
    

        
                      Dit boek wordt opgedragen aan onze Hemelse Vader, 

Die alle dingen doet medewerken ten goede van ons; en 
aan Zijn volk die Hem zouden moeten kennen als de 
Almachtige, Alwetende Vriend en Schepper van onze eeuwige
ziel.
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Introductie
Soevereiniteit:

Het uitoefenen van oppermachtige en onafhankelijke autoriteit

   Het doel van dit boek is om je vertrouwen te geven in een almachtige God, die alle dingen liefdevol laat samenwerken voor jou 
bestwil, zodat je uiteindelijk het werktuig zal worden, welke Hij zó verlangt. Als een werktuig voor God zal je zien dat geloof en 
vertrouwen in God, vóór jou en dóór jou zal werken, voor anderen. In dit boek zijn vele stimulerende getuigenissen, die de kracht 
en de gratie van Gods soevereiniteit zichtbaar maken. De vragen op pagina vi en vele anderen, worden in het Woord van God 
beantwoord.
    Deze studie en ervaring van de soevereiniteit van God heeft veel vrucht tot leven doen komen in mijn leven op het gebied van 
rust, vrede, geloof en vertrouwen en het respecteren van Hem. 
Anderen hebben mij verteld dat zij dezelfde ervaring hadden en spoorden mij aan er een boek van te maken. Deze studie heeft 
mijn vrees voor God verscherpt en mijn angst voor de duivelse samenzweringen van de mens verwijderd. Het heeft mij bewust 
gemaakt hoe ontzagwekkend onze God is. Ik ben er mij bewust van dat het mijn opdracht is dit te delen met een ieder die ogen 
heeft om te zien en oren heeft om te horen. Ik weet dat het doel en de almacht van God een fundering legt voor het geloof in de 
beloften en de strijd ervan verwijdert. Wij zullen zien hoe wij mee kunnen werken met God in het proces van Zijn plan en hoe wij 
er werktuigen (vaten) voor kunnen zijn.
    Wanneer wij over dingen die zo controversieel zijn als deze, discussiëren, moeten wij er ongetwijfeld zeker van zijn, dat wij 
alles op de Geschriften baseren en niets erbij voegen of er van weg laten. Wij moeten "strijden voor het geloof, dat eenmaal de 
heiligen (gelovigen) overgeleverd (gegeven) is" (Judas 3), niet het afvallige geloof van vandaag. De reden waarom dit onderwerp 
zo controversieel is, omdat Christenen over het algemeen verzen eruit halen die overeenkomen met wat zij willen geloven. Maar 
waarheid kan alleen komen door het accepteren en het samenvatten van alle verzen want "het totaal van Uw Woord is waarheid". 
Velen van deze verzen die wij gaan onderzoeken worden genegeerd, omdat zij tegen het gevoel en de redeneringen van de 
mens ingaan, maar zij zijn er om ons tot de volle kennis van God te brengen, welke ons verlost. (vrij zet)
    Ik realiseer mij dat ik schrijf aan een doorsnee van Christenen, en dat je misschien dingen ziet, die je niet kunt accepteren. Ik 
ben er echter zeker van, dat, als je niet de baby met het badwater weggooit, je dingen zult zien, die je leven zullen veranderen. Ik 
weet zeker dat God je zal zegenen, wanneer je dit boek langzaam en met gebed, leest.

Uw dienaar in Christus,
David Eells



Inhoud

 1. Gods doel en heerschappij in alle dingen
 2. De soevereiniteit van God in het creëren van de Geschriften
 3. De soevereiniteit van God in wereld-orde (wereldbestuur)
 4. Gods soevereiniteit over het kwaad
 5. Gods soevereiniteit over tijd en verkiezing
 6. Gods soevereiniteit over de ondergang en de verlossing
 7. Gods soevereiniteit over misleiding
 8. Gods soevereiniteit over ziekte, dood en vervloeking
 9. Gods soevereiniteit over tekenen, toeval en bevestigingen
10. De soevereiniteit van God dóór ons.
11. De laatste Adam restaureerde (gaf ons terug) onze heerschappij
12. Vaten (werktuigen) van heerschappij door geloof
13. Autoriteit in gebed
14. Autoriteit over demonen
15. Het binden en ontbinden van wàt?
16. Daden (handelingen, werken) voltooien geloof
17. Methoden (leerwijzen) en de glorie van God
18. Zekerheid versus verzekering
19. Gods soevereine bevoorrading
20. Spirituele of vleselijke heerschappij?
21. Heiligheid en heerschappij
22. Begin nù
 



Limiteren wij God door omstandigheden?  Rampen: van God of van de duivel?  In hoeverre hebben wij autoriteit?  Is God 
betrokken bij al het doen en laten van de mens?  In welke mate heeft God controle over het kwaad?  Vanwaar krijgt het kwaad zijn 
autoriteit?  Houdt God van mij in deze warboel?  Bedriegt God sommigen? Waarom?   Kunnen wij onze toekomst veranderen? 
Hoe?   Kunnen wij er zeker van zijn dat God ons zal gebruiken?  Is er een doel voor mijn omstandigheden?  Heeft de duivel, 
betreffende mij, permissie nodig? Faalt of bekeert God zich ooit?  Zijn er enige voorbeschikt? Wie?  Kunnen wij rusten in het plan 
van God?  Is het kwaad soms voor een goed doel?  Heeft God het goede en het kwade gemaakt?  Wat brengt de kracht van God 
naar mij?  Dient alles het doel van God?  Is God geïnteresseerd in verzekering of zekerheid?  Zou ik dank moeten geven voor 
alles?  Mag ik God om een teken vragen?   Kan de duivel Gods plan dwarszitten?   Wat is een vrije wil?  Kiezen wij God of kiest 
Hij ons?   Komt alleen het goede van God?   Van wie krijgt God raad?  Is het Gods verlangen door ons te regeren?  Hebben wij 
enige autoriteit over de vloek?  Kunnen onze verlangens ons bedriegen?  Zal God mijn geloof groter maken?  Het Calvinisme, 
vrije wil of beiden?   Kan God ons vrede met onze vijanden geven?   Wat geeft engelen autoriteit over mij?  Komt alleen kwaad 
van de duivel?  Moeten wij het kwaad weerstand bieden? In de mens of in geesten?   Worden wij bevolen om Gods kracht te 
gebruiken?  Moeten wij oogsten wat we gezaaid hebben?  Onderwijst de Bijbel fatalisme?  Zal God mij Zijn verlangens geven?  
Zal de geschiedenis zich altijd herhalen?  Gaan Christenen de wereld regeren? Nu?  Doet God nog steeds wonderen?  Wil of 
wenst God dat niemand wordt vervloekt?  Kan onwetendheid van Gods Woord, ons vernietigen?  Is het een voordeel soms gehaat 
te worden?   Kan een vloek komen zonder een oorzaak?  Gebruikt God boze geesten?  Is God echt almachtig, alwetend en overal 
tegelijk aanwezig?  Waarom herhaalt de geschiedenis zich?  Dient alles voor Gods doel?  Is er zoiets als toeval?   Kunnen wij 
geloven dat God geneest, verlost en voorziet?  Wat volbracht Jezus aan het kruis?  Waarom hebben wij niet datgene wat het 
Woord zegt dat wij hebben?  Is het kwaad ook voor ons bestwil?   Hoe kan God nu zeggen ons nergens zorgen over te maken?  
Hoe creëert  God?  Wat voor werktuigen gebruikt Hij?  Koos Hij mij of koos ik Hem?  Is er iets dat God niet ziet?  Laat Hij het toe 
dat wij Zijn handen binden? Wanneer?  Waarom laat God kwaadaardige mensen in posities van macht komen?  Wie waren de 
echte moordenaars van Jezus?  Waarom verkiest God de mens te gebruiken om het kwaad te overwinnen en zegeningen in de 
wereld te brengen?



HOOFDSTUK 1

GODS DOEL EN HEERSCHAPPIJ IN ALLE DINGEN!

Wij weten nu. dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die 
volgens Zijn voornemen geroepen zijn. (Romeinen 8:28)

Geloven wij echt dat alle dingen meewerken voor het tot stand brengen van het goede doel van God voor zijn 
uitverkorenen? Een goede beoordeling van dit is hoe wij reageren in ons dagelijks leven. Het kennen van Gods 
doel in alle dingen zou ons grote vreugde moeten geven. Over  welk doel heeft Paulus het  in dit vers?
Wij kunnen zien in het vers dat hierop volgt, dat hij het heeft over het doel om vele zonen (en dochters) naar 
(in) het beeld van Jezus Christus te conformeren (maken).
Romeinen 8:29 zegt: "Want, die Hij te voren gekend heeft, heeft Hij ook te voren bestemd tot 
gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; 
(en die Hij te voren bestemd heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, deze heeft 
Hij ook gerechtvaardigd")
God bestemde voor, of bepaalde vooraf, om zijn ware kinderen in de beeltenis van Christus te brengen. Dit 
was het doel van God sinds de schepping van de wereld, zelfs voordat Hij de mens had geschapen, én voor de 
zondeval, zoals we zullen zien.

Alle dingen dienen God met het doel om Zijn zonen(dochters) kenbaar te maken. Dit is de reden dat God deze 
wereld geschapen heeft. Sommige mensen die dit niet begrijpen denken dat het plan van God is mislukt. Maar 
na het bestuderen van de Heerschappij  en Soevereiniteit van God, zullen wij duidelijk zien dat er geen 
onvolmaaktheid is in Zijn plan.
Soevereiniteit betekent het beoefenen van almachtige en onafhankelijke autoriteit. 
Zoals wij zullen zien, zelfs zonden, kwaad en de ondergang (de val) zullen God's doel dienen. Hij zal voor 
eeuwig zonen hebben voor broederschap. Met het oog op dit doel, zal Hij alle dingen laten werken voor het 
goede. Alle dingen zijn niet goed, maar alle dingen werken tezamen voor het goede. Mijn vriend, Ray Taylor, 
zei altijd: "Wat hoort niet bij ALLES?"
Wij moeten erover nadenken hoe wij deze waarheid op ons leven toepassen.

God moet omnipotent (almachtig) zijn over alles om deze verklaring te kunnen maken.
Hij moet ook alwetend zijn om zulke alomvattende verklaringen in Zijn Woord te maken. Wij zullen zien dat de 
Geschriften proclameren dat God soevereine heerschappij heeft over alles dat te maken heeft met ons leven. 
Hij valt nooit van de troon af en we zullen zien, dat Hij nooit de troon deelt met de duivel. De autoriteit (het 
gezag) welke de duivel heeft is altijd overeenkomstig met God's ontwerp en wetten. Alles dient God in de 
aangaande creatie (schepping) van zonen. Psalm 119:91 zegt: "Naar Uw verordeningen staan zij heden 
ten dage, want zij alle zijn Uw knechten."
Alles dient Hem in dit proces, om Zijn plan te volbrengen: goed en kwaad.
God heeft nooit iets geschapen, dat Zijn plan kan tegenwerken, omdat God zich nooit vergist. God gebruikt 
zelfs het kwaad om Zijn plan tot uitvoering te brengen. Sommige zullen daarover willen argumenteren. Hopelijk 
zal je van gedachten veranderen terwijl wij de Geschriften onderzoeken.
Het kwaad is een instrument van Gods soevereiniteit om ons te zuiveren en tot volwassenheid in Hem te 
brengen. Zonder het kwaad is er niets om ons naar ons kruis te brengen, om ons te vervolgen en te verleiden, 
zodat wij het kunnen weigeren en verwerpen en zo van zonden gereinigd kunnen worden.
God heeft alles gemaakt, ja, zelfs de goddelozen voor de dag dat Zijn volk reiniging nodig heeft. Spreuken 16:
4 zegt: "De Here heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads."
Tot zes keer toe in de bijbelse geschiedenis, wekte God een machtig koninkrijk op tegen Zijn volk, wanneer zij 
ongehoorzaam waren, om ze te vervolgen en naar hun kruis te brengen. In elke situatie geeft de bijbel God de 
erkenning voor het opwekken van deze "dieren" of "beesten" - Egypte, Assyria, Babylonia, de Meden en de 
Perzen, Griekenland en het Romeinse Rijk - met het doel om gebruikt te worden tegen Zijn volk.
God zal binnenkort hetzelfde doen voor de kerk, want het boek Openbaring verklaart dat Hij nog twee "beest"-
koningen zal brengen. (Openbaring 17:10,11)
De apostel Paulus leerde tevredenheid. Hij begreep dat niemand God's volmaakte plan kan tegenwerken. Door 
onze kortzichtigheid en onvolwassen begrip van God's almachtig plan voor ons worden wij bang en hebben 
angsten en ongeduld.
Je kunt wel begrijpen wat een grote waarde een geweldige apostel en evangelist als Paulus



had voor de gelovigen in zijn tijd. Maar in dit geval werd Paulus in de gevangenis gezet.
Filippenzen 1:12 zegt: "En ik wil dat u weet, broeders, dat hetgeen met mij is gebeurd meer tot 
bevordering van het evangelie gekomen is: (13) Daardoor is aan het gehele hof en aan al de overigen 
duidelijk geworden, dat ik in gevangenschap ben om Christus wil, (14) en het merendeel der broeders 
in de Heer heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed, 
onbevreesd het Woord Gods te spreken.
Paulus begreep dat het niet de duivel was die achter zijn gevangenchap zat, vanwege de waarde het had voor 
God's koninkrijk. 

Vandaag de dag zouden de meesten denken dat de duivel er achter zat om Gods plan in de war te sturen. 
Paulus zegt niet dat de duivel er geen hand in had, maar dat hij Gods plan niet kan tegenhouden. Alles zal 
meewerken ten goede, individueel (persoonlijk) en collectief (gezamelijk). Persoonlijk was het goed voor Paulus 
zelf, en gezamelijk was het goed voor de broeders. 
Het evangelie werd gepredikt omdat Paulus in de gevangenis zat. Paulus schreef veel van het Nieuwe 
Testament in de gevangenis. Omdat hij in de gevangenis zat ging het Woord van God naar meer plaatsen en 
verspreide zich veel sneller. De mens werd moedig en ging naar buiten om het evangelie te prediken omdat hij 
in de gevangenis zat. We lezen in de laatste verzen van de Filippenzen dat zelfs sommigen van het 
huishouden van de keizer bekeerd werden, omdat Paulus in de gevangenis zat.
Soms kijken we te veel naar de omstandigheden inplaats van naar het Woord van God en denken zelfs dat de 
duivel Gods plan heeft kunnen stoppen. God zou Satan nooit gemaakt hebben als hij iemand was die Gods 
plan zou hebben kunnen stoppen. Natuurlijk zullen sommigen zeggen dat God de duivel niet gemaakt heeft, 
maar dat hij een goede engel is die is gevallen. Maar omdat God alwetend is, zoals de Geschriften ons 
vertellen, wist Hij dat zijn engel de duivel zou worden. God is ook almachtig en had wat Hij wist dat zou 
gebeuren, kunnen stoppen. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat God de duivel heeft geschapen. God zegt in 
Jesaja 45:7 zegt: "Ik formeer het licht en schep de duisternis, ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, 
de Here, doe al deze dingen." En in Jesaja 54:16: "maar Ik ben het die de verderver geschapen heeft 
om te vernielen." En vers 17: "Elk wapen dat tegen u gesmeden wordt, zal niets uitrichten..."
Sinds God de verderver heeft geschapen, dan heeft Hij natuurlijk ook de autoriteit om te zeggen dat hij niet kan 
zegevieren over ons.
Denk je dat de drie Hebrewen zich afvroegen waarom God, die zij zo trouw waren geweest,  had beschikt het 
kwaad over hen te laten zegevieren zodat ze in het vuur geworpen werden? Wees geduldig als je denkt dat 
"beschikt" te sterk over komt. Deze Hebrewen ondervonden dat dit een test was om een Heidense koning te 
doordringen van de macht en de reddende genade van de God van Israel. Hij was diep onder de indruk bij het 
zien van de verschijning van God  die tezamen met hen door het vuur wandelde, en zonder ook maar enig 
letsel aan hun lichaam en kleding. Alles dat verbrandde waren slechts de touwen waarmee zij gebonden 
waren!(Daniël 3:25-27)
Het was de bedoeling van God om indruk op de Heidenen te maken en hun vrij te zetten van hun "slavernij". 
Dit is ook een voorbeeld of voorteken van Zijn doel in ons leven.

Al deze verhalen en wetten in het Oude Testament zijn ook beeldspraken (afbeeldingen, voorbeelden of 
voortekenen/schaduwen) met een diepere betekenis voor ons.
1 Korinthiers 10:11 zegt: Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (Grieks: afbeelding, voorteken of 
schaduw) voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen 
gekomen is." Colossenzen 2:16 zegt: "Laat dan niemand u blijven oordelen in zake eten en drinken en 
op het vieren van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van 
hetgeen komen moest...."
Een andere reden voor de test van de Hebrewen, welke ze niet konden voorzien was, dat de koning zou 
prediken tegen het gehele koninkrijk van Babel over de God van Israel.
Daniël 3:28 zegt: "Nebukadnezer sprak en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego. 
Hij heeft Zijn engel gezonden en Zijn dienaren bevrijd, die op Hem vertrouwd hebben, en het bevel van 
de koning hebben overtreden en hun lichamen hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god willen 
vereren of aanbidden dan alleen hun God. (29) Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat 
een ieder, tot welk volk, tot welke natie of taal hij ook behore, die enig oneerbiedig woord spreekt 
tegen de God van Sadrach, Mesach en Abednego, in stukken gehouwen en dat zijn huis tot een 
puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere god is, die zo verlossen kan. (30) Toen maakte 
de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het landschap van Babel."
Zij werden zelfs een hogere positie gegeven! 
Vanwege deze ene daad van vertrouwen en gehoorzaamheid bleef Nebukadnezer prediken over God en Hem 
verheerlijken tegen de hele wereld.
Daniël 4:1 zegt: "Koning Nebukadnezer, aan alle volken, natien en talen, die op de gehele aarde 
wonen: uw vrede zij groot! (2) Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de allerhoogste God 



aan mij gedaan heeft te verkondigen; (3) hoe groot zijn Zijn tekenen en hoe machtig Zijn wonderen! 
Zijn koningschap is een eeuwig koningschp en Zijn heerschappij van geslacht tot geslacht."
Nadat de Meden en de Perzen Babylonia veroverd hadden, gebruikte God Daniël om Hem ook bekend te 
maken aan dat geslacht. Toen hij door de goddelozen in de leeuwenkuil geworpen werd, wist hij waarschijnlijk 
niet dat God alles zo situeerde voor dit wonder, waar hij, zonder twijfel, voor gebeden had. Koning Darius zag 
dat Daniël was bevrijd van de hongerige leeuwen en zij hadden hem geen kwaad gedaan, omdat hij 
vertrouwde op zijn God (Daniël 6:23). Toen gooide de koning Daniël's vijanden in de leeuwenkuil. Hun god was 
niet in staat om hun te verlossen. Toen besloot Darius dat de God van Daniël  de "levende God" was en 
verkondigde Hem aan de wereld. Daniël 6:26 zegt: Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natien 
en talen, die de ganse aarde bewonen: Uw vrede worde vermenigvuldigd! (27) Door mij wordt bevel 
gegeven, dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal beven 
en vrezen; want Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid; Zijn koningschap is onverderfelijk en 
Zijn heerschappij duurt tot het einde. (28) Hij bevrijdt en redt, en doet tekenen en wonderen in hemel 
en op aarde, Hij, die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd."
Ik geloof dat God mij heeft laten zien dat er een vervulling gaat komen in de komende dagen van Daniël en 
van de overwinningen van de drie Hebreeën. 
Ben je bereidt door de goddelozen getest en vervolgd te worden om het plan te volbrengen?
Deze vier verloren alleen hun slavernij aan de goddelozen in hun vurige test. In andere woorden, zij ontvingen 
heiliging (rechtvaardiging) en vrijheid. Niet dat allen lichamelijk gered zullen worden, maar de rechtvaardigen 
sterven niet, ze veranderen alleen van adres. Het menselijk (vleselijk) verstand begrijpt de manier waarop God 
alle dingen gebruikt voor het in vervulling brengen van Zijn plan , niet. 
Maar dit begrip helpt ons mede te werken met God in onze persoonlijke beproevingen waar we nu doorheen 
gaan, zodat de glorie van Christus in ons geopenbaard mag worden.
1 Petrus 4:12 zegt: "Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u 
iets vreemds overkwam. (13) Integendeel, verblijdt u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, 
opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden, bij de openbaring van Zijn heerlijkheid.(14) Indien 
u voor de naam van Christus smaad lijdt, bent u zalig, daar de Geest der heerlijkheid (glorie) en de 
Geest Gods op u rust."
Hier kan je waarnemen dat God de eer op zich neemt voor de test, die tot het goede doel dient, om ons te 
beproeven.

Het begrip van de soevereiniteit van God voor de vervulling van Zijn goede plan gaf Paulus een tevredenheid 
die de meeste Christenen niet bezitten. Filippenzen 4:11 zegt: "Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden: 
want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. (12) Ik weet wat 
armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in 
verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek." Wat is zijn geheim? Hij wist het 
antwoord op de vraag "als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31)
Hij wist dat God niet van de troon zou vallen en ook dat Hij de troon niet "deelde" met de duivel.
Laten wij eens kijken naar het geheim van de vrede die Paulus had. Filippenzen 4:6 zegt: Wees in niets 
bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij 
God. (7) En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
behoeden in Christus Jezus."
Vrij weergegeven: "Maak je nergens zorgen over! Vraag gewoon aan God en dank Hem, en je zal beschermd 
worden door Zijn vrede." Paulus begreep dat God nooit een situatie zou toestaan waarover hij zich zorgen zou 
moeten maken. Hij begreep dat door gewoon te vragen, geloven en danken er nooit een situatie zou ontstaan 
waarin God hem niet in zijn behoefte zou voorzien. Daarom had Paulus vrede en tevredenheid in elke situatie.
En je merkt op dat hij suggereert dat wij danken voor wat we gebeden hebben voordat we het ontvangen. Dat 
is de manier waarop geloof werkt. Markus 11:24 zegt: "Daarom zeg ik u, alwat u bidt en begeert, gelooft 
dat u het hebt ontvangen, en het zal u geschieden."
Maak dit een gewoonte want het brengt vrede, tevredenheid en resultaat.

