden jouw zonden geoordeeld, 
vijanden overwonnen, ziekten vernietigd en armoede weggenomen!
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GEBED VOOR REDDING

Als jij alles zou willen ontvangen wat Jezus voor jou heeft  gedaan en Hem tot jouw 
Heer en Redder wilt maken, bid dan alsjeblieft  dit gebed:

Heer Jezus, dank U dat U zoveel van mij hield dat U voor mij aan het 
kruis bent gestorven. Uw kostbare bloed wast mij schoon van al mijn 
zonden. U bent mijn Heer en mijn Redder, nu en voor altijd. Ik geloof 
dat U uit de dood bent opgestaan en dat U leeft  op dit moment. 
Door Uw volbrachte werk ben ik nu een geliefd kind van God en is de 
hemel mijn thuis. Dank U voor het eeuwige leven dat U mij schenkt en 
dat U mijn hart vult met Uw vrede en vreugde. Amen.

BLIJF IN CONTACT MET JOSEPH
Blijf in contact met Joseph via sociale media en ontvang dagelijks een inspirerende 
boodschap in het Engels.

Facebook.com/JosephPrince
Twitter.com/JosephPrince
Youtube.com/JosephPrinceOnline
Instagram: @JosephPrince

GRATIS DAGELIJKSE E-MAIL OVERDENKING
Meld je aan voor de gratis dagelijkse overdenkingen van Joseph Prince via 
www.gracetoday.nl/overdenking. Je ontvangt dan dagelijkse korte overdenkin-
gen om je te helpen groeien in genade. 

ANDERE NEDERLANDSE BOEKEN VAN 
JOSEPH PRINCE

Voor meer informatie over dit boek en andere inspirerende artikelen van Joseph 
Prince kun je terecht op: www.gracetoday.nl



EET JE WEG NAAR 
LEVEN EN GEZONDHEID

Kom aan tafel en ontvang je genezing! 
Door boeiend op de Bijbel gefundeerd onderwijs te geven, ontvouwt Joseph Prin-
ce een openbaring over het Heilig Avondmaal die nog nooit zo relevant is geweest 
als nu. Hij legt niet alleen uit waarom het Heilig Avondmaal Gods voorgeschre-
ven weg is naar leven, gezondheid en genezing, maar beantwoordt ook veel ge-
stelde vragen zoals:

• Is het Gods wil om mij te genezen?
• Straft  God mij door lijden en ziekte?
• Heb ik recht op de genezende kracht van het Avondmaal?
• Wat moet ik doen als er niets lijkt te gebeuren?

In ‘Eet je weg naar leven en gezondheid’ leer je een God kennen die heel veel van 
je houdt. Zijn Zoon heeft  betaald voor je genezing aan het kruis op Golgotha. Laat 
je bemoedigen door de geweldige getuigenissen waarin mensen beschrijven hoe 
ze genezing hebben ontvangen door een openbaring over het Heilig Avondmaal. 
Kom vol verwachting aan de tafel die de Heer al voor jou heeft  gedekt. 

272 pagina’s | Paperback | ISBN 978-3-95933-348-1
gracetoday.nl



GEEF ME DEZE BERG
Soms brengt geloof jouw bergen in beweging
Soms brengt geloof jou in beweging om bergen te overwinnen
Dit is een boek – nee, een reisgids – over geloof
Echt, doorleefd en authentiek geloof
We hebben het over geloof in situaties waar het er echt op aankomt – in tijden van 
tegenspoed, teleurstelling, zorgen over de toekomst, en de schijnbaar onoverko-
melijke problemen waarmee we non-stop worden geconfronteerd. Geloof gaat de 
moeilijkheden niet uit de weg, maar treedt elke berg tegemoet met zelfvertrou-
wen, vastberadenheid en veel genade – ongeacht wat voor berg het is. 

Bovendien gaat dit boek over een goede God en Zijn vermogen om ons vast te 
houden, zelfs als ons geloof tekortschiet.

Verdiep je vier weken lang in het leven van Kaleb en andere inspirerende man-
nen en vrouwen uit de Bijbel. Ontdek de krachtige waarheden over Gods ma-
nier van geloven, waardoor je in je leven terrein gaat winnen en tot bloei komt.

De overdenkingen en vragen en interessante oefeningen in dit boek zullen je 
helpen om deze sleutels te herkennen en in je eigen leven toe te passen. Dan zul je 
veranderen van iemand die nauwelijks overleeft  in iemand die volop bloeit!