Velen ontvangen niet omdat ze niet de vertrouwelijke rust van het geloof dat zij ontvangen hebben, ingaan. 
Vrees niet. Hoeveel maal beveelt de Bijbel ons om niet te vrezen. Het is mij verteld dat het bevel niet te vrezen 
365 maal voorkomt, eens voor elke dag van het jaar.
Alleen een soevereine God kan dit zeggen: (Filippenzen 4:4) Verblijdt u in de Heer te allen tijde! Wederom 
zal ik zeggen: Verblijdt u! En Epheziers 5:20 zegt: dank te allen tijde in de naam van onze Heer Jezus 
Christus, God de Vader, voor alles." Wat zou de reden zijn om voor alles dank te zeggen en met alles blij te 
zijn? Wij zijn blij omdat een almachtige God van ons houdt en omdat Hij ten alle tijden alles onder controle 
heeft, zelfs in een vurige beproeving. Deze verzen geven de duivel nooit enig zeggenschap.
Is het je ooit opgevallen dat de gelovigen waar je over leest in de bijbel, nooit enig zeggenschap gaven aan de 
duivel, zoals de gemiddelde Christen dat vandaag aan de dag doet? Dat is omdat de moderne Christenen 



zonder het te weten vertrouwen hebben in de duivel. Paulus geeft alle zeggenschap aan God, voor het goed 
en het kwaad. Hij zegt;"Dank ten alle tijden voor alles." Ik heb zelfs predikanten horen zeggen dat dat alleen 
bedoeld is voor de goede dingen die van God komen. Dat is niet wat er staat of bedoeld wordt. Er is maar 1 
defenitie voor "ten alle tijden voor alles." Ten alle tijden God danken betekent dat uiteindelijk alles van Hem 
komt. Voor de gelovige, hij die geroepen is voor Zijn doel, is er niets om je zorgen over te maken. "Alle dingen" 
hebben niet alleen betrekking op de dingen die gaande zijn, maar ook op de dingen die wij hebben in Christus, 
welke Zijn beloften zijn. 
Wij danken God voor de dingen die wij hebben in Zijn beloften, zelfs al kunnen wij ze nog niet zien. God wil ons 
laten leren en groeien in een door Hem geleid milieu. 
Toen de dicipelen in de boot zaten die zich vulde met water denk ik wel dat in hun gedachten het woord 
"gevaar" opkwam. Toch was dat "milieu" meer onder controle dan zij begrepen. Alles wat zij zagen was de boot 
die zich vulde met water, en ze werden bang en riepen om Jezus. En wat zei Jezus toen hij wakker werd? 
Marcus 4:40 zegt: En Hij zei tot hen: "Waarom zijt gij zo bevreesd? Hebt gij geen geloof?" Waar 
maakten zij zich zorgen over met Jezus in de boot? Jezus is altijd met ons "in de boot". Waarom maken wij ons 
dan zorgen? Heb vertrouwen, geloof! De dicipelen bespeurden gevaar. Jezus zag helemaal geen gevaar, 
omdat Hij totaal vertrouwen had. Hij was zo kalm dat Hij door de storm heen sliep.
Geef altijd dank voor alles in de naam van de Here Jezus Christus. Epheziers 1:11 zegt:
in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens 
het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn Wil..."
De enige manier waarop God tevoren kan bestemmen is om alles te laten werken naar de raad van Zijn wil. 
Anders zou ook maar 1 hardnekkige, opstandige vrije wil Zijn hele plan bederven en konden wij Hem ook nooit 
echt helemaal vertrouwen dat Hij zal doen wat Hij zegt dat Hij zal doen. Hij overweegt geen andere raad dan 
Zijn eigen Wil, omdat Hij nooit fouten maakt. God ziet het eind van het begin. God vergaart geen kennis door 
zintuigen zoals wij dat doen. Hij heeft alle kennis. God maakte een goed plan vanaf het begin; Hij heeft het 
nooit hoeven te veranderen.
Alles wat God doet, doet Hij overeenkomstig naar de raad van Zijn eigen Wil. In de hele schepping is er geen 
andere kompleet vrije wil. Als dat zo was, zou dit een heel gevaarlijke plek zijn. Een vrije wil is een wil die kan 
doen wat het dan ook maar wil doen. Dank de Heer dat het alleen maar Zijn Goede vrije Wil is, degene die in 
alles werkt naar de raad van Zijn Wil, die alles beheerst.
Niemand van ons heeft nu een compleet vrije wil. Wij gaan de vrije wil binnen, Gods vrije wil. Voordat wij tot 
Christus kwamen, hadden we minder een vrije wil dan nu, omdat wij gebonden waren in de zonde, maar Jezus 
kwam om de gevangenen vrij te zetten.
Jesaja 61:1 zegt: "De Geest des Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij 
gezonden om een  blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, om de gebrokenen van hart te 
verbinden, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor de gebondenen opening der 
gevangenis." We waren in elke richting gelimiteerd in onze talenten (bekwaamheid), in ons denkvermogen en 
karakter, in richtingen die wij zouden willen gaan. Het fantastische is dat de Zoon is gekomen om ons vrij te 
maken. 
Johannes 8:36 zegt: "Wanneer dan de Zoon u vrij gemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn."
Hoe meer wij Zijn Wil ontvangen, hoe meer vrije wil wij hebben omdat Hij doet wat Hij wil doen. Wanneer wij 
Zijn Wil hebben, doen wij wat we willen doen. Dat is een vrije wil. God is de enige in de hele bijbel, die 
consequent (constant) kan doen wat Hij wil doen.
De enige manier om deze vrije wil te hebben is om Zijn Wil in ons te hebben. Dat is waarom we de Bijbel 
bestuderen en waarom we ons bekeren, ofwel van gedachten veranderen.
Als wij vrij willen zijn, moeten wij zien wat God ziet, en dat betekent het hebben van Zijn begrip en verlangen in 
ons. God heeft de enige vrije wil, en het bewijs daarvan is dat de geschiedenis zich blijft herhalen. Dat betekent 
er maar één verstandelijk vermogen in controle is, in de gehele geschiedenis. God gebruikt de wil van ons allen 
om te doen wat Hij doen wil. God heeft vaten van eer en vaten tot schande. Wij moeten begrijpen hoe God ons 
gebruikt om Zijn Wil te vervullen.
Filippenzen 2:13 zegt: "Want God is het, die om Zijn welbehagen, zowel het willen als het werken in u 
werkt."
God bepaalt vooraf (beschikt vooraf), met het gebruik van onze wil, het doel van Zijn Wil.
God gebruikt elke wil om Zijn Wil te doen. Alles, de gehele schepping, dient God met de voorbereiding van Zijn 
kinderen (zonen en dochters) om voor het aangezicht van God te komen. De gehele schepping is de aarde 
welke Hij gebruikt om het zaad te planten dat vrucht gaat voort brengen. Velen denken dat als God in controle 
is de wereld op een snoepje zou lijken. Snoep is zoet maar je kan er geen planten in groeien. We hebben de 
dood (van het vleselijke) nodig om een oogst te krijgen. God gebruikt deze wereld als een boer die de aarde 
gebruikt om de dood te brengen aan het omhulsel van het zaad, zodat leven kan opspringen van de kiem (de 
binnenkant van het zaad). God schiep deze wereld, zodat het de aarde zou zijn die "Zijn zonen zou 
voortbrengen". God's plan is perfect en niets zal het in de weg staan. Sommige geloven, in hun 
onvolwassenheid, dat God verrast werd door de val van Adam en toen naar Plan B moest overgaan. Geen 



schijn van kans, onmogelijk! God is nog steeds met hetzelfde plan bezig. Hij heeft geen tweede plan nodig, 
want Hij maakt geen fouten. Wat God besluit te doen, hangt niet af van wat wij doen. 
Als dat het geval zou zijn dan zouden wij Hem regeren. Sommige zeggen dat geloof dingen veranderd, maar 
het zegt in Epheziërs 2:8,9 - "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: 
het is een gave van God."
Het geloof dat van Hem komt, vervult Zijn Wil. Het zegt in Jesaja 46:10: "Ik, die van het begin de afloop 
verkondig en vanouds wat nog niet geschied is, die zegt: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik 
zal mijn welbehagen doen..."
God is aktief betrokken bij alles om Zijn welbehagen te doen. Aangezien Hij alles al van te voren gesproken 
heeft, moet het in vervulling gaan. Jeremia 1:12 zegt: "Daarop zei de Heer tot mij: "Gij hebt goed gezien, 
want Ik waak over Mijn woord om dat te doen." God laat niet alleen maar toe: Hij veroorzaakt het terwijl wij 
de Geschriften lezen. God doet alles overeenkomstig naar de raad van Zijn Wil. Wij vinden het prettig om het 
woord "toelaten" te gebruiken vanwege ons onvolwassen begrip. De Geschriften leren ons dat Hij werkt, doet, 
gebruikt en veroorzaakt. Psalm 65:5 zegt: "Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, opdat hij 
wone in Uw voorhoven." Gods methode voor onze verlossing (redding) is dat Hij Zijn Wil in ons plaatst. Als 
wij op de één of andere manier iets missen van Zijn verlossing, dan moeten we naar Hem gaan in gebed en 
Hem vragen Zijn Wil in ons te plaatsen. Wij erkennen dan, dat alles van Hem komt, dat alle genade van Hem 
komt. Ons gebed zou moeten zijn: "Heer, plaats Uw verlangens in mij, want dan zal ik doen wat goed is." 
Psalm 119:32 zegt: "Ik zal de weg van Uw geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart. (35) Doe mij 
het pad van Uw geboden betreden, want daarin is mijn verlangen. (36) Neig mijn hart tot Uw 
getuigenissen en niet tot hebzuchtigheid (begerenswaardigheid)."
De bruid zegt in Hooglied 1:4: "trek mij achter U mee." Wanneer God ons mee trekt, dan rennen wij achter 
Hem aan. Als Hij ons niet mee trekt, rennen we niet want verlossing komt door Zijn genade of gratie. In 
Romeinen 10:20 zegt het: "En Jesaja waagt het te zeggen, Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, 
Ik ben openbaar geworden aan wie naar Mij niet vroegen." En Romeinen 3:10 zegt: "Gelijk geschreven 
staat: niemand is rechtvaardig, ook niet een, (11) er is niemand, die verstandig is, niemand, die God 
ernstig zoekt; (12) allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden..."
Allen waren gebonden in zonden en "gevormd in overtredingen." Zoals we kunnen zien, een verdorven 
karakter zoekt niet naar God. God moet de eerste stap nemen.
Johannes 6:44 zegt: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke." 
En Johannes 15:16 zegt: "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt 
heengaan en vrucht dragen..".
Hoe trekt God ons naar zich toe? Hij trekt ons door een verlangen in ons te plaatsen om van gedachten te 
veranderen (bekeren) en naar Hem toe te komen. De bijbel zegt dat God bekering schenkt. Handelingen 11:
18 zegt: "Zo heeft dan God ook de Heidenen de bekering ten leven geschonken". Als wij ons bekeren, is 
het een geschenk van God, net als geloof. Wij zijn in Gods koninkrijk vanwege Zijn barmhartigheid en genade. 
Naarmate wij voorwaarts willen gaan in Zijn koninkrijk, hebben wij nog altijd Zijn barmhartigheid en genade 
nodig om te bekeren. Hij wil dat wij Zijn bevoegdheid in ons leven erkennen in alles. Hij wil dat wij Hem zoeken 
voor het verlangen om het goede, het rechtvaardige te doen. Hij werkt in ons te willen en doen naar Zijn 
behagen; als dat niet zo was, zouden we in grote moeilijkheden zitten.
Ik heb altijd koning David bewonderd vanwege zijn Nieuw Testament - wijsheid en kennis, als een van het Oud 
Testament volk. In 1 Kronieken 29:10 zegt het: Toen prees David de Here ten aanschouwe van de gehele 
gemeente, en David zei: "Geprezen zijt Gij, Heer, God van onze vader Israel, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid.(11) Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, 
ja, alles wat in de hemelen (inclusief de tweede hemel, waar Satan's rijk is) en op aarde; van U is de 
heerschappij, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven." Wat of wie valt "buiten" alles"? God is 
het hoofd over alles, altijd. Hij zou het nooit anders willen. Het idee, dat God altijd aan het oorlog voeren is met 
de duivel en we nooit weten wie er gaat winnen, is het denken van onvolwassenen. Het laat toe, God het 
kwaad niet aan te rekenen, totdat ze opgroeien en het totale prachtige plan van God begrijpen. God wint altijd. 
God zal degene die Hem toebehoren, bezitten, en de duivel zal degene krijgen die aan hem toebehoren. Dit is 
God's plan. 1 Kronieken 29:12 zegt: "Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in Uw 
hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in Uw macht een ieder (allen) groot en sterk te maken."
God houdt ervan dat woord "allen (alles)" te gebruiken. Als wij het over God hebben, zullen wij het woord 
allen(alles), veel moeten gebruiken. Je merkt op dat God allen en alles regeert en Zijn sterkte aan allen geeft.
(13) "Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij Uw heerlijke naam, (14) Wie toch ben ik, en wat is 
mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke vrijwillige gaven te schenken?" (Wie zijn wij dat wij een wil 
zouden hebben om God te dienen? David begreep dat het de genade van God was die hun in staat stelden 
hun vrijwillige gaven te schenken op deze manier) "Want het komt alles van U, en wij geven het U uit Uw 
hand."
Is het niet wonderbaarlijk dat God ons beloond voor iets dat in de eerste plaats van Hem komt? Paulus zei in 1 
Kronieken 4:7 - "Wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt?"



Het juiste antwoord is dat wij helemaal niets hebben dat we niet van God gekregen hebben, en toch zullen we 
beloond worden. Het feit dat we alles van God ontvangen hebben door Zijn genade zou ons zeker nederig 
moeten maken, en laten weten dat wij niets hebben om over op te scheppen, trots op te zijn of ook maar enige 
reden hebben om iemand anders te oordelen of op iemand neer te kijken. Wat Hij ons heeft gegeven kan Hij 
ons ook weer af nemen. Wij moeten voorzichtig zijn hoe wij wandelen voor de Heer.
1 Kronieken 29:15 zegt: "Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor Uw aangezicht, gelijk al 
onze vaderen; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, zonder hoop. (16) Here, onze God, al deze 
rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw 
hand, alles behoort U toe."
Alles wat God ons geeft, behoort Hem toe en dient om Hem te dienen. Wij zijn hier om hem te dienen.
Johannes de Doper had rust en vrede, maar bestreed ook geesten die tegen hem kwamen, net als wij doen. 
Deze geesten probeerden door het gebruik van zijn eigen discipelen competitie en jaloezie naar buiten te 
brengen. Johannes 3:25 zegt: "Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes (de doper) met 
een Jood over de reiniging. (26) En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: "Rabbi, die met u was 
aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot hem." 
(27) Johannes antwoordde en zei: "Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel 
gegeven zijn." 
Het begrip Johannes had gaf hem totale vrede, dat wat naar hem toekwam, van God was. Hij vertelde hun in 
vers 30, "Hij moet groter worden, en ik moet minder worden."
Hij had totale vrede met het vervullen van het gedeelte dat God hem te doen had gegeven. Omdat hij de 
soevereiniteit van God begreep, had hij totale vrede met het feit dat hij zijn volgelingen aan Jezus verloor. Hij 
wees Jezus zelfs aan, aan sommige van zijn volgelingen, hij riep: "Kijk, Hij is het offerlam van God!" 
(Johannes 1:35) Toen zijn twee discipelen dat hoorden, gingen zij Jezus achterna. Johannes was geen 
tegenstrever of jaloers, hij wist gewoon dat hij er was om te vervullen wat God hem te doen gaf. Een mens kan 
alleen maar ontvangen wat van God komt. Denominaties (of een sektegeest) is van zichzelf jaloers of 
rivaliserend. O, deze dominees vechten voor hun grond! Als zij zichzelf zo goed mogelijk voor doen, en 
anderen zwart maken, wie zou dan ergens anders heen willen gaan? De slechte bijwerking ervan is, dat 
wanneer hun volgelingen weg gaan, ze meestal terug naar de wereld gaan, zonder hoop dat er iets beters is. 
Sommige echter, die dat systeem te boven komen, gaan voort met iets beters.
Vaak zijn wij er bezorgd over of we al dan niet in God's Wil wandelen. Wij zijn echter vaker in de Wil van God 
dan we denken, vanwege de soevereiniteit van God. Wij kunnen het doel missen in onze akties, maar zijn waar 
we moeten zijn in de situatie, omdat God alles beheerst. God zet ons in het midden van bepaalde 
omstandigheden om ons naar ons kruis te brengen.
Jezus kwam in een situatie terecht, waar het er op leek, dat God kwaadaardige mensen macht over hem gaf. 
God geeft de macht aan slechte mensen voor Zijn eigen doel. Ben je ooit in een situatie geweest, waar God 
mensen macht over jou gaf? Dit is om ons nederig te maken en ons naar ons kruis te brengen. Wanneer we in 
die situatie worden geplaatst, moeten wij ons daarin overgeven. God vertelde Paulus niet te protesteren tegen 
de pijnlijke prikken die ons op het goede pad moeten leiden. In Johannes 19:10 zegt het: "Waarom geeft u 
mij geen antwoord?" vroeg Pilatus. "Ik beslis of U vrijgelaten of gekruisigd zult worden."
(11) "U zou geen macht over Mij hebben als God u dat niet gegeven had," antwoordde Jezus. "De 
grootste schuld ligt bij hem die Mij aan u heeft overgeleverd."
Jezus had vrede temidden deze situatie omdat Hij wist dat Hij in de hand van de Vader was. De twijfel over de 
competitie tussen God en de duivel neemt altijd onze vrede weg, omdat we nooit helemaal zeker zijn of we nu 
in de Wil van God of in de hand van de duivel zijn. Toch zijn we in de hand van God. Jezus wist dat niemand 
enige macht over Hem had of het moest hem van God gegeven zijn. Dat was waar in Jezus' geval en ook in 
het onze.
Psalm 91:11 zegt: "Want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw 
wegen; (12) op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot." Dit spreekt 
over allen die "in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten" (Psalm 91:1) Gods engelen zijn bij ons. 
We kunnen zelfs niet "onze teen aan een steen stoten", zonder dat Gods engelen daar zijn om ons te helpen. 
Toeval bestaat niet. Toeval is, wat een Almachtige God je toe laat vallen. Het "lot" de schuld geven is een 
smoesje, omdat wij "oogsten wat we zaaien." 
Gelaten 6:7 zegt: "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook 
oogsten." Dit laat ook de absolute soevereiniteit en gerechtigheid van God zien.
Johannes 3:27 zegt: "Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn." Alles 
komt, in de eerste plaats, van God. Hoe zou God onze Vader kunnen zijn als Hij ons een vrije wil zou geven, 
waarmee wij maar ongestraft alles mee zouden kunnen doen? Hoe zou God onze Vader kunnen zijn als Hij de 
duivel de vrije hand met ons zou geven? Wij zouden er nooit over denken dat met onze eigen kinderen te 
doen. Er is nog iets anders waarmee dit begrip ons echt helpt. Wij zouden nooit een reden hebben om ons te 
bekeren en te veranderen als we in alles wat er gebeurt altijd maar de duivel erachter zagen. Maar als we door 
de duivel heen kijken naar God, hebben we een reden om ons te bekeren. Daarom is het belangrijk dat wij de 



soevereiniteit van God begrijpen. Wij kunnen nu altijd door de duivel heen naar God kijken en ons afvragen, 
waarom God de duivel toestemming heeft gegeven om te doen wat hij wilde met ons. Job begreep meer dan 
de meeste mensen in het Nieuwe Testament over de soevereiniteit van God. Job 2:10 zegt: "Zoals een 
zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit 
alles zondigde Job met zijn lippen niet."
God maakte het overduidelijk dat Job niet zondigde met het zeggen dat het goede en het kwade dat op onze 
weg komt van God afkomstig is. Het was de duivel die de werken deed, maar Job gaf de duivel geen 
erkenning. De duivel wordt gebruikt als een werktuig. Wij moeten om het werktuig heen kijken en de almachtige 
God zien. Als we dat doen, hebben we een reden om ons af te vragen waarom we ons in een slechte 
omstandigheid of situatie bevinden. Als er iets is dat we moeten veranderen, zullen we gemotiveerd worden om 
het te veranderen. Dat gebeurt niet als we maar naar de duivel blijven kijken. Wij blijven doorgaan met ons 
goddeloos gedrag en geven de schuld aan de duivel. Het is gemakkelijk voor de vleselijke mens om te zeggen: 
"De duivel doet dit omdat ik zo goed probeer te zijn", inplaats van: "God doet dit omdat ik het verdien of nodig 
heb." Nee, denk er maar eens over na; het is God!
Dit vers kwam in mijn gedachte toen het eerste ruimtevaartuig ontplofte: (Lucas 13:4) "Of meent gij, dat die 
achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle 
andere mensen, die in Jeruzalem wonen? (5) Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen 
evenzo omkomen." 
Het is misschien "politically correct" om alle nationale en internationale rampen op de "slechte jongens" te 
gooien, maar de waarheid is dat wij ons niet willen bekeren.
Wij zien God's doel van het berechtigen van de onbekeerden in dit vers in vervulling gaan. God vernietigde 
alles op de wereld met een vloed in de dagen van Noach. Er werden maar 8 mensen rechtvaardig geacht op 
de hele wereld en gered door God in de ark. Is het vandaag de dag anders? Matteus 24:37 zegt: "Want 
zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." God vernietigde 
Sodom en Gomorra met vuur uit de hemel. God zei tegen Abraham dat Hij deze verdorven steden niet zou 
vernietigen als Hij daar slechts 10 rechtvaardige mensen kon vinden. Is er enig verschil vandaag aan de dag? 
Lucas 17:29 zegt: "Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel 
en verdelgde hen allen, (30) Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen 
geopenbaard wordt."
Ik zeg niet dat God de duivel soms niet stuurt zodat wij kunnen oefenen in het zegevieren van het kwaad. Ik 
zeg dat God de duivel ook stuurt om ons te geselen wanneer wij ons buiten Zijn Wil begeven. Wij moeten 
dieper kijken dan de duivel, die alleen maar een alledaags voorwerp tot gebruik is, en God's hand zien in alles. 
Hij alleen is soeverein. Als we dit doen, worden we voortdurend gemotiveerd om met Hem te wandelen en Hem 
te gehoorzamen. Ik kan nu iemand, die zich aangevallen voelt, horen zeggen: "Het is niet God die de duivel 
zendt." Net als God werkt in "voorwerpen van eer", die om Zijn welbehagen zowel het willen als het 
werken in u werkt" (Filippenzen 2:13), werkt Hij ook in "alledaagse voorwerpen."   De duivel, of hij het weet 
of niet, is het hoofd van de alledaagse gebruikte voorwerpen van God. Hij is een geschapen wezen. God zou 
niet erg wijs zijn als Hij een wezen zou scheppen die Hem kon overwinnen, om het maar niet te hebben over 
het afranselen van Zijn kinderen zonder enig doel. 
Matteüs 28:18 zegt: "En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: "Mij is gegeven alle macht in 
de hemel en op aarde." Dat laat dus geen enkele autoriteit aan de duivel toe, behalve dat, wat hem gegeven 
is. Jezus zei: "Alle autoriteit", niet "Alle macht". Autoriteit is het recht om macht te gebruiken. Jezus had het 
recht alle macht te gebruiken, omdat Hij alle autoriteit had. Jezus heeft autoriteit over de macht van de duivel, 
zoals wij in een later hoofdstuk zullen zien, autoriteit om de duivel's macht te gebruiken. 1 Korintiers 11:12 en 
2 Korintiers 5:18 zeggen: "de oorsprong van alles is God" en "En dit alles is uit God". Wow! Deze kleine 
uitdrukking wordt twee maal gebruikt in het Nieuwe Testament. En ik denk dat als je dit zou zeggen onder 
Christenen die niet weten dat het uit de bijbel komt, ze je waarschijnlijk voor gek zullen verklaren, Hoor je ooit 
mensen  zeggen: "Dat is of komt van de duivel" of "Dat is van God"? De bijbel zegt: "Alles komt van 
oorsprong van God". Waarom zegt Hij dat? Dat kan toch niet waar zijn? Het probleem zit bij ons, hoe wij er 
tegenaan kijken, ons begrip. Wij weten dat sommige dingen door de duivel gedaan worden. Dat is ook zo, 
maar in de eerste plaats komt het bij God vandaan. Het is God's plan dat hier op aarde in vervulling aan het 
gaan is, niet het plan van de duivel. In Johannes 3:27 zegt het: "... Geen mens kan iets aannemen, of het 
moet hem uit de hemel gegeven zijn." Dat past helemaal niet met wat we hebben geleerd. De meeste 
mensen die in God geloven zijn overtuigd dat sommige dingen van God afkomstig zijn en andere dingen niet. 
Deze leer komt van de tradities van de mens. Alle hervormers vochten tegen deze leugen, die het vertrouwen 
en geloof wegrooft, inclusief Augustinus van de Katholieke kerk. Wij moeten God zien als zittend op de troon, 
altijd regerend. De omstandigheden in ons leven motiveren ons te vrezen, respecteren en vertrouwen in Hem 
te hebben.
We leren niets als we altijd de schuld aan de duivel of andere mensen geven. De Heer zegt b.v. in Jacobus 5:
16: "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt." Het is 
gebruikelijk om de duivel de schuld te geven, inplaats van het te zien als God die ons zuivert van onze zonden 



in geval van ziekte. Sommigen zijn hun hele leven ziek en sterven zonder bekering; ze zagen nooit een reden, 
omdat in hun ogen zij door de duivel vervolgd werden. Gelaten 6:7 zegt: "Dwaalt niet, God laat niet met 
Zich spotten. Want wat een mens zaait. zal hij ook oogsten." In andere woorden, wij ontvangen van God 
overeenstemmend met onze daden. Wij komen terecht waar we thuishoren in onze toekomst. Door bekering 
en geloof zijn onze zonden van ons leven dat we achter ons hebben, vergeven en weggewassen, maar blijven 
we zondigen, dan zullen we oogsten wat we zaaien. Op die manier vrezen en respecteren wij God dus. 1 
Korintiërs 8:5 zegt: "Er is maar 1 God. Ook al zeggen de mensen dat er in de hemel en op aarde vele 
goden en vele heren zijn - en er zijn heel wat zogenaamde goden en heren - wij weten wel beter. (6) Er 
is maar 1 God: de Vader, door Wie alles is en voor Wie wij leven. En er is ook maar 1 Heer: Jezus 
Christus, door Wie alles is gemaakt en Die ons het leven heeft gegeven." Alles komt van de Vader, door 
Christus. Alles! Waarom is dit zo moeilijk te begrijpen, terwijl het overduidelijk door de Geschriften naar voren 
komt? Integendeel, er is niets in de Geschriften, dat de dingen die wij in kerken onderwezen krijgen, 
ondersteunt.
Bij het studeren van de Geschriften de afgelopen dertig jaar, vond ik vaak een vers waarbij ik dacht dat het te 
doen had met de soevereiniteit van God. Ik schreef het dan in een duidelijke plek in de kantlijn van mijn Bijbel. 
Ik kwam er dan op terug en bestudeerde het om te zien hoe het overeen kwam met andere verzen. Het werd 
mij heel duidelijk dat God altijd aan het roer zit. Dat gaf mij vrede en vertrouwen in God en rust in alle 
omstandigheden. Later, toen ik de boeken van de hervormers ging lezen vond ik tot mijn verbazing uit, dat zij 
het er haast allemaal mee eens waren, terwijl niemand om ons heen dit onderwees. De leerstelling over de 
soevereiniteit van God wordt meestal "het Calvinisme" genoemd. Echter veel van wat Calvijn onderwees, 
onderwezen Maarten Luther en Augustinus, lang voordat hij dat deed. De meesten van de hervormers 
onderwezen dat de soevereiniteit van God verkiest wie Hij wil, door Zijn Wil in hun te openbaren. Armeniërs, 
aan de andere kant, onderwijzen dat degene die gebonden zijn door zonden, goede of vrije keuzen kunnen 
maken, wat onmogelijk is. De Armeniërs beschuldigden Calvijn dat hij fatalisme onderwees. Fatalisme is "wat 
gebeurd, gebeurd. Ik hoef me geen zorgen te maken, want wat God besluit, is wat er gaat gebeuren. Ik berust 
er maar in en zie wat er plaats vindt. Dat was niet wat de hervormers onderwezen. Het is een feit dat ze haast 
allemaal onderwezen, dat de manier waarbij God voorbeschikt, en Zijn Wil tot stand brengt, is dat Hij jouw wil 
gebruikt.
Degene die overwinnen, overwinnen omdat God's genade hun beweegt om te willen en doen wat Hij wil. De 
gave van geloof in God is gegeven aan ongelovigen. Wij kunnen als Christenen God's genade ontvangen, door 
het verlangen naar het goede, krachtens ons geloof. Fatalisme vernietigt motivatie. De waarheid motiveert 
altijd naar heiligheid. 
Als wij ooit ons zoonschap gaan manifesteren, zal dat zijn omdat wij overwinnaars waren. Niet omdat we 
dachten, "Ik ben gekozen en daarvoor zal ik er komen."
Dat soort denken heeft in sommige Calvinistise kerken de overhand. Calvinisten onderwijzen niet altijd wat 
Calvijn onderwees. Calvijn's Grondregels van de Christelijke Godsdienst is een grondige openbaring van de 
soevereiniteit van God. Degene die God's heiligheid verlangen zullen bewijzen dat zij waren gekozen. 



HOOFDSTUK 2
DE SOEVEREINITEIT VAN GOD IN HET CREËREN

VAN DE GESCHRIFTEN

"Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want 
nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben 

mensen van Godswege gesproken. (2 Petrus 1:20,21)

Er is geen vergissing in het feit dat God beweert de schrijver van de Geschriften (Bijbel) te zijn. Het lijkt 
buitengewoon fantastisch dat God perfecte gedachten zou kunnen geven aan de imperfecte/onvolmaakte 
mens en, dat wat zij schrijven totaal door Hem geïnspireerd wordt. 2 Timoteüs 3:16 zegt: "Elk van God 
ingegeven (In het Grieks: ingeblazen door God - zie Genesis 2:7) schriftwoord is ook nuttig om te 
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in gerechtigheid."
Hij was zo volmaakt soeverein in dit dat het zegt dat Hij de mond van de mens gebruikte. 
Lucas 1:70 zegt: "gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten van oudsher" - en 
Jeremia 1:9 zegt: "Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de Here zeide tot 
mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond..."
De profeten zelf verkondigde dit door hun woorden te beginnen met: "Zo zegt de Here"
Jezus zei niet alleen dat Zijn woorden van God waren, maar ook dat zij zouden oordelen en dat zij het eeuwige 
leven zijn. Johannes 12:48 zegt: "Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft één, die hem 
oordeelt: het woord dat Ik heb gesproken, dat zal hem veroordelen op de laatste dag. (49) Want Ik heb 
het niet uit mezelf gesproken, maar de Vader die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, 
wat ik zeggen en spreken moet. (50) En Ik weet, dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, 
spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft." Jezus droeg deze inspiratie over aan degene die Hij zond. 
Matteüs 10:40 zegt: "Wie u ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij 
gezonden heeft." De leraren van het Nieuwe Testament, zoals Paulus, verkondigde deze inspiratie. 1 
Korintiërs 14:37 zegt: "Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel 
weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is."
Kan de Goddelijke Inspiratie van de Geschriften bewezen worden? Ik zal je in dit boek vertellen over 
verscheidene wonderen die mij zijn gebeurd, waarvoor geen redelijke verklaringen zijn, alleen de 
bovennatuurlijke macht van een levende, liefhebbende God, Die reageert op ons geloof en vertrouwen in de 
Geschriften. 
Het meest indrukwekkende wonder gebeurde toen een vriend van mij, mij uitdaagde om de Bijbel te gaan 
lezen. Ik was er absoluut niet van overtuigd dat de Geschriften door God geschreven waren en ik was, dacht ik, 
zeer gelukkig, al leefde ik in zonde. Ik had het erg naar mijn zin met mijn wiet, alcohol en hobby's, gewoon 
plezier, met geen enkele behoefte om God te dienen of zogenaamd "heilig" te zijn. Ik had echter een 
nieuwsgierigheid naar het bovennatuurlijke, in vervulling gaande voorspellingen uit de Bijbel, die duizenden 
jaren oud waren. Al was ik dan nooit een lezer, ik begon de Bijbel te lezen. Ik begreep in die tijd echter niet wat 
er met mij gebeurde. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik een boek gewoon niet weg kon leggen. Alles 
wat normaal interessant voor me was, negeerde ik, en ik las elke vrije minuut. Niet lang daarna, wilde ik 
degene die dit boek geschreven had, echt leren kennen, en ik wist dat Hij, God was. Ongeveer dezelfde tijd, 
viel het me op dat mijn zakje wiet al dagen onaangeraakt in het kastje lag en mijn bijna voltooide Kawasaki Z-1 
motor, totaal geen aandacht kreeg. Dit was niet "de ouwe ik." Mijn ski-boot, racekar, kampeerwagen: gemaakt 
van een oude schoolbus: pistool-collectie, alles liet ik links liggen. Uiteindelijk verkocht ik ze of gaf ze weg. Ik 
wist dat Gods' hand op mij was en dat Hij zich aan mij wilde openbaren. Wanneer we het woord van God in ons 
krijgen, krijgen we God in ons. Hij is het Woord (Johannes 1:1) Ik had een verlangen om te gehoorzamen wat 
ik aan het lezen was. Toen het Woord zei dat ik gedoopt moest worden en gevuld met de Heilige Geest, deed 
ik het. Zonden rolden van me af, zoals water van de rug van een eend. Mijn nieuwe televisie stond me in de 
weg; weg ermee. Ik respecteerde het Woord meer dan de mens of religie vanwege de kracht het had om te 
zegenen en vrij te maken. 
Kan de Goddelijke Inspiratie van de Geschriften wetenschappelijk bewezen worden? Wetenschap is 
waarneembaar (je kan het gadeslaan), en aantoonbaar. Mijn getuigenis is overduidelijk voor mijzelf en 
degenen die mij kenden, maar voor andere twijfelaars, zal ik nog een wonder met je delen. 
Ivan Panin was gedwongen Rusland te verlaten tijdens de Bolsjewiek Revolutie en kwam naar de United 
States. Hij werd een Harvard geleerde; hoogleraar en wiskundige, die ooit Albert Einstein bij-les gaf. Zijn 
scholing, toewijding aan Christus en de Geschriften voorzagen hem uitstekend in zijn toekomstige werk. Hij 
vond in dit alles zijn levenswerk: het wetenschappelijk bewijzen van de Goddelijke Inspiratie van de 
Geschriften. Dr. Panin wijdde zich  50 jaar, twaalf tot achttien uur per dag, aan dit werk. De basis voor zijn 



openbaring, welke hij "numerieke code" noemde, was het klassieke Hebreewse Oude Testament en het 
Griekse Nieuwe Testament. De Hebreeën en Grieken gebruiken hun letters ook voor hun nummers. In andere 
woorden, de hele Bijbel is dus feitelijk ook in nummers geschreven. Wat Dr. Panin ontdekte, was, dat als hij 
nummers gebruikte, de 66 boeken van de Geschriften, patronen van nummers en herdeelbaarheid lieten zien, 
die in geen ander schrijven voorkwamen. Hij onderzocht, vol overgave, andere Hebreewse en Griekse 
geschriften, en kon geen patroon vinden. Inclusief  de apocriefe, toegevoegd aan de Katholieke- en sommige 
Protestantse Bijbels, waarbij ook de originele King James Versie van vóór de vele herzieningen. 
Ik heb de werken van Dr. Panin voor jaren gelezen en ben er totaal van onder de indruk. Hier komt een klein 
voorbeeld van de bundels van zijn werk uit een boekje genaamd: "Verbazingwekkende Nieuwe Ontdekkingen". 
Het nummer 7 is verreweg het meest gebruikte nummer in de oppervlakkige tekst van de Bijbel, alleen al in 
Openbaringen meer dan 50 keer, maar het komt ook veel naar voren als we grondiger op de gehele Bijbel 
ingaan.

GENESIS, HOOFDSTUK 1, VERS 1
"in den beginne schiep God de hemel en de aarde"

Kenmerk 1
Het getal van Hebreewse woorden in dit vers is precies 7

Kenmerk 2
Het aantal letters in de zeven woorden is precies 28, of 4 zevens

Kenmerk 3
De eerste drie van deze zeven Hebreewse woorden bevatten het

onderwerp en het gezegde van de zin. Deze drie woorden zijn 
vertaald - "in den beginne schiep God".

Het aantal letters in deze eerste drie Hebreewse woorden is
precies 14, of 2 zevens. De laatste vier van deze woorden zijn

vertaald - "de hemel en de aarde".
Het aantal van de letters in deze laatste vier Hebreewse

woorden is 14, of 2 zevens.
Kenmerk 4

Deze laatste vier Hebreewse woorden bestaan uit twee voorwerpen.
De eerste is "de hemel", en de tweede is "de aarde".
Het aantal letters in het eerste voorwerp is precies 7.

Het aantal letters in het tweede woord is 7.
Kenmerk 5

De drie leidende woorden in dit vers van zeven woorden zijn 
God - het onderwerp -

en -  hemel en aarde - de voorwerpen.
Het aantal letters in deze drie Hebreewse woorden is precies 14,

of 2 zevens.
Het aantal letters in de andere vier woorden van het vers is 14,

of 2 zevens.
Kenmerk 6

Het kortste woord is in het midden. Het aantal letters in dit
woord en het woord aan de linkerkant is precies 7

Kenmerk 7
Het aantal letters in het middelste woord en het woord aan

de rechterkant is precies 7

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele verbazingwekkende numerieke feiten, welke ontdekt zijn in de 
structuur van dit eerste vers van maar zeven Hebreewse woorden.
Letterlijk dozijnen van andere fenomenale getallen karakteristieken bevinden zich vreemd genoeg in de 
structuur van dit vers. (In de 167-bladzij editie van Verbazingwekkende Nieuwe Ontdekkingen ©1941, 
geschreven door Karl Sabiers, een student van Panin, zijn er vele meerdere kenmerken. (Engelse titel van dit 
boek: Astounding New Discoveries).
Dus, volgens de wetten van de kansberekening, om voor 24 kenmerken te verschijnen in 1 vers, bij toeval, is er 
alleen maar 1 kans op de 191.581.231.380.566.414.401 - ofwel 1 kans op de honderd-één-en-negentig 
kwintiljoen, vijf honderd-één-en-tachtig quadriljoen, twee honderd-één-en-dertig triljoen, drie honderd-en-
tachtig miljard, vijf honderd-zes-en-zestig miljoen, vier honderd duizend veertien, vier honderd en één.
Vele korte Bijbel verzen hebben van 70 tot 100 of meer verbazende nummer codes die "per ongeluk" in de 
structuur van de tekst zitten. Als er alleen maar 1 kans op de kwintiljoen is, dat 24 kenmerken bij toeval samen 



verschijnen, wat zou dan de kans zijn voor 70 of meer?
Wanneer er maar één kans op de duizend is om voor iets "per ongeluk" te gebeuren wordt het al hoogst 
onwaarschijnlijk geacht. Als er maar één kans op de honderd duizend is, wordt het praktisch onmogelijk 
bevonden. Maar hier is één kans op de niet alleen miljoenen, miljarden, triljoenen, quadriljoenen en 
kwintiljoenen, dat slechts 24 kenmerken bij toeval bij elkaar voor zouden komen in één vers.
Als dat niet genoeg is om iemand te overtuigen, er zijn patronen van 8, 11, 13, 17, 19, 23, 37, 43, enz. buiten 
de zevens, door het gehele Woord heen.
Grotere patronen verbinden boek aan boek, Oud- en Nieuw Testament en laten de juiste orde van de boeken 
zien. Wat dit alles bewijst is dat er maar één bovenaards, briljant denkvermogen de Bijbel heeft geschreven, 
inplaats van 33 simpele mannen; de meeste zonder scholing; die in verschillende landen woonden, over een 
tijdspan van 1600 jaar.
Als de mens de Bijbel had geschreven, zouden ze allemaal tegelijkertijd in leven hebben moeten zijn, en allen 
wiskundig, geniaal. Ieder van hen zou zijn boek laatst moeten hebben geschreven, met kennis van de 
cijfercode in al de andere boeken. Men heeft geprobeerd een simpele tekst met cijfercode te schrijven, met 
slechts enkele karakteristieken, en is erbarmelijk te kort geschoten.
De Hebreeën hadden uitermate strenge regels voor de schriftgeleerden, die ze moesten volgen bij het 
kopiëren van een oud manuscript. God deed dit, door hen, om dit perfecte patroon in de Geschriften te 
behouden, zodat wij het Geïnspireerde Woord van God ("God-geademd") nu mogen hebben. Als een Griekse 
of Hebreewse letter is toegevoegd, verwijderd of veranderd, dan breekt het patroon in die tekst.
Het voornaamste probleem in het publiceren van Bijbels vandaag aan de dag, is de beslissing welk manuscript 
te gebruiken. Het is logisch alleen die oude manuscripten te gebruiken, die het dichtst bij het origineel komen, 
met minder kans op menselijke fouten.
Om een kopie van een kopie van een kopie, enz. te gebruiken is niet erg logisch, en toch, door vooroordelen, 
of het gebrek aan beschikbaarheid van oude manuscripten, hebben sommige op deze manier Bijbels 
uitgebracht. Het hoeft geen betoog, dat de oude manuscripten veel meer numeriek blijken te zijn. Door de 
cijfercode heeft God ons een methode gegeven waardoor wij kunnen ontdekken welk manuscript de juiste is, 
en waar ze goed of fout zijn. De cijfercode heeft het onderzoeken van vele vertalingen onnodig gemaakt. Het 
heeft het ook mogelijk gemaakt om uit te vinden welke vertaling het meest nauwkeurig is. In het vergelijken van 
Bijbels, tot en met de 20ste eeuw, stelde Panin vast, dat de Herziene Versie, welke lichtelijk werd gereviseerd 
voor Amerikanen, de Amerikaanse Standaard Versie (ASV), met kop en schouders boven andere versies 
uitstak.
Voordat ik Dr. Panins' werk ontdekte, was ik tot deze conclusie gekomen door Vine's Expository Dictionary van 
Nieuw Testament woorden en het vergelijken van manuscripten. Ik wil erop wijzen, dat in haast elke Bijbel die 
je tegenkomt, je de nodige kennis voor verlossing en heiligheid kunt vinden. Sommige willen misschien 
beginnen met een wat makkelijker te lezen versie, totdat ze een beetje kennis hebben verkregen, maar voor de 
meer zuivere punten in het leren, is nauwkeurigheid erg belangrijk. Dr. Panin werkte hier ijverig voor. 
Twee buitengewone resultaten van zijn werk, zijn het numeriek correcte "Numeric English New Testament" en 
het "Numeric Greek New Testament". Ik ben, door mijn eigen onderzoek van mening, dat dezen de meest 
exacte zijn, die verkrijgbaar zijn. Er zijn woorden, woord-groepen en verzen, die, wanneer men ze optelt, 
waarden hebben die neigen dingen theologisch te verbinden en soms naar voren komen in de oppervlakkige 
tekst. Men noemt deze Bijbel wetenschap "thematics". Dit is ook de titel van het eerste boek op dit gebied, 
geschreven door Jerry Lucas en Del Washburn. Hier zijn een paar voorbeelden van hun rekenkundige 
ontdekkingen met mijn aantekeningen, welke Gods soevereine ontwerp van de Geschriften, bevestigen. 

VOORBEELD
Als je de getallen in "Jezus" optelt krijg je 888

Dit is deelbaar door 111. Here God in Gen.3:9 = 111
Merk de deelwaarde op, 111, welke Jezus aan God verbindt in het Oude Testament.