272 pagina’s | Paperback | ISBN 978-3-95933-368-9
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GEESTELIJKE STRIJD
Bij de woorden ‘geestelijke strijd’ denk je misschien al gauw aan hevige strijd met 
duivelse machten. Hoewel het waar is dat satan ziekte, depressie en onrust op ons 
probeert te leggen, is het niet Gods wil dat we met hem in een strijd verwikkeld 
zijn. Zijn Woord zegt ons dat we juist de rust in moeten gaan. Het woord ‘strijd’ 
komt maar een keer voor in Efeziërs 6 (het gedeelte in de Bijbel over geestelijke 
strijd), terwijl ‘standhouden’ wel vier keer voorkomt! Dit betekent dat wij, wat 
geestelijke strijd betreft , stand moeten houden oft ewel moeten rusten in de over-
winning van Christus. Jezus heeft  satan al verslagen en ons op overwinnings-
grond geplaatst. Bovendien heeft  Hij ons Zijn eigen zevendelige wapenrusting 
nagelaten om ons te helpen stand te houden. Stop dus met je pogingen om een 
verslagen vijand te overwinnen. Trek Gods wapenrusting aan en rust in Christus’ 
overwinning!
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GEZONDHEID EN HEELHEID DOOR HET 
HEILIG AVONDMAAL

Misvattingen over het Heilig Avondmaal hebben veel christenen beroofd van een 
belangrijk door God gegeven kanaal voor genezing en gezondheid. Dit praktisch 
en opbouwend boekje legt de betekenis uit van de elementen van het Avondmaal: 
Jezus’ bloed voor vergeving van zonden en zijn Lichaam voor onze gezondheid. 
Dit boekje bespreekt waarom het zo belangrijk is om de tafel van de Heer niet te 
vermijden, maar er juist aan deel te nemen. Een noodzaak voor iedereen die Gods 
weg naar gezondheid en welzijn wil kennen.
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STOP MET NEGATIEVE 
GEDACHTEN

Gevangen in depressie? Vind hoop en kracht om vrij te komen. 
Door depressie kun je geblokkeerd raken en afb rekende leugens gaan geloven. 
Het kan je alle hoop ontnemen en de deur openzetten naar duistere, suïcidale 
gedachten. Als jij strijdt tegen overweldigende ontmoediging en wanhopig zoekt 
naar een reden om te leven, is dit boek voor jou geschreven. 

Ontdek dat je niet alleen bent, dat er hulp voor je is en waarom je sterker uit 
het dal kunt komen. God houdt ontzettend veel van je en werkt op dit moment al 
achter de schermen om voor jou alle dingen mee te laten werken voor ten goede. 

Vind in Stop met de negatieve gedachten praktische sleutels die je helpen vrij 
te komen van angst en wanhoop en leer waarheden die je kracht en hoop zullen 
geven. Kom en leer je Redder kennen die jouw hulp is en midden in de storm naar 
je toe komt. Geef niet op. De strijd is van de Heer en jouw overwinning wordt in 
Hem gevonden!
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PSEUDO-GENADE
Als er namaak is, dan moet er ook echte en ware genade zijn.
Echte genade verandert levens. Het redt en bevrijdt mensen. Het verbreekt ban-
den en heeft  de macht ons te helpen een overwinnend, God verheerlijkend leven 
te leiden.

Daarom heeft  de vijand veel controverses en misvattingen over genade rond-
gestrooid. Hij gebruikt geruchten, pseudo-leringen en zelfs een kleine minder-
heid die het evangelie verkeerd gebruikt en door hun manier van leven fout weer-
geeft  – alles in een poging gelovigen argwanend te maken over genade, door het 
een ‘gevaarlijke leer’ te noemen.

Ontdek in Pseudo-genade wat ware genade is en wat het niet is. Duik de Schrift  
in om de broodnodige antwoorden te vinden op vragen zoals: 
• Is genade iets om voor op je hoede te zijn?
• Geeft  genade mensen een vrijbrief om te zondigen?
• Betekent genade dat iedereen automatisch is gered?
• Betekent onder genade leven dat ik niet langer mijn zonden hoef te belijden?
• Is heiligheid belangrijk onder genade?

Ontdek de kracht om niet langer verslagen te blijven. Ontdek het ware evangelie 
opnieuw en kom erachter wat leven onder genade werkelijk betekent. 
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ÉÉN DING
Met ÉÉN DING wordt bedoeld het zitten aan Jezus' voeten om tijd met Hem door 
te brengen. Deze 31-Day Devotional is bedoeld om je juist daarmee te helpen. De 
dagelijkse overdenkingen gaan ook over praktische, alledaagse zaken, zoals ge-
zondheid, voorziening en bescherming die God jou als gelovige belooft . Verwacht 
dat je de komende 31 dagen tijdens het doornemen van dit boekje de heerlijke 
liefde van je hemelse Vader zult ervaren.
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