Jezus = 888 of 111x 8
Here God = 888 of 111 x 8  - Openbaring 15:3

Here Jezus = 111 x 11  - Openbaring 22:20
Woord = 111 x 2

Nazireeër = 111 x 2
Mijn geliefde Zoon = 111 x 14

Sommige verborgen woorden komen naar boven in de oppervlakkige tekst.
Oppervlakkige tekst

(Openbaring 13:18) ... het getal van het beest... is zes honderd zes en zestig
Verborgen in de waarden

(1 Petrus 5:8) tegenpartij = 666
(Johannes 1:9) in de wereld = 666

(Openbaring 12:12) grote grimmigheid = 666
(Openbaring 18:3) kooplieden der aarde = 666



(Openbaring 17:15) waarop de hoer gezeten is = 666
(Openbaring 13:6) lasteringen tegen God = 666 x 3
(Openbaring 16:13) de bek van de draak = 666 x 3

(Openbaring 13:3) de gehele aarde ging het beest achterna = 666 x 5
(Openbaring 11:18) en om te verderven wie de aarde verderven = 666 x 5

Merk op dat 666 de Satan, de verdorven en het koninkrijk der aarde, samen verbindt.
Oppervlakkige tekst

(Openbaring 14:1) ... en zie, het lam... en met Hem honderd vier en veertig duizend...
Verborgen in de waarden:

(Romeinen 11:7) de uitverkorenen = 144
(Openbaring 14:12) het geloof = 144 x 7

(penbaring 22:17) de bruid = 144 x 7
(Openbaring 14:3) de 144 duizend = 144 x 7

(Lucas 12:37) Zalig die slaven = 144 x 7
(Romeinen 9:11) uitverkorenen van God = 144 x 10

(Openbaring 14:4) gekocht als eerstelingen = 144 x 10
(Openbaring 1:7) Wolken = 144 x 10

("Zie, Hij komt met de wolken")
(Dit zijn duidelijk wolken van in wit-geklede gelovigen)

Merk op dat 144 Gods koninkrijk van de rechtschapen uitverkorenen verbindt.
Terwijl het nummer 666 diegene identificeert met de naam (Grieks: "karakter en autoriteit") van het beest in 
hun voorhoofd in Openbaring 13:16-18, identificeert het nummer 144, diegene die de naam van Jezus en de 
Vader hebben in Openbaring 14:1.
Ik hoop dat je het een beetje begrijpt. Dit waren enkele van de kortere uitdrukkingen. Merk op dat de tekst van 
het beest, de hoer en de wereld, verbonden zijn. De tekst over de rechtvaardigen, de uitverkorenen en de 
komst van de Heer, zijn ook verbonden. De hele Bijbel is vol van deze verbondenheid tussen leerstellingen, 
door gemeenschappelijke waarden als: 100, 144, 111, 153, 276, 666, 700, 1000, 1500, enz.
Del Washburn heeft meerdere onderzoekingen gedaan en verscheidene boeken hierover geschreven.
Een ander fantastisch, rekenkundig bewijs van de inspiratie van de Geschriften is ontdekt. In de populaire 
mond wordt het "bijbel-code" genoemd, welke ook de naam is van het eerste boek daarover, geschreven door 
Michael Drosnin. Hier is een korte samenvatting van dit boek:
John Maynard Keynes, eerder hoofd van Cambridge Universiteit, ontdekte papieren van een oud-hoofd van 
1696: Sir Isaac Newton. Volgens Keynes, die Newtons' biografie heeft geschreven, waren Newtons' 
leerstellingen merendeels over theologie, niet wiskunde, zwaartekracht of het zonnestelsel. Hij schreef dat 
Newton geloofde dat er een code in de Bijbel is, welke sprak over de menselijke geschiedenis, verleden en 
toekomst. Newton heeft dit onderwerp voor vele jaren, grondig onderzocht, voordat hij stierf. 
De wijsgeer van Vilna, een groot denker uit de 18de eeuw, zei: "Van het eerste tot het laatste woord, omvat de 
Torah (mozaïsche wetboek, Pentateuch), alles wat geweest is en er zijn zal, tot het eind der tijden. Dat is de 
geloofsregel. En niet alleen in de algemene zin, maar ook wat betreft elk detail van het mensdom en elk 
individueel, en in nauwkeurigheid, alles wat er met hem gebeurd van de dag van zijn geboorte tot zijn dood."
Meer dan 55 jaar geleden ontdekte Rabbijn Weissmandel van Tsjecho-Slowakije dat, als hij elke 50ste letter 
van het begin van Genesis nam, het woord "Torah" word gespeld. Hij vond dit "overslaan motief" ook in andere 
boeken van de Torah, de vijf boeken die tot ons kwamen door Mozes. 
Dr. Eliyahu Rips, een vermaarde Israëlische wiskundige, heeft deze code uiteindelijk ontsluierd door de 
computer, een werktuig die zijn voorlopers niet hadden. Zijn conclusies zijn bevestigd door eerste klas 
wiskundigen over de gehele wereld, en in wetenschappelijke bladen, te Harvard, Yale en de Hebreewse 
Universiteit, waar hij hoogleraar in de wiskunde is. Hij heeft deze code "equidistant letter sequenties" (op gelijke 
afstand gelegen letter motieven) of "ELS", genoemd. Deze motieven kunnen van 1 tot vele duizenden letters 
overslaan en gaan van rechts naar links en links naar rechts in de tekst, met dezelfde letters in gebruik, vaker 
dan we tot nu toe weten. Zo ontstaat laag op laag op laag, enz. van informatie, verborgen achter de tekst van 
de Geschriften. 
Woorden met weinig letters kunnen natuurlijk op goed geluk op deze manier in andere teksten gevonden 
worden. 
De woorden, uitdrukkingen en zinnen in de Geschriften, gegroepeerd met andere samenhangende woorden, 
uitdrukkingen en zinnen, van een verschillend overslaand motief in dezelfde tekst, maakt dat dit echter "per 
ongeluk" zou gebeuren, onmogelijk.
Sinds het boek van Michael Drosnin zijn er vele Bijbel-code software programma's te verkrijgen. Door het 
gebruik hiervan werden er over de gehele wereld ontelbare ontdekkingen gedaan. Ik heb ontdekkingen gedaan 
met mijn eigen programma's. Een vriend van ons vond de namen van mijn vrouw en mij, samen met onze 
huwelijks datum. Een andere vriend vond zijn hele stamboom. Als er relatief onbelangrijke dingen worden 
gevonden, kan je je voorstellen hoeveel er in werkelijkheid zijn. Het is heel goed mogelijk dat de wijsgeer van 



Vilna gelijk had. 
Openbaringen over de toekomst zijn moeilijker, omdat je een idee moet hebben wat je het programma wil 
vragen naar te zoeken. Drosnin vond de moord op Yitzak Rabin en het jaar dat het zou gebeuren, één jaar 
voordat het werkelijkheid werd. Hij had de eerste minister gewaarschuwd, maar jammer genoeg kwam de 
voorspelling op de juiste tijd uit. Later werd ook de naam van de moordenaar gevonden. Drosnin vond ook, 
twee maanden voordat het gebeurde, de aanvaring van het volgende: Shoemaker-levy/bestormd Jupiter/8ste 
AV (16de Juli).
Nog iets anders dat opmerkelijk is, is dat de oppervlakkige tekst vaak verbonden is met de code die eronder 
ligt. Drosnin gaf ons een voorbeeld van dit in de tekst van Daniel 12:4, waar het woord "computer" in de code 
is, beginnend met de woorden "houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd..." Het 
is duidelijk dat de informatie welke opgesloten zit in de bijbel-code niet kon worden geopenbaard tot het eind 
der tijden, toen computers op de markt verschenen. 
De bevestiging van dit feit, begint in Deuteronomium 12:11, waar "Bijbel code" is gecodeerd en in 
Deuteronomium 12:12 "verzegeld ten overstaan van God", is gecodeerd.
Een paar van de andere codes die wij in zijn boek vonden zijn de Holocaust, de maanlanding, de tweede 
wereld oorlog, Watergate en het aanklagings-procedure, de Wright-broers met hun vliegtuig, Edison met de 
lamp, Newton met de aantrekkingskracht, beide Kennedy-moorden met de moordenaars, de verkiezing van Bill 
Clinton, het bombardement in Oklahoma met het Murrah Gebouw en Timothy McVeigh, enz. enz. De meesten 
van deze zijn gegeven met toebehorende informatie en soms datums. Ook zijn er waarschuwingen voor 
toekomstige wereld- en kernoorlogen, asteroïden en kometen die de aarde strijken, verschrikkelijke 
aardbevingen, plagen, economisch verval, enz. De meesten van deze zijn gegeven met toebehorende 
informatie en vele malen de datums. Sommigen van deze zijn waarschuwingen, net als Jona en Nineve, welke 
afhankelijk zijn van de daden der mensheid, en sommigen zijn voorspellingen van dingen die zeker zullen gaan 
gebeuren.
- De bovenstaande codes zijn in de Torah voor meer dan 3000 jaar. Zelfs meer belangrijk bewijs van Gods 
soevereiniteit in de inspiratie van de Geschriften zijn de honderden profetieën in de zinnenbeelden en 
schaduwen van de gehele Bijbel die met regelmaat uitkomen na 2000 - 3000 jaar. Geen medium, handlezer, 
kristalkijker (koffiedik lezer), waarzegger of voorspeller kan zoiets doen, zoals Daniel verklaarde. 
Nebukadnezer had een droom waarin de toekomst over de koninkrijken der wereld tot en met het einde, was 
verborgen. Toen de valse profeten van de duivel de droom niet konden onthullen, nog de toekomst daarin, 
deed door de Geest van God, Daniel het. Eerst vertelde hij de koning van zijn dwaling, in het zoeken naar de 
toekomst door deze mensen. Daniel 2:27 zegt: "... De verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen 
geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. (28) Maar er is een 
God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnezer bekend gemaakt 
wat in de toekomende dagen geschieden zal." Alleen een soevereine God kan deze toekomstige 
openbaring van de geschiedenis van de wereld aan de koning openbaren. Het bewijst dat de duivel de 
toekomst niet juist voorspellen kan door zijn waarzeggers, omdat hij geen soevereiniteit heeft om dit te laten 
gebeuren. Hij kan op korte termijn voorspellen wat hij van plan is te laten gebeuren; wat ook voorbeschikt is 
door God; maar sinds niet al zijn plannen zijn voorbeschikt, maakt hij vele valse voorspellingen. 
De laatste tijd zijn er codes gevonden door de gehele Bijbel, bij verschillende andere onderzoekers: zoals de 
naam Jezus, die gevonden wordt door het gehele Oude Testament onder de profetieën van de komende 
Messias, de aanslag op het Wereld Trade Center en de betrokkenheid van Osama Bin Laden, de antrax 
aanslagen, de spoedig komende kern-oorlogen, Sadam Hussein, Yasser Arafat, Enron, vlucht 587, de raket-
aanslag op vlucht 800, de nationale identiteitskaart, de aankomende bom aanslagen door al Qaeda en Bin 
Laden op Amerika, de toekomstige kernwapen-aanvallen door terroristen, en de verschrikkelijke besluiten die 
de regering neemt in verband met onze vrijheid, abortus, welke de wraak van God over ons brengt, enz.
Numerieke codes, thematiek en de Bijbel code zijn enkele van de vele verschillende voorbeelden van 
verborgen stelsels in de Bijbel. Ik ben er van overtuigd dat een combinatie van deze de grootste geheimen zal 
blootgeven. Ik heb wat advies voor de onderzoekers van de bijbel code in het Nieuwe Testament; gebruik de 
rekenkundig verbeterde vertaling van Dr. Panins Grieks Nieuw Testament en je zal langere en meerdere codes 
vinden; omdat slechts 1 letter veranderd of verwijderd van het origineel, het numerieke patroon in de tekst, 
vernietigt. Alleen een verstand buiten ons begrip kan deze codes tegelijkertijd aan de oppervlakte en onder een 
rationale tekst uitdenken
Lieve vrienden, sinds God Zijn Woord zo ontzagwekkend precies heeft gemaakt, denk je dat Hij daar ooit van 
zou wijken? Psalm 119:89 zegt: "Voor eeuwig, o Here, houdt Uw Woord stand in de hemelen." Psalm 89:
35: "Mijn verbond zal ik niet ontwijden, noch veranderen wat over Mijn lippen gekomen is." En 
Hebreeën 6:18: "... het onmogelijk is, dat God liegen zou..." Omdat dit waar is en God heeft gesproken, 
heeft Hij zijn daden in Zijn Woord vastgelegd. Zijn Woord zet niet alleen de condities voor het eeuwige leven, 
maar zet ook de condities voor zegeningen en vervloekingen in ons aardse leven. Er is niets dat meer 
belangrijk is, dan het bestuderen van Gods Woord, zodat wij mogen leren om in Gods Koninkrijk te leven en 
zodoende de vervloekingen vermijden en leven onder zegeningen.



HOOFDSTUK 3 
DE SOEVEREINITEIT VAN GOD IN WERELD-ORDE (WERELD BESTUUR)

"Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken,
Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt"

(Spreuken 21:1)

 Het verbaast mij dat vele Christenen vandaag  de dag zo onwetend kunnen zijn over de  soevereiniteit van 
God, terwijl er zoveel in het Woord staat over dit onderwerp, en velen,  zelfs in het Oude Testament, deze 
waarheid begrepen. Wij zouden een goede woordenwisseling krijgen in haast elke kerk, als wij deze dingen 
naar voren zouden willen brengen. Maar wij zouden  alles wat er in de Geschriften staat moeten kunnen 
onderzoeken en ons er goed over moeten kunnen voelen als wij erover zouden willen praten. Als wij de Bijbel 
aanhalen (citeren) en ons er niet goed over voelen, is er iets mis met ons  denken. Op deze wijze komen wij er 
achter of wij er valse leerstellingen op na houden en  ons denken hernieuwd moet worden. De moderne kerk 
negeert vele verzen omdat ze niet  comfortabel zijn voor het wereldse denken. (het vleselijke denken). Hier is 
één van die verzen. Daniël 4:17 zegt: "Dit bevel berust op het besluit der wachters en deze zaak op  het 
woord der heiligen, opdat de levenden mogen weten, dat de Allerhoogste macht  heeft over het 
koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de  nederigste onder de mensen daarin 
aanstelt." Hoe komt het dat de mens vandaag  de dag dit niet begrijpt? Vele Christenen vandaag,  die zo 
betrokken zijn bij de politiek, denken dat ze het vermogen hebben, door zich te  verenigen, iemand aan het 
bewind te kunnen zetten, die God daar niet zou willen. Wees  voorzichtig, dat je je niet meet aan de 
goddelozen. Volgens de waarheid over de brede weg,  is er geen morele meerderheid. Het is niet door kracht 
of geweld. Door de gehele  geschiedenis heeft God de laaghartigsten der mensheid op tronen gezet. Er is een 
goede  reden waarom God dit doet. Het was de reden dat de laaghartigsten der mensheid Jezus  
berechtigden, en het is voor dezelfde reden dat wij het nu nodig hebben om door de  laaghartigen der 
mensheid geregeerd te worden. Goede mensen nagelen je niet aan een  kruis, maar zonder kruis is er geen 
kroon.  In het Bijbels verleden, wanneer Gods volk in apostasie (afvalligheid) verviel, zette God  "beest-
koninkrijken" op om de mens naar hun kruis te brengen, zodat ze zich zouden  bekeren. Zes wereldmachten - 
Egypte, Assur, Babel, Medië-Perzië, het Griekse en het Romeinse Rijk - werden opgericht om het kleine Israël 
naar hun kruis te brengen.  Is het toeval dat de wereldrijken dachten dat het belangrijk was het kleinste 
koninkrijk te  onderwerpen? Geschiedenis en het Woord van God zijn duidelijk. Prediker 1:9 zegt: "Wat 
geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets  nieuws onder de zon." 
En nu, om een wereldwijd afvallige kerk tot bekering te wekken, zet God een zevende en  achtste "beest" 
koninkrijk op over de gehele wereld, welke het "zaad" van alle vroegere  wereld-koninkrijken zal bevatten. 
(Openbaring 17:11) We lezen over Nebukadnessar, de man die zo trots was op het koninkrijk welke hij dacht te  
hebben gebouwd in Daniël 4:30 - "De koning nam het woord en zei: Is dit niet het grote  Babel, dat ik 
gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner  macht en tot eer mijner majesteit? 
(31) Nog was dat woord in des konings mond, toen er een stem nederklonk uit de hemel: U wordt 
aangezegd o koning  Nebukadnessar: het koningschap is van u geweken, (32) men verstoot u uit de  
gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds; gras zal men u  te eten geven als 
aan de runderen; en zeven tijden (jaren) zullen over u voorbijgaan, totdat gij erkent, dat de 
Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen  en dat geeft aan wie Hij wil." Dit "werktuig" 
van klei, die zichzelf het werk van God toeschreef herinnert mij aan wat de  maker van de Titanic zei: "Wij 
hebben een schip gebouwd welke zelfs God niet kan laten zinken." Prediker 5:1 zegt: "Wees niet overijld 
met uw mond, en uw hart haaste zich  niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want 
God is in de hemel en gij  zijt op aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn." De soevereiniteit van 
God doordringt ons van eerbied. Terwijl koning Nebukadnessar door zijn paleis wandelde,  opscheppend over 
zijn prestaties, gaf de Heer zijn geest voor zeven jaar over aan de geest van een beest.    
Dit is een voorafschaduwing van de laatste zeven jaar van verdrukking,  wanneer God de koninkrijken der 
wereld zal overgeven aan "een geheimenis: het grote  Babylon", met de geest van een beest.(Openbaring 17) 
Voor zeven jaren, at deze grote koning vol eigendunk gras in het weiland, totdat hij tot de  openbaring kwam 
dat "de Allerhoogste macht heeft over het koninkrijk der mensen en dat geeft aan wie Hij wil."(Daniël 4:
25)
 Het eerste wat ons hier moet opvallen is dat God deze arrogante man tot koning maakte  en het hardnekkige 



volk van God in zijn handen gaf. Door de geschiedenis heen heeft God  deze gewoonte herhaald. God, door 
Daniël, had de koning van te voren gewaarschuwd dat  dit oordeel zou komen, zodat hij verantwoordelijk kon 
zijn en zich zou bekeren. Dit is een  voorbeeld voor ons, zodat wij God zullen vrezen en niet zijn eer zullen 
aantasten.  Daniël 4:35 zegt: "Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; (Het is niet de  wereld 
wat belangrijk is in God's plan, maar diegene, welke wedergeboren zijn van geest)  Hij doet naar zijn wil met 
het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand  is er, die Zijn hand kan weerhouden of tot 
Hem kan zeggen: Wat doet Gij?" Niemand kan God's hand wegduwen en zeggen: "Wat ben je aan het 
doen?" Niemand kan  stoppen wat Hij wil doen. Dit zou ons geloof/vertrouwen, rust en vrees voor God moeten  
geven. Sinds God precies doet wat Hij wil, waarom zet Hij dan deze kwade mensen aan het  bestuur over de 
wereld? Wij dachten dat God de andere kant op wilde met de wereld. Het is  duidelijk dat Hij het niet eens is 
met de opinie van de meerderheid. God heeft geen  interesse om de wereld te redden door de politiek; Hij 
heeft dit nooit gedaan. Dit is de  manier waarop onwetende Christenen denken, die God een handje willen 
helpen. Hun plan  is om altijd een Christen aan het bestuur te hebben om geschikte wetten en berechtigingen  
aan te stellen voor ons, zodat we nooit onder vervolging of oppressie komen, of naar ons  kruis gaan. Het 
probleem met dit is, dat diep gelovige mensen helemaal geen verlangen  hebben om over de mens te regeren. 
Hun verlangen is het koninkrijk van God te dienen,  door het vervullen van de Grote Opdracht. Marcus 10:42 
zegt: "En Jezus... zeide tot hen:  Gij weet, dat zij, die regeerders der volken heten, heerschappij over 
hen voeren, en  hun rijksgroten oefenen macht over hen. (43) Zo is het echter onder u niet. (44)  Maar 
wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn..." Politiek geëngageerde Christenen verkiezen te worden 
meegerekend met degene die  verlangen hebben naar macht. Deze mensen, samen met de wereld die zij 
regeren, dienen  het grotere plan om zonen tot volwassenheid te brengen. 2 Samuël 7:14 zegt: "Ik zal hem 
tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid  bedrijft, zal ik hem 
tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der  mensenkinderen." Politiek geëngageerde 
Christenen zouden graag God's roede weg willen  nemen. Als vele Christenen niet "de naam zouden hebben 
dat zij leven, terwijl zij dood zijn" (Openbaring 3:1), zou het niet nodig zijn "een roede der mensen" te 
hebben. Als het over de politiek gaat, ben ik neutraal omdat ik aan God's zijde sta en niet aan die  van de 
mens. De "juiste" man, die wij denken welke God zou kiezen, wordt niet altijd door Hem gekozen. Hij deed het 
niet toen wij Clinton kregen, of wel? De meeste Christenen zouden  het hier met mij eens zijn. God wilde een 
verdorven man aan het bestuur, omdat een  verdorven man het enige soort is die een verdorven land kan 
kastijden in wat het nodig  heeft. God koos Clinton. Romeinen 13:1 zegt: "Ieder mens moet zich 
onderwerpen  aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die 
er zijn, zijn door God aangesteld." God koos Clinton niet omdat Hij een voorkeur  voor hem had als mens, 
maar omdat wij dat nodig hadden. Niet één vader houdt ervan zijn  kind te moeten straffen, maar zou het kind 
liever zegenen. God zette Bush aan het beheer  omdat Christenen Hem dat vroegen. Nu kan Hij bewijzen dat 
Bush ons ook niet kan  redden, nog straf van ons kan weerhouden. Je vraagt je misschien af: "Is het de wil van 
God om de christelijke stemmen te gebruiken  om iemand zoals Bill Clinton aan het bewind te stellen?" Nee, 
want als God een christen  gebruikt, wil Hij hem gebruiken als een werktuig van eer. "Wil Hij dan dat we niet  
stemmen?" Als Hij verlangt iemand als dat aan het bewind te stellen, dan is het antwoord:  ja. "Wanneer wil Hij 
dan dat we stemmen?" Het korte antwoord is, wanneer Hij het ons  vertelt. Romeinen 8:14 zegt: "Want allen 
die door de Geest Gods geleid worden, zijn  zonen Gods." Hij wil dat we stemmen als Hij iets wat zeer 
ongebruikelijk is wil doen, zoals een  betere man aanstellen. God wil ons altijd gebruiken als werktuigen van 
eer.
God zal degenen die weigeren als ere-werktuigen gebruikt te worden, gebruiken als  werktuigen tot alledaags 
gebruik. God zal de slechten gebruiken om een slecht mens aan  het beheer te krijgen als Hij een slechte op 
die plaats wil.
Als je het niet met mij eens bent, wees het dan tenminste eens met dit: "Want er is geen  overheid dan door 
God en die er zijn, zijn door God aangesteld." (Romeinen 13:1) Dit werd geschreven in de tijden van 
Herodes, de keizer en Nero, en na dit was dit ook  waar van Hitler en Stalin.
 Wij kunnen niet argumenteren met de Geschriften als wij de waarheid willen weten.  Volgens het Woord, als 
een verdorven man een machtspositie heeft, heeft God hem daar  geplaatst. Dit geeft mij rust. Ik hoef me geen 
zorgen te maken. Ik zag zoveel christenen  zich zorgen maken over het idee dat Bill Clinton aan de macht zou 
komen. Zij dachten  verkeerd te denken dat het hun verantwoordelijkheid was dat de juiste man gekozen werd,  
inplaats van gewoon God te gehoorzamen. Ik hoefde mij daar geen zorgen over te maken,  want mijn God 
regeert. Ik had velen verteld, voor de eerste ambtsperiode van Clinton, dat  God hem aan de macht zou zetten. 
En het werd mij verteld, dat God zoiets niet doen zou.  Wel, God schoof hen ter zijde. God regeert in het 
koninkrijk der mensen en in de hemel, en  Hij valt nooit van Zijn troon. Velen worden misleidt door te denken 
dat God van plan is de  wereld door een democratisch stelsel te regeren. In dat geval zou de brede weg 
winnen.  
Hij regeert al, door een theocratie (Godsregering). Romeinen 9:21 zegt duidelijk dat Hij  voorwerpen 
(werktuigen) tot eervol en tot alledaags gebruik heeft. God heeft, zoals we  zullen zien, een goed doel voor Zijn 
werktuigen voor alledaags gebruik. Wie brachten Jezus  aan het kruis? De Joden, die werden erkend als de 



mensen van God, waren de stemmen die  schreeuwden: "Kruisig Hem! Kruisig Hem!" Laat mij je aantonen wie 
er achter die  stemmen zat. Weet je wat Barabbas betekent? "Barabbas" betekent "Zoon van de Vader".  
Barabbas was de crimineel die ons symboliseerde. De stemmen zetten Barabbas vrij en  eisten dat Jezus 
gekruisigd werd. Handelingen 2:22 zegt: "Mannen van Israel, hoort  deze woorden: Jezus, de Nazoreeër, 
een man, u van Godswege aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, die God door Hem in uw 
midden verricht heeft, zoals  gij zelf weet; (23) deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God 
uitgeleverd,  hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood." 
God gaf Jezus over aan wetteloze mensen. God kon mensen die het Lam niet zouden  slachten, niet 
gebruiken. God zette mensen aan de macht die Zijn "vastgestelde raad" tot uitvoer zouden brengen. Wie 
waren het die de schaapherder uitleverden en versloegen?  Het waren niet alleen Judas, Kaiafas, Herodes, 
Pilatus, de Romeinen en de Joden (stemgerechtigden). Wij moeten langs hun allen heenkijken en het 
onderzoeken. Matteüs 26:31  zegt: "Toen zei Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in 
deze nacht.  Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen  
verstrooid worden." Ook al zijn deze "voorwerpen van oneer" allen schuldig, het zijn alleen  maar 
ondergeschikten, secundaire wilsbeschikkingen. Wij moeten kijken wat hier achter  zit en de soevereine Wil van 
God zien. God zei: "Ik zal de herder slaan." God zij gedankt  dat Zijn plan daar niet stopte, want er is een 
hoop meer kruisiging nodig. Zacharia 13:7 zegt: "Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die 
mijn metgezel is, luidt het  woord van de Here der heesrscharen; sla die herder, zodat de schapen 
verstrooid  worden, en ik zal mijn hand keren tegen de kleinen." God is soeverein, en het is Zijn plan  de 
schapen, de kleinen, te kruisigen. Hoe anders kunnen  wij de vervolging van de Christenen over de gehele 
wereld, door de eeuwen heen,  verklaren? Wij kunnen Zijn discipelen niet zijn, tenzij wij ons kruis opnemen en 
Jezus  volgen. Natuurlijk willen we verlost worden van kwaad gezinde regeringen en geaccepteerd  worden 
door de wereld, zodat wij van het goede leven kunnen genieten, maar het zegt in 2 Timoteüs 3:12: 
"Trouwens, allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden." Als wij 
volgelingen van Christus zijn, zullen wij vervolgd worden.
 Jezus zei: "Ik ben de weg." De weg waarheen? De weg naar de hemel. Hoe ga je daar heen?  Op dezelfde 
manier als Jezus. Als God zijn hand gaat keren tegen de kleinen door middel  van kruisiging, zou jij Hem dan 
zijn wapenen afnemen? Hoe zal God Zijn plan volbrengen  zonder de kwaad gezinde regeringen aan de 
macht? Zie je de aarde, de grond en de plant?  De grond (modder, slijk) dood het zaad omhulsel, en de plant 
brengt vrucht voort. 
 Soms laat God kinderachtig denken toe. Als we sommige van deze dingen begrepen zonder  een goede 
fundering (basis), worden we misschien verleidt God aan te klagen met het  kwade, en God doet natuurlijk 
geen kwaad. God laat toe dat de baby-christenen denken dat  "God oorlog voert met de duivel." Maar als ze 
opgroeien en de Geschriften bestuderen  zouden ze tot de kennis en het begrip moeten komen dat God 
soeverein is en geen fouten  maakt. Hij is zonen aan het creëren. Hij schepte en gebruikt de slechten voor de 
dag van  het kwaad, en zij zijn nodig om de zonen te kruisigen. Voorspoed en vrijheid hebben er  voor gezorgd 
dat wij dit feit uit het oog verloren. Matteüs 16:24 zegt: "Toen zei Jezus tot  zijn discipelen: Indien iemand 
achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. (25) Want een ieder, 
die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om 
Mijnentwille, die zal het vinden." In Handelingen 4:27 zegt het: "Want inderdaad zijn in deze stad 
vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met 
de heidenen en volken van Israël, (28) om te doen al wat uw hand en raad tevoren bepaald had, dat 
geschieden zou." God bestemde deze  slechte mensen voor om Jezus te kruisigen voor onze redding en 
voor Zijn plan ons ook te  kruisigen. Niet altijd fysiek (lichamelijk), maar de oude (vleselijke) man moet sterven,  
zodat de nieuwe (geestelijke, spirituele) man mag leven. God gebruikt de mensen om ons  heen om ons naar 
ons kruis te brengen. Heb je ooit gedacht: "Ik heb dit mens niet nodig in  mijn leven", dan heb je juist dat 
persoon nodig, zodat je de vrucht van Jezus kan voortbrengen.   Moeilijke mensen worden gebruikt om het 
ergste in ons naar buiten te brengen, zodat wij  kunnen kiezen in het licht van het Woord te wandelen en 
gereinigd te worden van deze  zonden in ons (1 Johannes 1:7), 0f we kunnen ongehoorzaam zijn aan het 
Woord en geen vrucht voortbrengen. Dit is de hele reden voor het meest gehate bevel in de Geschriften: 
geweldloosheid tegen het kwaad. Wij worden bevolen als schapen te zijn onder de wolven  (Matteüs 10:16), 
om het kwaad niet te weerstaan, maar de andere wang te keren (Matteüs 5:39), om onze vijanden lief te 
hebben (Matteüs 5:44) en degene die ons  vervolgen, te zegenen (Romeinen 12:14), en om onszelf niet te 
wreken (Romeinen 12:19),  om er maar een paar te noemen. Deze zijn de natuurlijke handelingen van degene 
die Jezus  gehoorzaamt en uit het hart vergeeft. God zal alle anderen overgeven aan de pijnigers of demonen. 
Matteüs 18:34 zegt: "En zijn  meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars (pijnigers), 
totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. (35) Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, 
indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft." Wanneer wij worden  geconfronteerd met de 
bozen en wij gehoorzamen deze bevelen van het niet tegenstreven,  dan kunnen wij het hout, hooi en stro (! 
Korintiërs 3:12) van ons oude leven, door de  vurige beproeving, voelen opbranden. Elke keer als het vlees 
aan de binnenkant in opstand  komt en wij weigeren eraan toe te geven, sterft het, en wij ontvangen meer van 



het goud,  zilver en kostbaar gesteente (! Korintiërs 3:12). Wij moeten ons vleeslijke, de eigen ik  (ego), of de 
oude man, dood beschouwen. (Romeinen 6:6-11) 
Je kunt een dode man slaan, beledigen of beroven, maar hij zal je negeren. Stop de voeding  van het vleselijke 
en zie hoe snel het sterft. Wij moeten de "kruisigers" zien als een  geschenk van God aan ons, ze worden 
namelijk gebruikt als alledaagse werktuigen. Al wat  deze slechte mensen gezamelijk doen is alles wat God's 
hand en God's raad heeft  voorbestemd te doen. In andere woorden, God heeft geen moeilijkheden met niet 
één van  hen. Ze doen allemaal precies wat er van hen verwacht wordt. Al deze hardnekkige  mensen 
vervullen de Wil van God tot perfectie. Net als God in ons werkt naar het  welbehagen van Zijn wil, zo doet Hij 
dat ook in hen. Spreuken 16:9 zegt: "Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn 
gang." Beslis wat je wilt zijn,  maar wat je ook bent, God zal je gebruiken. Betreur, vergeef en heb genade voor 
diegenen  die worden gebruikt voor God door de duivel als gebruiksvoorwerpen ten onere, tot  alledaags 
gebruik. Sommige van hen zullen zich bekeren door jouw gebeden en geloof.  Psalm 75:6 zegt: "Heft uw 
hoorn niet op naar den hoge (je macht, kracht of stem gehoord  worden) en spreek niet met trotse hals, 
(7) Want het verhogen komt niet van oost of  west, noch uit de woestijn - (8) maar God is de rechter, 
Hij vernedert deze en verhoogt de ander."
 De laatste tijd wordt er veel gesproken over de verborgen machten die de bedrogen massa's  manipuleren om 
hun man aan de regering te krijgen, en daar zit waarheid in, maar God  staat daar soeverein achter om Zijn Wil 
te bewerkstelligen.
 Vleselijke macht, wijsheid, manipulatie of geld verhoogt niemand. De rijken regeren deze  wereld niet bij hun 
eigen ontwerp, het lijkt er alleen maar op, maar het is allemaal voor  God's doel. Net als God iemand laat 
regeren door Zijn almachtigheid, neemt Hij het ze ook  weer af. Langs deze weg geeft Hij ons ook tekenen van 
deze beheersing. Om de twintig jaar  stierf de president in Amerika, die dan aan de macht was, tot President 
Reagan.
 1840: William Henry Harrison (stierf terwijl aan de macht),1860: Abraham Lincoln  (vermoord, terwijl aan de 
macht), 1880: James A. Garfield (vermoord, terwijl aan de  macht), 1900: William McKinley (vermoord, terwijl 
aan de macht), 1920: Warren G.  Harding (stierf terwijl aan de macht), 1940: Franklin D. Roosevelt (stierf terwijl 
aan de  macht), 1960: John F. Kennedy (vermoord, terwijl aan de macht), 1980: Ronald Reagan  (overleefde 
moordaanslag terwijl aan de macht) 2000: George Bush? Waarom stopte dit  duidelijke patroon met Reagan 
en is hij de laatste? God weet waarom. Ik geloof dat God het  geloof en de gebeden van vele Christenen die 
van dit patroon wisten, gebruikte om hier een  eind aan te maken. De duizend-jarige Sabbat (rustdag) of het 
feitelijke jaar 6000 A.M.  (September 2001-2002) kan het begin zijn van een nieuwe aanpak betreffende de 
zonden  van de mensen van God. Spiritueel, overeenstemmend met de voorschaduwingen, komt  het oordeel 
op degene die niet stoppen met hun werken op de Sabbat.
 - Twee van de meest beroemde van deze presidenten, die 100 jaar van elkaar verwijderd    waren, hadden 
duidelijk door God voorbeschikte overeenkomsten.
  - Abraham Lincoln werd gekozen voor het huis van afgevaardigden (de Senaat) in 1846.
 John F. Kennedy werd gekozen voor de Senaat in 1946.
  - Abraham Lincoln werd tot President gekozen in 1860.    John F. Kennedy werd tot President gekozen in 
1960.  
- Beiden bekommerde zich om burgerrechten. Allebei hun vrouwen verloren kinderen  gedurende de tijd in het 
Witte Huis.  
- Beide presidenten werden dood geschoten op een vrijdag, beiden werden in het hoofd  geschoten.  
- De naam van Lincolns secretaresse was Kennedy, de secretaresse van Kennedy heette  Lincoln. 
- Beiden werden vermoord door zuiderlingen. 
- Beiden werden opgevolgd door zuiderlingen met de naam Johnson. 
- Andrew Johnson, de opvolger van Lincoln, werd geboren in 1808.  
- Lyndon Johnson, de opvolger van Kennedy, werd geboren in 1908.  
- John Wilkes Booth, de moordenaar van Lincoln, werd geboren in 1839.     
- Lee Harvey Oswald, de moordenaar van Kennedy, werd geboren in 1939. 
- Beide moordenaars waren bekend onder hun 3 namen. 
- Beide namen bestonden uit 15 letters. 
- Lincoln werd doodgeschoten in een theater met de naam "Ford".   
- Kennedy werd doodgeschoten in een auto die "Lincoln" wordt genoemd, gemaakt bij Ford
- Booth rende weg van het theater en werd opgepakt in een pakhuis.
- Oswald rende weg van een pakhuis en werd opgepakt in een theater.
- Beiden, Booth en Oswald, werden vermoord voor hun terechtstelling.  
- Een week voor de moord op Lincoln, was hij in een stad genaamd Monroe, in Maryland.  
-  Een week voordat Kennedy werd vermoord was hij met Marilyn Monroe.  
Toevalligheden? Je hebt minder vertrouwen nodig om in een soevereine God te geloven! 
 Psalm 75:8 zegt: "Maar God is de rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene."  Je kunt niet altijd 
oordelen bij het kijken naar de omstandigheden of iemand nu opgeheven  of vernederd wordt. Kijk bijvoorbeeld 



eens naar Job. Zijn vrienden dachten met zekerheid  dat God Job wilde vernederen, maar God wilde hem 
verhogen om hem te heiligen en hem  het dubbele te geven van wat hij eerder had. (Job 42:10)
 En Josef is nog een goed voorbeeld hiervan. Hij werd als een slaaf verkocht door zijn  broers, vals beschuldigd 
door de vrouw van zijn meester, in de gevangenis gegooid,  allemaal als een voorafschaduwing van Jezus. 
God was, door al Josefs rampspoed heen,  hem in werkelijkheid aan het verhogen. Farao bevorderde hem in 
het rijk en alleen door de  troon stond Farao boven Josef. En Josef bevestigde dat al het kwaad zijn broers 
gedaan  hadden tegen hem, voor zijn bestwil was. Genesis 50:20 zegt: "Gij hebt wel kwaad tegen mij 
gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten  einde te doen, zoals heden het geval is: een 
groot volk in leven te behouden." 
Wanneer God het zichtbaar maken van Zijn zonen heeft voltooid, zullen zij verhoogd  worden, en de 
bruikbaarheid van de "voorwerpen des toorns" (Romeinen 9:22) tot een  eind komen. Jesaja 10:24 zegt: 
"Daarom, zo zegt de Here, de Here der Heerscharen:  "Vrees niet, o mijn volk, dat in Sion woont, voor 
de Assyriërs, wanneer zij u met de  stok slaan en hun staf tegen u opheffen, zoals Egypte deed. (25) 
Want nog een korte  wijle, dan is de gramschap ten einde en mijn toorn richt zich op hun vernietiging." 
Dan zullen God's uitverkorenen onder Hem regeren. Psalm 75:11 zegt: "En alle hoornen  der goddelozen 
zal ik afhouwen; de hoornen van de rechtvaardigen zullen verhoogd  worden."
Iemand maakte onlangs de volgende opmerking tegen mij: "Dus dat inzamelen van  miljoenen dollars om een 
kandidaat te steunen is niet noodzakelijk." God zit daar ook  achter, zelfs om diegene aan de macht te brengen 
die Hij daar wil. Degene die niet van God  houden, hebben een natuurlijke reden nodig als toe waarom dingen 
gebeuren. 
Heb je ooit een mieren-kolonie achter glas bestudeerd? Ze blijven maar doorgaan met wat  ze moeten doen, 
door hun instinkt, om hun doel te bereiken, en realiseren zich niet dat er  naar ze gekeken wordt, en in ons 
geval, beproefd. Zolang alleen het natuurlijke gezien  wordt, God's doel van een test omgeving is gevestigd. 
Het is Zijn doel dat beiden, Hij en de  duivel tot het eind verborgen blijven. God zoekt naar hen, die het 
wandelen door het  zichtbare, overwinnen, en zullen opgroeien tot een hoger niveau van leven door geloof.  
Nadat de kandidaat aan de macht is, is er geen verschil meer. Je denkt misschien dat als je  stemt voor een 
"goed conservatief" persoon, hij God's dienaar zal zijn. Hij zal dan altijd  besluiten en keuzen maken die we 
kunnen vertrouwen omdat hij "de man van God" is.   Heeft God ons niet de misvatting daarvan laten zien? 
G.W. Bush heeft meer burgerrechten  weggenomen vanwege het terrorisme dan Clinton ooit gedaan heeft. Wij 
kennen een  Christen, aan de macht gestemd door Christenen, omdat zij geloofden dat hij het  christelijke doel 
vooruit zou helpen. Hij heeft sommige van de meest onkundige fouten  gemaakt en domme besluiten 
genomen, en weinig tot stand gebracht. God onderwijst ons,  maar niet bij de macht van de Republikeinse 
Partij of bij de macht van het stemmen. Het is  niet een kwestie van God's wil die gedaan zou moeten worden, 
want, wie er ook gekozen  wordt, hij zal God's wil doen. Het zal niet, echter, altijd Zijn wens zijn. Laat mij dit  
uitleggen. 2 Petrus 3:9 zegt: "De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan  talmen denken, maar 
Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet WENST, dat sommigen  verloren gaan, doch dat allen tot 
bekering komen." Het woord "wenst" is in sommige  vertalingen foutief als "wil" vertaald. Als God zou willen 
dat niemand verloren zou gaan,  geloof me, niemand zou verloren gaan, omdat Hij "werkt alles naar de raad 
van Zijn Wil",  (Efeziërs 1:11). Elke goede ouder doet dingen die ze niet wensen te doen, maar zij willen 
(dwingen zichzelf)  het te doen, om hun kinderen te onderwijzen. Op dezelfde manier doen deze 
wereldheersers de wil van God, maar niet noodzakelijk Zijn wens. De werkelijke kwestie is in wie  wij geloven 
en wie wij vertrouwen. Als wij blindelings de "goede conservatief" volgen, die wij  hielpen gekozen te worden, 
inplaats van God, zullen wij struikelen en vallen door ons  misplaatste vertrouwen. En dit is ook God's Wil. 
Spreuken 21:1 zegt: "Het hart van de koning is in de hand van de Heer als waterbeken,  Hij leidt het 
overal heen, waar het Hem behaagt." Net als een kanaal het water leidt,  leidt de Heer het hart van de 
koning. Als Hij het hoofd leidt, dan leidt Hij ook de staart. Als  Hij de koning leidt, leidt Hij ook het volk. God doet 
wat Hij wil door het leiden van harten. Of  Hij leidt hun harten als "voorwerpen des toorns" in ons belang, of Hij 
leidt hun harten tot  rechtschapenheid. Hij heeft ons een methode gegeven waarbij wij Zijn voorwerpen kunnen  
zijn om dit tot stand te brengen. Als wij Zijn wegen verloochenen voor de wereldse weg,  dan zal het land ten 
onder gaan. Als wij denken dat wij het land kunnen veranderen door  de politiek, houden wij onszelf voor de 
gek. Wij kunnen slechte mensen niet dwingen goed  te worden door de politiek. Alleen het Evangelie heeft de 
kracht om de harten van  zondaren te veranderen. "Het is de kracht van God tot behoud voor een ieder 
die gelooft" (Romeinen 1:16). Daarom moeten wij ons concentreren op het gehoorzamen van God en  het 
Evangelie verkondigen om dit land te veranderen. Jezus en de apostelen zijn onze  voorbeelden. Zij 
concentreerden zich op de spirituele (geestelijke) oorlog en lieten zich niet  bedriegen door te worstelen tegen 
vlees en bloed (Efeziërs 6:12). Als er een ommekeer zou  komen in dit land, zou het zijn vanwege de bekering 
van de mens; wanneer de mens zich  bekeert, geeft God hun een goede regering. Sinds God's volk zich 
zelden bekeert zonder  tuchtiging (straf), zal ons volk ons haten. Matteüs 24:9 zegt: "... en gij zult door alle 
volken gehaat worden om mijns naams wil." 
Wij hoeven nooit angst te hebben voor de wil of samenspanningen van de mens of een  regering. Ze werken 
allemaal ter wille van Zijn Naam. God beschikt voor en doet alles in overeenstemming met Zijn Wil. Psalm 103:



19 zegt: "De  Here heeft zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn koningschap heerst over alles. (20)  
Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die Zijn woord volvoert,  luisterend naar de klank 
van Zijn woord. (21) Looft de Here, al Zijn heerscharen, gij  Zijn dienaren, die Zijn Wil volbrengt. (22) 
Looft de Here, al Zijn werken, aan alle  plaatsen Zijner heerschappij. Loof de Here, mijn ziel." 
Alles wat gedaan wordt, wordt gedaan door God.  Door vele "instrumenten" (personen), brengt Hij Zijn eeuwige 
schepping teweeg door de  laatste Adam, Jezus Christus. Wij moeten verschil weten te maken tussen de 
koninkrijken van de wereld en het  Koninkrijk van God.  
De duivel offerde Jezus autoriteit over alle koninkrijken der wereld (zelfs dat van jouw!)  als een verleiding, 
maar Hij bedankte voor de positie (Lucas 4:5). Sommige Christenen  wijzen de duivel niet af. Zij worden 
bedrogen om in  en voor het verkeerde koninkrijk te  werken. De politiek is de methode van de wereld voor het 
regeren van de wereld. Het evangelie is  God's enige methode voor het bouwen van Zijn Koninkrijk. Jezus zei 
in Johannes 18:36 "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." Alhoewel God overal mensen heeft, om de 
Grote Opdracht te kunnen gehoorzamen is het  hen verboden om zich te verwarren met de aangelegenheden 
van dit leven. (2 Tim. 2:4) Jezus zei, "... Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; (21) 
ook zal  men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is in u. (Lucas 17:
20,21) In andere woorden, het Koninkrijk van God is niet zichtbaar of fysiek.  (materieel). Het is binnen in je; 
het is de geestelijke of herboren mens, diegene die zich  onderwerpt aan Jezus als Koning. Vele Christenen 
zijn een materieel koninkrijk aan het  bouwen en denken dat het Gods koninkrijk is. Velen aanbidden God en 
Vaderland, denkend  dat hun land het koninkrijk van God is. Wij zijn hier om eerst het Koninkrijk van God te  
vinden, maar velen zoeken en dienen de wereld en het vleselijke, welke vergaan. Is het je  ooit opgevallen hoe 
de kerk zich gewoonlijk aansluit bij een discussie (dispuut) volgens  hun vaderlands nationalisme? Bijvoorbeeld, 
gedurende de tweede wereldoorlog, sloot voor  het grootste gedeelte de kerk in Duitsland zich aan bij Hitler, 
terwijl in Amerika de kerk  zich vaderlandslievend aansloot bij dat land. Christenen vochten en doden 
Christenen,  burgers van hun eigen Koninkrijk! 1 Petrus 2:9 zegt: "Gij echter zijt een uitverkoren  geslacht, 
een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (gode) ten  eigendom, om de grote daden te 
verkondigen van Hem, die u uit de duisternis  geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht." Ons koninkrijk 
is één natie temidden van alle  natiën. Onze broeders en zusters hebben geen nationale grenzen of etnische 
groepen zoals  de wereld. Wij zijn een spiritueel volk en natie, naar de vleselijke volken en natiën gezonden  
om Zijn wonderen te laten zien.
Zullen wij dan de wereld laten zien hoe te moorden in de naam van Christus? Degene die  verloren gaan en 
sterven zullen nooit meer een kans hebben op het eeuwige leven. De  volgende aanhalingen van Gods Woord 
zullen die vraag beantwoorden: "Allen die naar  het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen"; 
"Hebt uw vijanden lief"; "Laat  u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het 
goede"; "Ik zend  u als schapen midden onder wolven"; "Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloek  
niet"; "Vergeldt niemand kwaad met kwaad"; "Wreek uzelf niet"; "Indien uw vijand  honger heeft, geef 
hem te eten; indien hij dorst heeft, geef hem te drinken"; "Overwin  het kwade door het goede". Het 
volk van God is er verward over bij welk koninkrijk zij behoren. Als wij onszelf aan de kant van de wereld 
opzetten, dan zijn wij vijanden van God!  Jacobus 4:1 zegt: "Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? 
Is het niet hieruit: uit  uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? (2) ... gij vecht en gij  
strijdt, Gij hebt niets, omdat gij niet vraagt (bidt). (4) Overspeligen, weet gij niet,  dat de vriendschap 
met de wereld vijandschap met God is?" Wie dus een vriend van de  wereld wil zijn, wordt metterdaad een 
vijand van God. Religie en vaderlandsliefde is de  oorzaak van vele oorlogen, waardoor massa's naar de hel 
gezonden worden. Het wordt ons  verboden te vechten met de mensheid, alleen maar met kwade geesten 
mogen wij dat.  Efeziërs 6:12 zegt: "Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen  
de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,  tegen boze geesten 
in de hemelse gewesten."
 In de dagen die komen gaan, zal God onze  ogen openen voor deze hoererij met de wereld. De gehele 
wereld, inclusief het afvallige  Christendom, zullen zich verenigen tegen God's volk. Wanneer dit gebeurt zullen 
de  werkelijke Christenen zich verenigen achter Christus. Matteüs 24:9 zegt: "Dan zullen zij  u overleveren 
aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken  gehaat worden om mijns naams 
wil." De hele wereld zal achter het beest aangaan om  oorlog te voeren met de heiligen (werkelijke gelovigen). 
Tegen dezelfde heiligen zegt God in  Openbaring 13:10 -  "Indien iemand in gevangenschap voert, dan 
gaat hij in  gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het  zwaard 
gedood worden, Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen." 
Velen zullen het niet met mij eens zijn op grond van hun eigen redeneren, inplaats van het  Woord van God. 
Het is mij gevraagd, "Als wij niet vechten voor ons land, wie zal het dan  doen?" Degene die op de brede weg 
wandelen, die geen discipelen zijn zullen dat doen, en  God zal hen zeker gebruiken als Hij hun land op die 
manier zou willen redden.  Wij kunnen en moeten voor ons land vechten op Gods manier. 2 Korintiërs 10:4 
zegt: "Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeslijk, maar krachtig voor God tot  het 
slechten van bolwerken..." In de hoofdstukken die voor ons liggen, zullen wij Gods kracht en methoden 
begrijpen die  ons beschikbaar zijn om te vechten tegen overheden en machten welke deze aarde  plunderen.       



HOOFDSTUK 4
GODS SOEVEREINITEIT OVER HET KWAAD

"Ik ben de Here, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep,
die het heil bewerk en het onheil schep; Ik de Here doe dit alles." (Jesaja 45:7)

Wat voor goede reden zou God mogelijk kunnen hebben voor het scheppen van duisternis en het onheil (het 
kwaad)? Wees geduldig en geloof de Geschriften van te voren om een prachtig begrip van dit te ontvangen. 
Maar laten we eerst onderzoeken hoe God Zijn Wil over het kwaad uitoefent en tot op welke hoogte. Jesaja 
10:5 zegt: "Wee Assur (Assyrië), die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn gramschap is als 
een stok!" In dit vers noemt God de vijand van Israël Zijn roede en stok om hen te corrigeren. In Psalm 23, 
gebruikt de Goede Herder Zijn roede en stok om David te troosten. De roede en stok waren werktuigen van de 
schaapherder. De Here, onze Schaapherder, gebruikt onze vijanden als werktuigen tot correctie zodat wij niet 
over de schreef gaan. Jesaja 10:6 zegt: "Tegen een godvergeten volk zal Ik (die koning) zenden, en 
tegen de natie (Israël), waarover Ik verbolgen ben, zal Ik hem ontbieden om buit te behalen en roof te 
plegen en om het volk te vertrappen, als slijk der straten. (7) Doch hij zelf bedoelt dit niet zó, en zijn 
hart beraamt het niet zó, want hij heeft in de zin te verdelgen en talloze volken uit te roeien."
Merk op dat de Assyriërs niet wisten dat ze door God gezonden werden om Zijn plan te vervullen. Het was in 
hun hart om buit te behalen en roof te plegen. Als God werktuigen ten oneer gebruikt, dan vervullen zij hun 
eigen lusten. God werkte in de Assyriërs te willen en doen naar Zijn behagen. Wij zullen zien dat God dit doet 
met al Zijn oneervolle werktuigen.
Hij heeft een doel voor de kwaden in de wereld, anders zou Hij ze lang geleden verwijderd hebben. Nadat God 
dat doel heeft bereikt, Zijn plan heeft vervuld, dan zal Hij zich van ze ontdoen. Jesaja 10:12 zegt: "Doch het 
zal geschieden, wanneer de Here zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, 
dat Ik de vrucht der hooghartigheid van de koning van Assyrië bezoeken zal en de trots van zijn 
hovaardige ogen, (13) omdat hij gedacht heeft: Door de kracht van mijn hand heb ik gedaan en door 
mijn wijsheid..."
Zie je dat de koning van Assyrië dacht dat hij dit door zijn eigen kracht had gedaan. Wanneer God, door het 
gebruik van de kwaden, het werk voor Zijn volk voleindigd heeft, zal Hij ze vernietigen, zoals de geschiedenis 
en dit vers bewijzen. Vanaf het begin had God in gedachten zich niet voorgoed van de kwaden af te maken, 
maar ze te gebruiken om Zijn volk te zuiveren. Hij gaf het bevel aan de engelen om het onkruid samen met het 
koren op te laten groeien tot het eind (Matteüs 13:30), en alleen dan zal Hij ze van elkaar scheiden, en de 
kwaden vernietigen. (Matteüs 13:40-41). Hij legde uit, en zei in Matteüs 13:29:" ... bij het bijeenhalen van 
het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken." Als God het onkruid weg zou halen, zou het 
koren sterven door gebrek aan tuchtiging en leerstof.
Jesaja 10:13 zegt: "Omdat hij gedacht heeft: Door de kracht van mijn hand heb ik dit gedaan en door 
mijn wijsheid..." De Assyriërs geloofden dat deze overwinning tot stand kwam door hun eigen kracht en 
wijsheid, maar God verkondigde dat Hij hen gebruikte als een werktuig. Jesaja 10:15 zegt: "Zal een bijl zich 
beroemen tegen hem die ermee hakt? Zal een zaag pochen tegen hem die ze hanteert? Alsof een stok 
zwaait wie hem opneemt; alsof een staf (stok) opneemt hem die geen hout is!"
Dat is de manier waarop God dit leger ziet, als een dood werktuig. God handhaaft de bijl, zaag, roede en stok 
en heft ze op om aan Zijn schepping te werken. Is het niet belachelijk voor de mens om daarvoor zichzelf lof 
toe te kennen? God is soeverein en al het andere zijn werktuigen om door Hem gebruikt te worden voor de 
tuchtiging en het zuiveren van Zijn heiligen. (uitverkorenen) Wij moeten begrijpen dat God deze werktuigen 
zendt om ons in een werktuig voor Zijn gebruik te vormen, en het nodig is om hieraan toe te geven voor ons 
eigen bestwil. Deze werktuigen zijn nodig totdat de uitverkorenen de volmaakte schepping van God zijn 
geworden. Dan zal God ze weghalen. Ondertussen hoeven wij niet bang te zijn dat het doel het kwaad zou 
begunstigen. Jesaja 54:16 zegt: "... maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te 
vernielen. (17) Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten..." Het is ons een troost te 
weten dat alleen Gods doel wordt begunstigd!
Zelfs Satan wordt niet op zijn plaats gezet tot het einde, wanneer het verleiden en kruisigen van de gelovigen 
voorbij is. Openbaring 20:1 zegt: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de 
afgrond en een grote keten in zijn hand; (2) en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en 
de satan, en hij bond hem duizend jaren, (3) en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die 
boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; 
daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten." Eén engel had geen moeite met het aan de 
ketting leggen van Satan en hem in de afgrond te werpen. Als God dat een lange tijd geleden had willen doen, 



zou dat makkelijk genoeg voor Hem zijn geweest. Volgens de theologie van velen, zou God een leger van 
engelen nodig hebben om deze "worstelaar" te krijgen. Hij heeft toch zeker God weerstand geboden voor meer 
dan 6000 jaar? FOUT! Merk op dat na 1000 jaar God hem weer, voor even, vrijlaat! Geeft dat je enig idee wie 
hem de eerste keer vrij liet, in het hof van Eden? Laat God satan vrij om Zijn Wil te doen of Hem dwars te 
zitten? Openbaring 20:7 zegt: "En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn 
gevangenis worden losgelaten, (8) en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde, te 
verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. (9) 
En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde 
stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen (10) en de duivel, die hen verleidde, werd 
geworpen in de poel van vuur en zwavel... (11) En ik zag een grote witte troon... " God laat de duivel vrij 
om de kwade naties te bedriegen, en oorlog te laten voeren tegen de heiligen. Hij zal dit doen zodat Hij vuur 
kan laten regenen op de naties om hen te vernietigen, net op tijd voor de berechting van de kwaden in de grote 
witte troon berechting. God heeft zelfs de engelen niet nodig om de duivel en zijn kinderen te vernietigen. Hij 
kon dit al gedaan hebben in het Hof van Eden en ons het beproeven te hebben bespaard, maar dit was niet 
Zijn plan! 
Wie werpt de duivel en zijn engelen naar de aarde om de naties te verleiden en oorlog te voeren met de 
gelovigen gedurende de grote verdrukking periode? Openbaring 12:7 zegt: "En er kwam oorlog in de 
hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen 
voerden oorlog (8) maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer 
gevonden. (9) En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt 
duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met 
hem." Dan maakt de duivel in het beest oorlog met de gelovigen. Openbaring 13:7 zegt: "En hem (het beest) 
werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht 
gegeven over elke stam en natie en taal en volk." Waarom werpt God de duivel en zijn engelen niet in het 
poel des vuurs, dat van zwavel brandt, (Openbaring 19:20), wanneer Hij ze naar beneden werpt? Inplaats 
daarvan beperkt Hij hen tot de aarde waar wij verblijven! God heeft de verzameling van kwaad nodig om het 
onkruid van het koren te scheiden en de zonen te laten opgroeien. Zie je dat het zegt "en hem werd 
gegeven" (het beest), autoriteit over de naties en het oorlog voeren tegen de heiligen. Kan je nu zien, 
vrienden, dat God de autoriteit aan de duivel geeft die in het beest verblijft, en op die manier autoriteit aan het 
beest geeft om de gelovigen te testen en het vleselijke te kruisigen?
Jesaja 10:20 zegt: "En het zal te dien dage geschieden, dat de rest van Israël en wat van Jacobs huis 
ontkomen is, niet langer zullen steunen op hem die ze sloeg, maar in waarheid steunen zullen op de 
Here, de Heilige Israëls." Eén van onze problemen is dat wij steunen op ons vleselijke en op de wereld. Wij 
vertrouwen op America (of ons land of de U.N.) om ons te verdedigen en ons sociaal veilig te maken. De 
wereld heeft onze liefde, respect, eer en vrees, alles dat alleen aan God toebehoort. God heeft daar een 
remedie voor. God bracht de onwettige liefdes van Israël tegen haar in opstand zodat zij zou weten wie de 
werkelijke vijanden tegen haar ziel waren. In dit geval laat God ons hetzelfde zien. Eén van Zijn 
geneesmiddelen is dat Hij al de dingen die wij zo lief hebben, zoals materialisme, mensen, het werelds zijn, 
tegen ons gaat brengen. Matteüs 24:9 zegt: "... en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijn 
Naams wil." Het is noodzakelijk dat wij door alle volken gehaat zullen worden, zodat Gods naam in ons 
gemanifesteerd (zichtbaar) wordt. Het is noodzakelijk dat de wereld ons haat, zodat wij ons hart afwenden van 
onze liefde voor het wereldse.
Het volk van God had het te comfortabel in Egypte, daarom keerde God de harten van de Egyptenaren om, 
zodat zij Zijn volk gingen haten. (Psalm 105:25) Dan, in Psalm 106:10 zegt het: "Hij verloste hen uit de 
macht van de hater..."
Eerst keerde God hun harten om tegen Israël, maar daarna verloste Hij Israël uit hun hand, en zij waren heel 
dankbaar. 2 Samuël 7:14 zegt: "Ik zal hem tot een Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij 
ongerechtigheid bedrijft, zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der 
mensenkinderen." Gods doel in het scheppen van zonen zal vervuld worden door het gebruik van "oneerbare 
werktuigen" die Zijn zonen zullen vervolgen voor hun zonden. De roede betekent fysieke mensen, legers en 
volken. God gebruikt spirituele vorsten en machten om deze oneerbare werktuigen te motiveren. 
Als ik een stok zou grijpen en mijn buurman ermee zou slaan, zou je mij van kwaadaardigheid beschuldigen. 
Aan de andere kant, als ik dezelfde stok neem en mijn kind een tik op zijn broek gaf omdat hij stout is, denk je 
dat dat goed is. (Spreuken 23:13,14)
Wat is het verschil? Dezelfde stok werd gebruikt, maar het had een tegenovergesteld doel. Het laat een te kort 
aan begrip van Gods doel en motief zien, als je het kwaad toeschrijft aan God, voor het "gebruik" van het 
kwaad. God zal het kwaad gebruiken om goed te doen. God is goed en alle dingen die Hij doet zijn goed. Wij 
kunnen God niet limiteren met ons arrogante denken. God gaat een goed werk doen met het kwaad. In 
werkelijkheid, God kan zijn werk niet doen zonder het kwaad. ! Timoteüs 1:20 zegt: "Tot hen behoren 
Hymeneüs en Alexander, die ik aan Satan heb overgegeven, omdat hun het lasteren worde afgeleerd." 
Het woord "lasteren" hier betekent "het spreken van kwaad tegen". Deze mannen spraken kwaad over iemand 



of over de waarheid, en Paulus, omwille van God, leverde hen over aan Satan zodat zij het lasteren zouden 
afleren. Satan onderwijst ons vele dingen. In de meeste gevallen, is het Satan en zijn demonen die de vloek op 
degene die zondigt, tot uitvoering brengen.
De vloek werd gesproken en geordineerd (voorbeschikt) door God in Deuteronomium 28, om zondaren te 
motiveren zich te bekeren. Satan verleidt ons met lusten, maar als wij eraan toegeven, is het hem wettelijk 
toegestaan de vloek uit te voeren totdat wij ons bekeren. Als wij uit van onder het Bloed (Christus' bloed dat 
ons bedekt) geraken, staat Satan te wachten. Het is niet in Satans gedachten om ons iets te leren of ons te 
zuiveren. Dat is Gods doel. Satan zit vol met lust, en haat de mensheid en wil de mensheid kwaad aandoen. 
Het laatste wat hij zou willen doen is ons iets  onderwijzen, volwassen te helpen worden of ons naar het 
begrijpen van God te brengen, maar hij brengt dat tot stand.
Jezus zei in Marcus 3:24 - "Indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet 
staande houden. "
Het koninkrijk van Satan is verdeeld tegen zichzelf want wat hij het volk van God aandoet, zorgt ervoor dat zij 
zich bekeren en volwassen worden. Het is niet alleen Satan, maar alles om ons heen dat God zal gebruiken 
om ons naar volwassenheid te brengen. Satan, de leider over de werktuigen ten oneer, is heel belangrijk in dit 
proces. Satan heeft bevel over de kwaadaardige geesten en dus, kwaadaardige mensen. Maar God voert 
gezag over hem. De Geschriften zeggen: "Alle dingen doen medewerken ten goede." Volgens dit,  wat 
Satan ons aan doet, is voor ons eigen bestwil. Begrijpt Satan wat hij aan het doen is? Nee, hij begrijpt er niets 
van. Volgens de wet van zaaien en oogsten, heeft hij bedrog gezaaid, daardoor oogst hij bedrog. Hij is erop uit 
om de positie van autoriteit van de mens af te nemen door hem tot zondigen te verleiden. Satan is echter ook 
een wezen dat geschapen werd. En God heeft niet één wezen geschapen voor wie het mogelijk zou zijn, Zijn 
Wil tegen te werken. Hij heeft alles geschapen voor het doel om Zijn uitverkorenen naar de beeltenis van Jezus 
Christus te veranderen. God gebruikt verschillende methoden om de kwaden, Satan en de demonen in 
beweging te beroeren. Eén daarvan is bij de kracht van suggestie. Hij werkt in hen te willen en doen naar het 
welbehagen van Zijn Wil. Hij geeft hen ook permissie of beveelt hen. 
1 Korintiërs 5:5 zegt: "... leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot 
verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren." 
Paulus neemt autoriteit over de macht van de vijand en gebruikt die macht om opstandige, hardnekkige 
kinderen van God te kastijden. In Lucas 10:19 zegt het: "Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 
schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand... (20) Evenwel, verheugt u niet 
hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen..." Jezus delegeerde autoriteit aan de discipelen over de 
macht van vijandige geesten. Discipelen hebben het recht door de Geest van God hun macht te gebruiken of 
te verbieden. Matteüs 18:18 zegt: "Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt (verbiedt), zal gebonden 
(verboden) zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt (toestaat), zal ontbonden (toegestaan) zijn 
in de hemel." Discipelen hebben autoriteit om te verbieden of toe te staan. Met de begeleiding van Gods 
Geest, volwassen discipelen kunnen de duivels macht toestaan voor een goed doel, "dat zijn geest 
behouden worde." Let op de conditie die Paulus, door de Geest, op Satan legde: "tot verderf van het 
vlees". Op deze manier oefent God Zijn soevereiniteit uit door Zijn discipelen. Toen Jezus Zijn discipelen 
uitzond om discipelen te maken, beval Hij hen dezelfde autoriteit en bevelen door te geven, net als Hij hen 
gegeven had. Matteüs 28:19 zegt: "... en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (20) En zie, Ik 
ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Als wij discipelen (Grieks: methetes = "leerlingen 
en volgelingen") zijn van Christus, dan gelden dezelfde bevelen voor ons. Jezus zei dat Hij bij hen zou zijn om 
dit te doen "tot aan de voleinding der wereld." Het is duidelijk dat de originele discipelen niet zo lang zouden 
leven. en daarom moet het bedoeld zijn voor alle discipelen. 
In onze bijeenkomst was een vrouw die regelmatig de gelovigen voor het hoofd stootte. Ik hield van deze 
zuster en had alleen het beste met haar voor. Na vele gesprekken om dit te verbeteren vroeg ik de Heer wat 
hieraan te doen. Hij droeg mij op om haar aan "Satan over te leveren voor de vernietiging van het vleselijke". Ik 
wilde voorzichtig zijn en niet op mijn eigen houtje oordelen. Ik vroeg God om een teken om Zijn opdracht te 
bevestigen en dit deed Hij. Ik sprak dit oordeel mondeling uit in mijn studeerkamer, haar overgevend aan 
Satan. Ik vond uit dat zij haast onmiddellijk ziek werd en haar bed niet uit kon. Zij vertelde mij later, toen zij daar 
in haar eigen afval en uitbraaksel lag, zij naar God uitriep voor een antwoord. Hij vertelde haar dat zij Zijn 
mensen had beledigd, dat ze haar zonden moest belijden en hen voor vergeving moest vragen. Zij besloot te 
gehoorzamen. God bevrijdde haar tijdelijk van haar nood zodat ze kon gehoorzamen. Bij de volgende 
bijeenkomst vroeg zij de vergaderden om vergeving, en zij vergaven haar. Toen zij echter thuis kwam, kwam 
de ziekte onmiddellijk terug. Ze vroeg de Heer weer om genade en waarom de ziekte weer terug gekomen 
was, sinds zij toch gehoorzaamd had. Zij kreeg een antwoord en belde mij op. Ze vertelde mij wat er was 
gebeurd en daarna zei ze: "David, de Heer zei dat ik ben overgeleverd aan de duivel." Ik vertelde haar toen dat 
dit waar was, en dat ik dit, in opdracht van God, had gedaan, maar dat, nu zij zich bekeerd had, ik geen reden 
zag haar niet te bevrijden. "Je bent bevrijdt in Jezus naam." De Heer maakte haar beter en omdat dit was 
gebeurd had zij een heel nieuw respect voor de ministeriële autoriteit. 
De hedendaagse bediening gaat van het ene extreem over in het andere. Ofwel zijn Gods dominees totaal 



zonder autoriteit in geval van opstandigheid, of zij oefenen wereldse zeggenschap uit, zoals de Farizeeërs. Net 
als een vader en moeder zeggenschap hebben om hun kinderen fysiek te straffen, heeft de leiding in de kerk 
autoriteit, vanwege de liefde van Jezus, over Zijn kinderen. Deze autoriteit is niet bedoeld voor persoonlijke 
vijandigheid, boosheid of wraakneming.  Het is omdat wij Gods volk niet aan het eind van hun leven willen zien 
komen, zonder zich ooit te hebben bekeerd van hun zonden en zodoende de pit in vallen. Gods doel is om 
constant in een mensenleven aan het werk te zijn om hem tot volwassenheid te brengen, en hem klaar te 
maken om voor Hem te staan. Paulus leverde deze man uit aan Satan in gehoorzaamheid aan de Geest, in 
liefde. Sommige maken zichzelf hier zorgen over als een kwestie van mishandeling, maar het zegt in Spreuken 
26:2 - "... een ongegronde vloek: hij treft geen doel." 
1 Korintiërs 5:5 zegt: "... leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan over tot het 
verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren." Deze man leefde met de 
vrouw van zijn vader, waarschijnlijk wat wij een stiefmoeder zouden noemen. Paulus sprak met de ouderlingen 
van Korinte en besloot het met hen eens te zijn en deze man aan Satan uit te leveren. Denk jij dat Satan erover 
denkt om de vleselijke natuur van de mens te vernietigen om hun geest te redden? Het vleselijke is zijn 
bondgenoot en een manifestatie van zijn eigen karakter. Romeinen 8:7 zegt: "Daarom dat de gezindheid 
van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, 
het kan dat ook niet." Nee, dat Satan tuchtiging toedient, is Gods plan. Het is het verlangen in Satan om te 
doen wat hem is toegestaan om de mens te vernietigen. Er is hem macht gegeven over het vlees. Herinner je 
de slang in het hof van Eden? Hij werd vervloekt op zijn buik te kruipen en het stof der aarde te eten. Wat is het 
stof der aarde? Dat is waar ons vlees van gemaakt is. Satan heeft de autoriteit gekregen om tegen het vlees te 
vechten. Ik heb het niet alleen over dit lichaam, maar ook de wereldse verlangens en het ons zelf behagen. Het 
is Satans werk om de "oude man" te verslinden, en hij is heel goed in wat hij doet. De baat ervan is het redden 
van de geestelijke mens. God geeft ons gewoonlijk aan Satan over voor tuchtiging als wij koppig blijven 
zondigen. In Matteüs 18 hebben wij een geval van niet willen vergeven, het zegt in vers 34: "En zijn meester 
werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars (demonen), totdat hij hem al het verschuldigde 
zou hebben betaald. (35) Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn 
broeder, van harte vergeeft." Dit is een vaak voorkomend iets. Als wij onszelf zien overgegeven aan de vloek, 
zouden wij ons geweten moeten onderzoeken en zien of er iets is, waarvan wij ons moeten bekeren. Ik zeg 
"of", omdat Satan soms permissie heeft om ons te verzoeken, om ons geloof op te bouwen en onze autoriteit 
over hem te bewijzen. God gebruikt een hele slechte duivel om een heel goed werk te doen op meer dan één 
manier. 2 Petrus 2:9 zegt: "De Heer weet de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de 
onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen; (10) vooral hen, die, begerig 
naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten." God bevestigt dat Hij de 
hardnekkigen onder godsgericht houdt. Sommigen leven hun hele leven onder godsgericht omdat zij "naar het 
vlees wandelen". Als wij de soevereiniteit van God niet begrijpen, dan gaan wij vaak door veel meer straf heen. 
Wij moeten Gods doel herkennen in alles. Hij gebruikt Satan, één van zijn demonen, of slechte mensen om ons 
heen om ons te kastijden en ons tot bekering te brengen, of om ons geloof op te bouwen, door ons te testen. 
Velen zien alleen het "werktuig"; zij zien God er niet achter, wiens doel wordt vervuld. Zij zien het alleen als een 
werk van Satan en niet als een werk van God. Satan zou ons willen laten geloven dat de reden dat hij ons 
aanvalt is omdat wij zulke goede kinderen van God zijn. Maar God wil ons laten zien, dat als Satan tegen ons 
vecht, het is omdat Hij van ons houdt en ons verdorven karakter en slechte handelingen wil tuchtigen of om 
ons geloof sterker te maken. Als je alleen maar denkt dat het de duivel is die tegen je vecht en dat het niets 
met God te maken heeft, heb je geen enkele reden om te veranderen. Maar zodra je gaat zien dat het God is 
die Satan toestemming geeft tegen jou in te gaan, dan is er een reden voor verandering. Johannes 3:27 zegt: 
"... Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn." En Hebreeën 2:2 zegt: 
"... elke overtreding en ongehoorzaamheid ontvangt rechtmatige vergelding." Al waar je naar hoeft te 
kijken is de vergelding, om te kunnen zien of iets een overtreding is. Sommige mensen hebben mij gevraagd of 
ik dacht dat dit of dat verkeerd was te doen. Kijk naar de vergelding en je zult zien of het verkeerd is. Is het 
verkeerd om voor ontspanning je vol te gooien met sterke drank? Kijk naar de vergelding; het degenereren van 
het lichaam en de geest. Is het verkeerd om te roken? Kijk naar de vergelding; chronische longziektes, kanker 
en andere fysieke complicaties. Mensen die bitter, zonder vergeving of boos zijn worden overgeleverd aan 
kanker, reuma en andere immuunsysteem tekortkomingen. Velen die lijden aan kanker of reuma hebben door 
hun hele leven heen vastgehouden aan boosheid en bitterheid. Angst en bezorgdheid geven de mens 
maagzweren. Je hoeft je niet af te vragen of dat zonde is: kijk naar wat het doet aan de mens. Zelfs als je geen 
vers kent waarin iets een zonde genoemd wordt, kijk naar de vrucht ervan. Zie wat er tegen je komt als een 
gevolg ervan. God heeft het gehele vergelding systeem aangesteld om tegen degene die zondigen te gaan. Of 
God nu demonen, slechte mensen om je heen, ziektes of wat dan ook gebruikt voor vergelding, Hij doet het om 
ons tot bekering te brengen en vrucht te laten dragen. 
God gebruikt kwade geesten om ons te vernederen en goede vruchten in ons te laten voortbrengen. Paulus is 
een goed voorbeeld. Hij werd opgenomen in de derde hemel en ontving prachtige openbaringen die hem 
wilden verleiden om trots te worden. 2 Korintiërs 12:7 zegt: "en ook om het buitengewone van de 



openbaringen, is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel 
des satans, om mij met vuisten te slaan." Paulus zegt dat de doorn een engel van Satan was, om hem met 
vuisten te slaan. Het kan ook vertaald worden met meppen, ranselen, teisteren en kwellen, steeds weer 
opnieuw. Je kan zien dat deze kwade geest hem gegeven was om Gods doel, Paulus te vernederen, te 
vervullen. 2 Korintiërs 12:8 zegt: "Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat Hij van mij zou aflaten. 
(9) En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle 
in zwakheid." Deze engel van Satan bracht een vernedering teweeg in Paulus' leven welke God, deugd 
noemt. Wanneer Paulus in een positie van persoonlijke zwakheid kwam, of zich niet kon redden bij eigen 
machte, kreeg hij Gods kracht en macht om te redden, te zien. Het zou hetzelfde moeten zijn met ons. De 
Geschriften staan vol van gebeurtenissen waar God opzettelijk (doelbewust) mensen zoals Mozes, Abraham, 
Josafat, Gideon en Lazarus in een positie van menselijke zwakheid bracht, zodat Hij een wonder kon doen om 
hen te redden en zo niemand anders de eer zou krijgen dan Hij. Paulus begreep dit. 2 Korintiërs 12:10 zegt: 
"Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter 
wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik sterk." "Doorn in het vlees" komt vier keer voor in de 
Geschriften, en niet één keer is het een kwaal. Dit woord "zwakheid" komt van het Griekse woord 
"astheneia" wat "te kort aan sterkte" betekent. Het zelfde Griekse woord wordt op andere plaatsen in de 
Geschriften gevonden. 1 Korintiërs 1:25 - "Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het 
zwakke van God is sterker dan de mensen." 2 Korintiërs 13:4 - "Welnu, Hij is gekruisigd uit zwakheid, 
maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met hem leven voor u uit 
de kracht Gods."
Jezus verdedigde zich niet toen Hij voor Pontius Pilatus en de Joodse leiders gebracht werd. Op dezelfde 
manier worden wij "gekruisigd", als wij niet proberen onszelf te redden, maar zwak zijn en vertrouwen op God. 
Eerder in de tekst noemt Paulus op wat hij verstaat onder zwakheid. Hij noemt dingen zoals schipbreuken, 
gevangenissen, vervolging door de vijand en slagen. Niet één keer noemt hij ziekte in de lijst. Het punt is dat 
God kwade engelen gebruikt om tegen onze lusten en verlangens in te gaan om ons te vernederen en te 
tuchtigen zodat wij ons kunnen bekeren. 2 Korintiërs 12:8 zegt: "Driemaal heb ik de Here hierover 
gebeden, dat hij mij zou aflaten (de engel van satan of demoon), (9)En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn 
genade is u genoeg." God zei dat Hij Paulus zou bevrijden van de individuele slagen, maar niet van de engel 
van Satan. Paulus zei dit tegen Timoteüs in 2 Timoteüs 3:11 - ... vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen 
hebben in Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij 
uit allen gered. En Timoteüs 4:18 zegt: "De Here zal mij beveiligen tegen alle boze opzet..." In dit zien wij 
de soevereiniteit van God in beiden: het brengen van de tuchtiging en het verschaffen van de bevrijding. De 
demoon was als een stom dier die gebruikt werd voor het doel van God. 
2 Tessalonicenzen 1:4 zegt: "Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw 
volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat." Toen Paulus 
door de vervolgingen en de verdrukkingen ging, wie bracht die aan? Het was een engel van Satan. Elke keer 
werd Paulus getuchtigd en geheiligd, en zijn geloof bevrijdde hem. God heeft nooit maar één reden voor ogen. 
2 Tessalonicenzen 1:5 zegt: "Een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk 
Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt." Soms gebruikt God als zijn methode een engel van 
Satan om ons te vervolgen en te verdrukken, welke Paulus een teken van het oordeel Gods noemde, om ons 
klaar te maken voor Zijn Koninkrijk. Heel vaak zijn het de demonen die de vloek toedienen. Alle dingen, 
vervloekingen én zegeningen werken samen voor ons bestwil. 
Wij hebben aanspraak op het verbond tot verlossing van de vloek van de wet. Gelaten 3:13 zegt: "Christus 
heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden..." 
Psalm 78:43 zegt: "hoe Hij in Egypte zijn tekenen deed, en Zijn wonderen in het veld van Soan. (44) Hij 
veranderde hun Nijlwater in bloed, en hun stromen, zodat zij niet konden drinken. (45) Hij zond 
steekvliegen onder hen, die hen verteerden, en kikvorsen die hen verdierven, (46) Hij gaf hun gewas 
aan de kaalvreter en hun opbrengst aan de sprinkhaan. (47) Hij verdierf hun wijnstok door de hagel en 
hun moerbeivijgeboom door de ijzel; (48) hun vee gaf Hij prijs aan de hagel en hun kudden aan de 
bliksem. (49) Hij zond tegen hen zijn brandende toorn, verbolgenheid en angstwekkende gramschap, 
een schare van verderfengelen. (50) Hij baande een pad voor zijn toorn, Hij behoedde hun zielen niet 
voor de dood, maar gaf hun leven prijs aan de pest. (51) Hij sloeg alle eerst geborenen in Egypte." Hier 
noemt God een "schare van verderfengelen", een straf die Hij zendt, om Zijn volk te tuchtigen en hun 
vijanden te vernietigen. Toen God al deze straffen zond door "engelen van verderf", kwamen zij in het begin 
tegen beiden, de Egyptenaren en de Israëlieten, totdat Zijn volk gewillig was om Egypte te verlaten. Daarna 
maakte God een scheiding tussen Gosen en Egypte. De straffen vielen alleen op de Egyptenaren, terwijl Gods 
volk vrij gezet werd. Wanneer wij ons bekeren van het leven in Egypte (de wereld), hoeven wij niet onder 
tuchtiging te leven. Het zegt in Exodus 12:23 - "En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan; 
wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan beide deurposten ziet, dan zal de Here de deur 
voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan." Zie je dat de Heer de 



deuren van de Israëlieten voorbij ging met de verderver, en de Egyptenaren sloeg? De koning engel van de 
afgrond in Openbaring 9:11 was Apollyon (in het Grieks) of Abaddon (in het Hebreews), en beide namen 
betekenen "de vernietiger". Dit zijn waarschijnlijk maar twee van de vele namen die voor de duivel gebruikt 
worden. Hij is de koning demoon over de dood, maar God heeft autoriteit over hem. De vernietiger kwam langs 
in het midden van de nacht. precies op de tijd die God voorzegt had. Het was Gods doel dat hij de vijanden zou 
vernietigen en allen die niet deelnamen aan het lam. God vertelde hen het lam te eten, en de vernietiger zou 
hen niet slaan. Op dezelfde manier komen wij uit onder de vloek van zonde en dood. Wij moeten het lam eten, 
Jezus Christus, Het Woord. 
Lichamelijk zijn wij wat wij eten. Spiritueel zijn wij wat wij spiritueel eten. Bij het nuttigen en verteren van het 
Woord van God, worden wij bevrijdt van de vloek en wordt ons zoonschap zichtbaar.
Sanherib, koning van het Assyrische Rijk, had zijn machtige leger tegen Juda gezonden, maar God beloofde 
Juda de zegeviering door Jesaja. Hij zegt in Jesaja 37:7 - "Zie, Ik zend een geest in hem, en hij zal een 
gerucht vernemen, zodat hij naar zijn land zal terugkeren, en Ik zal hem door het zwaard vellen in zijn 
eigen land." God zette een boze geest in Sanherib, die hem bang maakte van huis weg te zijn, door hem 
stemmen te laten horen. Vele demonisch bezeten mensen horen stemmen. De demonen willen het volk van 
God vernietigen. Soms hebben zij geen keuze in wat ze doen. God gebruikte deze demoon om de koning naar 
huis te brengen, waar zijn twee zonen hem doodden met het zwaard. (Jesaja 37:38).
Mary en ik waren aan het bidden voor een vriend zodat hij tot de Heer zou komen. De manier waarop de Heer 
dit deed, deed ons verstomd staan. De vriend ontving een geest van angst, en voor een tijd was hij heel bang 
dat hij zijn ziel zou verliezen en naar de hel zou gaan. Dit is een man die totaal geen interesse had in Jezus. Hij 
vond zelf zijn gedachten en angsten onredelijk, en ging naar een priester om antwoorden te vinden, daar dit in 
zijn afkomst zat. De priester kon hem niet gerust stellen. Uiteindelijk kwam hij naar ons, en wij lieten hem zien, 
door het Woord van God, de weg naar de verlossing en hij werd gered. Je bezwaar is misschien, dat God ons 
geen geest van angst heeft gegeven. Dat vers is echter geschreven voor de gelovigen die God kennen en 
dienen. Maar in dit geval was het mijn vriend die God niet kende. God gaf hem een geest van angst om de 
eeuwige vervloeking te vrezen, zodat hij voor verlossing ging zoeken, en het vond. Psalm 111:10 zegt: "De 
vreze des Heren is het begin der wijsheid..."
Sommige dominees, die geen rechtschapen leven hebben geleefd en toch autoriteit hebben gehouden over 
Gods volk, worden met demonen bezeten. Koning Saul was zo'n man. God riep hem en zalfde hem, maar hij 
kwam in opstand. 1 Samuël 16:14 zegt: "Maar van Saul was de Geest des Heren geweken, en een boze 
geest, die van de Here kwam, joeg hem angst aan." Ik ben er zeker van dat als de meesten niet wisten dat 
dit uit de Geschriften komt, zij mij van dwaalleer zouden beschuldigen. Wij zien hier een boze geest van de 
Heer, Saul angst aanjagen omdat hij niet gehoorzamen wilde. (15) "Toen zeiden de dienaren van Saul tot 
hem: Zie toch, een boze geest Gods jaagt u angst aan; (16) laat onze heer toch zeggen dat uw 
knechten, die in uw dienst staan, iemand zoeken die op de citer kan spelen. Als dan de boze geest 
Gods over u komt, moet hij die bespelen en gij zult u beter voelen." En zij vonden David natuurlijk om met 
zijn citer de koning op te beuren. Wat denk je daarvan? God zond een boze geest om Saul angst aan te jagen 
en stuurde toen David met zijn citer om hem verlichting te geven in zijn torment. Hij werkt aan ons aan beide 
zijden. 
Eens verleende ik hulp in een gemeente waar ik waarnam dat de dominee geesten had. Hij had problemen 
met vrouwen, geld en eerlijkheid. Hij vertelde mij tot drie keer toe dat hij Saul was en ik David. Ik deelde 
waarheden met hem, die hem zouden helpen dit te overkomen, maar hij had een sterke eigen-wil. ik vroeg de 
Heer wat ik hiermee aan moest, omdat hij een struikelblok voor de gelovigen werd. God zei: "Laat de Filistijnen 
hem buiten gevecht stellen."
De Filistijnen waren de vijanden van Gods volk die Saul buiten gevecht stelde. De vijanden van Gods volk 
verwijderde deze man dus ook. Voor een korte tijd heb ik het prediken daar over moeten nemen. Het was net 
Saul en David. God werkte aan deze man van beide zijden. In Deuteronomium 28 zegt God keer op keer, dat 
Hij de vloek zou zenden naar de opstandigen, en nu weten wij dat Hij Jezus zond om ons te verlossen van die 
vloek. 
God weigerde permissie (toestemming) aan Balaam om de kinderen van Israël te vervloeken in Numeri 22. Na 
een steekpenning te zijn geofferd, ging Balaam terug naar God, hopende dat Hij van gedachten veranderd 
was. God gaf hem permissie, omdat Hij het trotse, hebzuchtige hart van Balaam zag. Toen Balaam vertrok 
stond de engel van de Heer in de weg met getrokken zwaard om hem te doden. Balaam kon de engel van God 
niet zien, maar zijn ezel wel en die probeerde hem te waarschuwen. 2 Petrus 2:16 zegt: "... maar een 
terechtwijzing kreeg hij voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met een mensenstem 
sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd." God, door de engel, was klaar om Balaam te 
doden, als hij ermee doorging en God, door de ezel, redeneerde met hem om te stoppen. God doet dat met 
ons allen. Wij worden constant geconfronteerd met een keuze. God heeft ons hier gezet zodat onze ziel een 
besluit kan maken tussen ons vleselijke en onze geest (spirit). Wij zijn de hoogste- en de laagste schepping 
van God. Wij zijn tussen hemel en hel, tussen demonen en engelen, tussen God en de duivel. Waar wij ook 
keren, besluiten moeten er genomen worden. God heeft dat zo ontworpen. Hij zegt tegen hardnekkige 



mensen, "De vloek staat voor je; ga er niet heen. Maar als je wel gaat, is het je eigen schuld en zal je de straf 
betalen." Tegelijkertijd offert Hij genade om de juiste keuze te maken.
God zette Gideon op om de vijanden van Israël te overwinnen. Later wilde Gideon geen autoriteit positie in 
Israël accepteren. Hij liet, in feite, niet één van zijn zonen die positie accepteren terwijl hij nog in leven was. 
(Richteren 8:23) Gideon had één en zeventig zonen en één was bij een bijvrouw in Sichem. Deze zoon 
begeerde autoriteit en wilde de volgende koning van Israël worden. Dus beraamde hij met de mannen van 
Sichem om Gideons zeventig zonen te vermoorden. Allen werden vermoord, behalve Jotam. Na deze 
laaghartige daad profeteerde Jotam het volgende tegen de mannen van Sichem: (Richteren 9:20) "... dan zal 
er vuur uitgaan van Abimelek en de burgers van Sichem en Bet-Millo verslinden, en er zal vuur uitgaan 
van de burgers van Sichem en van Bet-Millo en Abimelek verslinden."
Door Jotam sprak God een vloek van scheiding uit tegen de schuldige partijen. Richteren 9:22 zegt: "Toen 
Abimelek drie jaar over Israël had geheerst, (23) zond God een boze geest tussen Abimelek en de 
burgers van Sichem, zodat de burgers van Sichem ontrouw werden aan Abimelek, (24) opdat de 
misdaad, begaan aan de zeventig zonen van Jerubaäl (Gideon), het vergieten van hun bloed, 
vergelding zou vinden, doordat Hij dit deed neerkomen op hun broeder Abimelek, die hen had gedood 
en op de burgers van Sichem, die hem gesteund hadden bij het doden van zijn broeders." God wilde 
deze kwaadaardige overeenkomst berechten en vernietigen, dus zond Hij een kwade geest tussen hen om hen 
te scheiden en te overwinnen. Beiden, Abimelek en de mannen van Sichem, werden vernietigd door deze ene 
kwade geest. God gebruikte het kwaad om de schuldigen te berechten en Zijn volk uit hun handen te 
verlossen.
Op een keer was ik samen met twee andere dominees aan het prediken in een bijeenkomst. Ik maakte mij 
zorgen om deze twee dominees, omdat zij elkander constant feliciteerden, zelfs terwijl zij het niet eens waren 
over het Woord van God. Toen ik op een avond naar huis ging, na weer getuige te zijn geweest hoe zij 
elkanders dwalingen in het bijzijn van de gemeente, bevestigden, voelde ik dat de Heer het op mijn hart drukte 
te bidden dat hij een boze geest zou sturen tussen deze twee dominees, om deze kwade overeenkomst te 
breken. Ik was geshockeerd. De volgende dag vond ik uit, dat op dezelfde avond van mijn gebed, die twee zo'n 
ruzie hadden gehad met elkaar, dat zij niet meer wilden samenwerken. God gebruikte dat om deze kwade 
overeenkomst tussen deze twee mensen te beëindigen.
God gebruikt deze methode door de Geschriften heen. Laat mij je een ander voorbeeld laten zien.  Het zegt in 
Openbaring 16:14 - "Want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de 
koningen van de gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de 
almachtige God." Hier verzamelen de demonen de hele wereld om de oorlog (Armageddon) te komen 
vechten. Dezelfde beschrijving in Zacheria zegt dat God de hele wereld verzamelt voor oorlog. Zacheria 14:2 
zegt: "Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen... (3) Dan zal de Here uittrekken om 
tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg (oorlog)." Dus nu zien wij dat 
God demonen zal gebruiken om de vijand te verzamelen tegen Zijn volk alleen om hen te vernietigen en zo 
Zijn volk te redden. Vriend, kan je nu zien dat "Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:
31) Aan de andere kant, als God tegen ons is, wie kan er dan voor ons zijn?
Na het verzamelen van de naties voor de oorlog, de Here zei dat Hij "tegen die volken zou strijden, zoals 
Hij vroeger streed, ten dage van de oorlog." In 2 Kronieken 20:17 zegt de Heer tegen Josafat: "Niet gij 
zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijf staan, dan zult gij zien, dat de Here u de overwinning 
geeft." Hij ging deze oorlog vechten. Zijn methode van oorlog is beschreven in de volgende verzen, 2 
Kronieken 20:22 zegt: "Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de 
Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, die tegen Juda waren opgerukt, uit 
hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen. (23) Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten 
zich tegen de bewoners van het gebergte Seïr, om hen met de ban te slaan en te verdelgen. Zodra zij 
met de bewoners van Seïr hadden afgerekend, hielpen zij elkander in het verderf." Ik dacht altijd dat zij in 
hinderlaag lagen voor elkander. Maar toen ik de Geschriften beter onderzocht, ontdekte ik dat het God was die 
de hinderlaag legde voor het gehele leger, zodat zij elkander aanvielen. De kwade geesten die hen daar 
gebracht hadden waren aan het wachtten om hen te verzamelen zodat zij hen in een hinderlaag konden 
lokken, één van achterdocht, hebzucht, boosheid, angst, enz. en op die manier elkander zouden vernietigen. 
Hij verdeelde de drie legers welke als één kwamen, weer in drieën en zo vermoordden zij elkander. Sinds God 
dit vergelijkt met de oorlog van Armageddon, zal Hij een (burger)oorlog laten uitbreken in het midden van het 
beest-koninkrijk (wereld-koninkrijk) in de eindtijd, en zij zullen zich verdelen in de koningen van het noorden, 
koningen van het zuiden (Daniël 11:40), en koningen van het oosten (Openbaring 16:12), om elkander te 
vernietigen en Gods volk te redden. God heeft controle over de demonen, en daarom heeft Hij ook controle 
over de gehoorzame dienaren van de demonen: de mens. Al  dit heeft het doel ons tot bekering te brengen en 
Hem te verheerlijken; in onze ogen en die van de wereld. Dit zou een woord van bemoediging voor iedereen 
moeten zijn. Hoewel  God kwade geesten gebruikt om te verdelen, gebruikt Hij óók ons, om hen te verbieden 
wanneer dat van toepassing is. God wil dat wij de duivel weerstand bieden, zijn leugens en aanklachten tegen 
onze broeders niet permitteren. God verwacht waakzaamheid van ons en dat wij de geesten (spirits) zullen 



testen. De mogelijkheid om het verschil te kunnen zien komt met het praktiseren en het zoeken, een 
gebruiksvoorwerp van eer te willen zijn en onze spirituele zintuigen te verscherpen door het Woord, en het 
goed en kwaad te kunnen onderscheiden. (Hebreeën 5:13,14). Het is heel jammer dat velen van Gods volk 
vandaag aan de dag Hem niet horen. Velen hebben het onjuiste geloof dat een verdeling van een gemeente 
van Christenen onmogelijk de Wil van God zou kunnen zijn. De gemeente in Jeruzalem werd uiteen gedreven 
door vervolging, om het evangelie te verspreiden. Israël kwam in opstand onder het huis van David en liet 
alleen Juda en Benjamin over. Koning Rechabeam verzamelde zijn leger om de opstandelingen terug te laten 
keren, maar de Heer, door de profeet, sprak tegen hen en zei: "Zo zegt de Here: gij zult niet optrekken en 
niet strijden tegen uw broeders, de Israëlieten. Keert terug, ieder naar zijn huis, want door Mij is deze 
zaak geschied. (1 Koningen 12:24) Een andere reden voor verdeling in een gemeente kan zijn dat het te 
groot wordt om in de behoefte van de individueel te kunnen voorzien of omdat de gemeente afvallig is 
geworden en geregeerd wordt door de mens, in welk geval de gelovigen niet opgroeien in Christus. God bracht 
verdeeldheid in Babel, omdat hun eenheid een kwade bedoeling had. Je kunt zien dat de "tong" hen verdeelde 
net als nu de kerkgenootschappen verdeeld zijn. Gods doel in verdeling is altijd goed, maar het doel van de 
mens is meestal kwaad. Denominaties hebben de neiging zich in sektes te verdelen en dat is het werk van het 
vleselijke, volgens het Woord. (Gelaten 5:20; 1 Korintiërs 1:10-13; 1 Korintiërs 3:1-8; 1 Korintiërs 11:17-19; 
Handelingen 20:29,30; Judas 16,19). Jezus bad dat Zijn discipelen één mochten zijn, gelijk Hij en de Vader één 
zijn. (Johannes 17:21,22). Dit kan alleen gebeuren wanneer in de verdrukking de rechtschapenen hun sektes 
opgeven om één kudde te worden onder één herder. (Johannes 10:16).
2 Samuël 24:1 zegt: "De toorn des Heren ontbrandde weer tegen Israël, Hij zette David tegen hen op en 
zeide: Ga, tel Israël en Juda." Als Israël en David God hadden behaagd, dan zou God dit niet hebben 
gedaan. God was boos op Israël en bewoog David iets te doen wat hen rechtspraak zou brengen. Al was het 
God die David daartoe bewoog, hij luisterde naar iets wat tegen de principes van God was en was daarom 
schuldig. In vers 10 zegt het: "Maar David had wroeging, nadat hij het volk geteld had, en David zeide tot 
de Here: Ik heb zwaar gezondigd, doordat ik dit gedaan heb..."  God zond een oordeel (straf) en 70.000 
mannen verloren hun leven door een pest. David bracht een brandoffer en vredeoffers op de dorsvloer van 
Arauna, wat de engel die het oordeel van God tegen Zijn volk bracht, stopte. Wat was er verkeerd aan het 
tellen van Israël? God heeft nooit gewild dat Zijn volk op hun eigen krachten zouden leunen. Hij wilde dat zij 
zouden vertrouwen op Zijn kracht. Jeremia 17:5 zegt: "Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en 
vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt." God wil niet dat wij de stand bijhouden met onze 
vijand om te zien wat wij eraan kunnen doen. Hij wil dat wij wandelen in Zijn kracht, vertrouwend op Zijn Woord. 
Hoe bewoog God David om Israël te gaan tellen? 1 Kronieken 21:1 zegt: "satan keerde zich tegen Israël 
en zette David aan, Israël te tellen." Zie eerst of het klopt dat dit dezelfde situatie is als in 2 Samuël 24:1, 
welke eerder werd genoemd. In beide gevallen bekeerde David zich en offerde op de dorsvloer nadat 70.000 
gedood werden door de pest, dus het is dezelfde situatie. In 2 Samuël 24 bewoog God David tegen Israël. In 
deze beschrijving was het Satan die tegen Israël in opstand kwam, en David bewoog, Israël te tellen. Beide 
verzen zijn juist, het is duidelijk dat God Satan gebruikte om het tellen van Israël op Davids hart te leggen, 
omdat God een zuivering wilde brengen in Israël. Satan was "tegen Israël". Zijn doel was kwaadaardig, maar 
dat van God was goed. Het maakt niet uit wie er spreekt, al klinkt het nog zo overtuigend; wij zijn verkeerd als 
wij ons laten overtuigen tegen het Woord van God in te gaan. Het kan onze dominee zijn, of een profeet; een 
denominatie, een regering of een goede Christelijke vriend die spreekt, maar wij zijn verantwoordelijk om het 
Woord van God (de Geschriften) te volgen. Romeinen 9:17 zegt: "Want het schriftwoord zegt tot Farao: 
Daartoe heb ik u doen opstaan, opdat Ik in u Mijn kracht zou tonen en Mijn naam verbreid zou worden 
over de gehele aarde. (18) Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil en verhardt wie Hij wil." Het is moeilijk 
hier het feit te ontsnappen dat het God was die Farao koppig maakte, zodat Hij zichzelf beroemd en machtig 
zou maken in het oog van de mens. God weet dat wij een almachtige God en redder moeten kunnen zien. 
Degene die onwetend denken dat zij Gods reputatie moeten beschermen, zeggen meestal dat Farao zijn eigen 
hart eerst verhardde. Exodus 4:21 zegt: "En de Here zeide tot Mozes: Nu gij gaat terugkeren naar 
Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van Farao al de wonderen doet, die Ik in uw macht gegeven 
heb. Maar Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan." En Exodus 7:3 zegt: "Maar 
Ik zal het hart van Farao verharden, en Ik zal mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land 
Egypte." God zegt vijf keer in Exodus dat Hij het hart van Farao zou verharden voordat ons verteld wordt dat 
"Farao zijn hart niet liet vermurwen." (Exodus 8:15). God zond Mozes om Farao te vertellen Zijn volk vrij te 
zetten. Dit maakte hun vrijheid, dacht Israël, vanzelfsprekend onmogelijk. Gods kracht wordt geopenbaard in 
onze zwakheid. (2 Korintiërs 12:9). God gaf hen wat zij zagen als hopeloos, om Zichzelf te verheerlijken in hun 
ogen. Zij hadden het nodig om te weten dat Hij hen kon redden in hun aankomende beproevingen in de 
woestijn. God en jij samen zijn een meerderheid in elke situatie. En alsof dat niet genoeg was, maakte God 
Farao's hart weer hard, zodat hij de Israëlieten zou volgen door de Rode Zee, tot de vernietiging van de 
Egyptenaren. Exodus 14:4 zegt: "En Ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan 
zal Ik Mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken, en de Egyptenaren zullen weten, dat Ik 
de Here ben." In tegenstelling tot de films, dit is de enige Farao die ze hebben gevonden, welke was 



gestorven door verdrinking. Dit alles was om de Israëlieten te doordringen van Gods macht om vrij te zetten. Zij 
hadden dit nodig voor toekomstige beproevingen. Heb jij ooit zo'n gehard hart meegemaakt in een situatie 
waar iemand macht had over jou? Ga naar God, niet naar Farao. Het enige dat Mozes ooit van Farao kreeg 
waren beledigingen. Heb je jouw vleselijke overwogen? Lijkt het erop dat het meer macht heeft dan dat het 
mogelijk voor je is om God te gehoorzamen? Dat is Gods plan. Hij wil ons Zijn macht laten zien voor bevrijding 
van zonden. 2 Korintiërs 4:7 zegt: "Maar wij hebben deze schat in aarden vaten (ons lichaam), zodat de 
kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons." God wil geen competitie van onze eigen 
bekwaamheid. Hij wil de kracht van Zijn genade bewijzen door ons geloof en vertrouwen in Hem.
Spreuken 26:2 zegt: "Gelijk een mus wegfladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde 
vloek: hij treft geen doel." Geen vloek kan op ons blijven rusten of er moet een reden zijn. Zonden en 
corruptheid zijn de meest waarschijnlijke oorzaken. Wiens doel wordt vervuld onder een vloek? Het doel van 
God! Numeri 23:8 zegt: "Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen, die de 
Here niet verwenst?" Als wij zoeken naar de oorzaak, dan zijn wij wijs, en niet als wij naar de vloek of de 
duivel kijken. Als wij de oorzaak behandelen hoeven wij niet te leven onder de vloek. Het probleem is dat de 
mens zijn aandacht niet op de oorzaak wil richten. Zij leven met de vloek en proberen er op menselijke wijze 
van verlost  te worden. Als de mens zich door zijn eigen methoden kon bevrijden van een vloek, welke God 
gezonden heeft zodat wij ons kunnen bekeren, dan zou de mens in een puinhoop zijn. Wat zal er gebeuren als 
wij ons geweten onderzoeken en wij de reden niet kunnen vinden? Het zou dan zeker mogelijk kunnen zijn dat 
de reden is, dat wij onze gedachten moeten hernieuwen door het Woord van God en het goede gevecht van 
geloof vechten. Soms zendt de Heer Satan tegen ons zodat wij hem kunnen verslaan. Ja, God doet dat om te 
bewijzen dat Zijn Woord waarheid is en dat wij autoriteit hebben over alle macht van de vijand. Gods 
uiteindelijke doel is om Zijn Soevereiniteit door ons te manifesteren, zoals wij zullen zien. God wil ons een 
spirituele oorlog leren vechten. Soms laat Hij ons oefenen. Wanneer Satan tegen ons komt door demonen, 
slechte mensen of situaties, zouden wij ons geweten eerst moeten onderzoeken. Als wij geen schuld kunnen 
vinden, vanwege opzettelijk zondigen (Hebreeën 10:26), dan zouden wij de autoriteit die Jezus ons gegeven 
heeft tegen Satan, moeten beoefenen, omdat wij zullen winnen. In het tegen Satan ingaan, kruisigen wij ook de 
oude man (het vleselijke), omdat de oude man is geschapen naar het beeld van Satan. Wanneer wij vechten 
met Satan, vechten wij met onszelf.  En als wij Satan overwinnen, overwinnen wij de oude zelf. Dat is een 
ander gedeelte van Gods plan dat zo volmaakt en prachtig is. 
Klaagliederen 3:37 zegt: "Wie is het, die spreekt en het is er, wanneer de Here het niet gebiedt?" Kan 
het kwaad iets bevelen dat zou gebeuren als de Heer daarvoor geen bevel heeft gegeven? Nee! God is 
soeverein. Jezus zei dat Zijn woorden niet van Hem waren, maar van de Vader (Johannes 14:24). Wij weten 
dat dit de waarheid is omdat het gebeurde. Bij de genade van God heb ik genezingen, wonderen, provisie en 
bevrijdingen bevolen die tot vervulling kwamen. Religieuze mensen hebben mij verteld dat mijn geloof arrogant 
was omdat wij de Wil van God niet kunnen weten. Ik dacht, "wat belachelijk! Heb ik soms de macht om deze 
dingen te doen? God deed ze. Het enige wat ik deed was het met Zijn Woord eens zijn." Het bewijs dat ik in 
overeenstemming was met God, is dat die dingen plaatsvonden. Als de duivel iets beveelt en het gebeurt, is 
dat dan omdat hij meer macht heeft dan God? Niet volgens dit vers. Het is omdat God het bevel gaf, of de 
duivel het nu wist of niet.
Klaagliederen 3:38 zegt: "Komt niet uit de mond des Allerhoogste het kwade en het goede?" Waar 
komen het kwade en het goede vandaan? God zegt dat het komt uit de mond van de Allerhoogste. Betekent 
dat dan dat God kwaadaardig is? Nee, het betekent dat wij de lessen van het kwaad nodig hebben of 
verdienen. Klaagliederen 3:39 zegt: "Wat klaagt dan een mens in het leven? Ieder klaagt over (de straf 
voor) zijn eigen zonden!" Wij zijn gehersenspoeld te geloven dat de mens van natuur goed is en goed 
verdient, zodat wij geshockeerd zijn wanneer slechte dingen gebeuren met "goede" mensen. Marcus 10:18 
zegt: "En Jezus zeide tot hem: "... Niemand is goed dan God alleen." Van Gods mond komen zegeningen 
en vervloekingen, goed en kwaad. Het kwaad hier verklaart de moeilijke dingen die gebeuren met "goede" 
mensen, met de bedoeling hen naar het goede te sturen en hen te stoppen met het continueren in zonde. Elk 
kwaad dat komt tegen het leven van diegene "die volgens Zijn voornemen geroepen zijn" (Romeinen 8:
28), is voor het goede. Wij willen de schuld op Satan gooien omdat wij de kinderen van God zijn, maar wij 
zouden ons geweten en het Woord moeten onderzoeken om uit te vinden of God Satan tegen ons zendt 
vanwege zonden in ons of het zondigen dat wij doen. 
Arminianisme is het onjuiste geloof dat iedereen een vrije wil heeft. God is de enige die een vrije wil heeft. Wij 
hebben een beperkte vrije wil, beperkt door onze bekwaamheid, denken, karakter, lichaam en 
omstandigheden. Als jij een vrije wil hebt, steek wat veren in beide oren en laat ons zien of je van de grond af 
kan komen, of nog beter, laat ons zien of je kan stoppen met zondigen. Wij kunnen niet alles doen wat we 
maar willen. De enige die het vermogen heeft om alles te doen wat Hij wenst, volgens de Bijbel, is God.  
Efeziërs 1:11 zegt: "In Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd 
waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn Wil." Net als dit vers, 
onderwijst het Calvinisme de soevereiniteit van God over verkiezing, voorbeschikking, het kwaad, en alles. De 
enige manier waarop wij kunnen doen wat wij willen is door de Wil van God in ons te krijgen. Filippenzen 2:13 



zegt: "want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt." Dan kunnen 
wij doen wat we willen doen omdat wij dan willen wat Hij wil, en wat Hij wil dat krijgt Hij.
Door ons een wil te geven die doet wat Hij Wil, dat is hoe de Zoon vrij zet. Zolang wij onze wil hebben, hebben 
wij oorlog met onszelf. Gelaten 5:17 zegt: "Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat 
van de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij maar 
wenst." Wij hebben de Wil van God in ons én onze eigen wil. En die strijden tegen elkander. Dat is geen 
vrijheid of vrije wil. Dit betekent dat "je niet doet wat je maar wenst." Wij hebben niet eens de vrijheid van wil 
om tot God te komen. Johannes 6:44 zegt: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij 
gezonden heeft, hem trekt, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag." Dat is geen vrije wil. Wij kiezen 
niet naar God te komen, tenzij Hij ons trekt. Jij mag kiezen om te zondigen, de meesten doen dat, maar God 
zal de tijd, de plaats en in hoe verre, kiezen. Spreuken 16:9 zegt: "Het hart des mensen overdenkt zijn 
weg, maar de Here bestiert zijn gang." God bestuurt de stappen van Zijn ere-voorwerpen én de voorwerpen 
tot alledaags gebruik. De enige reden dat wij de keuze in Gods richting maken is vanwege genade. Johannes 
15:16 zegt: "Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en 
vrucht dragen..." Jezus koos eerst ons en gaf ons de wil Hem te kiezen, vanwege Zijn onverdiende voorkeur. 
Wij dragen vrucht vanwege een geschenk van Zijn Wil in ons.
De Heer brengt geesten tegen ons om ons te tuchtigen zodat wij ons bekeren, dan, nadat wij zegevieren, heeft 
Hij de volledige bekwaamheid om onze vijanden vrede met ons te laten hebben. Spreuken 16:7 zegt: "Als 
iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken."
Wij zien hier dat God totaal controle heeft over onze vijanden en Hij kan vrede in hun hart leggen voor ons als 
wij zegevieren. Wij zouden ons dit moeten herinneren als wij verleidt worden om zelf voor hun straf te gaan 
zorgen.  Zo zie je dus dat God onze vijanden gebruikt als onze wegen de Heer niet behagen. God heeft onze 
vijanden voor dat doel geschapen. Spreuken 16:4 zegt: "De Here heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, 
zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads." Is het nog nodig om te zeggen dat wij niet zouden moeten 
redetwisten met God? Wij kunnen Gods soevereine hand in dit alles, duidelijk zien. God kan de slechten naar 
ons toe sturen, voor een dag van kwaad omdat onze wegen Hem niet behagen. Wanneer wij zegevieren, kan 
God ons totale vrede geven temidden van onze vijanden, of het nu slechte mensen of demonen zijn, het maakt 
geen enkel verschil. 
Zouden wij dan willen beredeneren met ons nietig verstand dat God het verkeerd had met het scheppen van 
de kwaden? Hij heeft een antwoord. Romeinen 9:21 zegt: Of heeft de pottenbakker niet de vrije 
beschikking over de klei om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, de andere 
tot alledaags gebruik? (22)En als God nu, Zijn toorn willende tonen en Zijn kracht bekend maken, de 
voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft " 
Zie je dat zij de voorwerpen des toorns zijn, gemaakt om te vernietigen. 2 Petrus 2:12 zegt: "Zij 
daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden..." In 
deze gevallen moeten wij ons bekeren en ons redeneren schikken naar dat van God, als wij de waarheid 
willen. Wij geven duidelijk meer waarde aan deze redeloze wezens (in sommige vertalingen "wilde beesten") 
dan God doet. In Gods motivering, en het Zijne is de enige die telt, zijn de kwaden, beesten, gemaakt om 
vernietigd te worden als zij hun doel gediend hebben. Spreuken 21:18 zegt: "De goddeloze is een losprijs 
voor de rechtvaardige, en de trouweloze komt in de plaats van de oprechten." Een losprijs is een prijs die 
betaald moet worden voor iemands vrijheid. de kwaden zijn een prijs die God betaalt om zonen te scheppen 
die vrij zijn van de slavernij van corruptie, dus laten wij hun offerring niet verspillen. 
Toen Josef werd geopenbaard aan zijn broers die uit Kanaän' land naar Egypte kwamen, bekeerde zij zich 
voor hem vanwege de manier waarop zij hem hadden behandeld. Josef begreep de reden voor alle 
moeilijkheden die hij had moeten doorstaan. Genesis 50:20 zegt: "Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, 
maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in 
het leven te behouden." Josef schreef het gebruik van het kwaad, dat hem naar Egypte bracht, aan God toe 
om "een groot volk in het leven te behouden." De Israëlieten die uit Kanaän' land kwamen, stierven daar 
van de honger. Toen zij naar Egypte kwamen voedde Josef hen, die vanwege zijn valshartige broers, er van te 
voren was heen gestuurd. God gebruikte hen om Josef te kruisigen en hem voor te bereiden als een eervol 
voorwerp.
Omdat Abraham angst had voor de mensen in het land, vroeg hij Sara om iedereen te vertellen dat zij zijn 
zuster was. Zij was heel mooi en hij dacht dat zij hem zouden vermoorden om haar te krijgen. Abimelek, de 
koning, denkend dat Sara Abrahams' zus was, nam haar als zijn vrouw. God dreigde Abimelek en vertelde hem 
dat als hij Abraham zijn vrouw niet zou teruggeven, hij er was geweest. Abimelek protesteerde tegen God en 
Genesis 20:4 zegt: "Abimelek nu was niet tot haar genaderd. En hij zei: Here, zult Gij dan een 
rechtvaardig volk doden? (5) Heeft hij zelf niet tot mij gezegd: Zij is mijn zuster? En zij heeft zelf ook 
gezegd: Hij is mijn broer; in onschuld mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan." 
Abimelek schreef de onschuld van zijn hart ten volle aan zichzelf toe. In vers 6 zegt het:  "En God zei tot 
hem in een droom: Ik weet ook, dat gij het in onschuld uws harten gedaan hebt, Ik heb u dan ook 
weerhouden tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten haar aan te raken." God gaf zijn 



onschuld toe maar Hij nam de eer. Soms nemen wij de eer omdat wij Gods gratie niet begrijpen. God legt het 
op ons hart om het juiste te doen. Het is mogelijk voor God om onschuld op het hart van een heidense koning 
te leggen en hem te belemmeren te zondigen tegen Gods volk. 
Onlangs kocht ik een tweedehands auto van een ongelovige. Wij waren een prijs overeengekomen en de 
verkoop zou de volgende dag plaatsvinden. Ik had de Heer om een betere prijs gevraagd. Toen ik de volgende 
dag de auto op ging halen, zei de man tegen mij dat hij de auto zou verkopen voor de prijs waar ik alleen maar 
met de Heer over gesproken had. Alleen God kan op het hart van een auto-dealer een goedkopere prijs 
leggen, nàdat wij het al over de prijs eens waren. Ik realiseerde mij dat God dit op zijn hart had gelegd, zelfs al 
was dit iets wat niet natuurlijk voor hem was om te doen. Want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het 
willen als het werken in ons werkt, en ook in hen. (de ongelovigen) 
De Heer zei tegen Petrus in Lucas 22:31 - "Simon, Simon. zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften 
als de tarwe, (32) maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal 
tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen." Satan had gevraagd Petrus te mogen ziften, maar 
waarom zou God enig oor geven aan wat hij vraagt of het moet voor ons bestwil zijn? Als Petrus net zo was als 
de meeste mensen, zou hij dan niet gevraagd hebben: "Heer, waarom geeft U Satan permissie dit te doen? 
Zeg maar gewoon: nee Satan, je mag hem niet ziften." Maar Jezus wist dat dit niet Gods Wil was, om het niet 
te doen.
Gods doel is dat Satan krijgt wat hem toebehoort, in ons. Het doel van ziften is te scheiden en verwijderen wat 
je wilt. Hij houdt wat van hem is. De heer zei: "... de overste der wereld (satan) komt en heeft aan Mij 
niets." (Johannes 14:30) Jezus was puur (zuiver); er was niets in Hem dat aan Satan toebehoorde. Satan is 
aan het ziften om het zijne te verkrijgen. God wil alleen maar wat er overblijft. God zou hem hebben kunnen 
vernietigen helemaal in het begin van de wereld maar God beschikte Satan voor, voor Gods goede doel.
Op dezelfde manier gebruikte God de Assyriërs om Israël te zuiveren. Het zegt in Jesaja 10:12 "Doch het zal 
geschieden, wanneer de Here zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd heeft, dat Ik 
de vrucht der hooghartigheid van de koning van Assyrië bezoeken zal en de trots van zijn hovaardige 
ogen." Wanneer God al Zijn werk met Zijn volk beëindigd heeft, raad eens wat Hij zal gaan doen met Satan, 
de demonen, de kwaadaardigen, de valse profeet en het beest? Je hebt gelijk, zij worden in de poel des vuurs 
gegooid. Jezus zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten en de bokken aan Zijn linker. (Matteüs 25:31) Dat 
is precies hoe God de rechtschapen en kwaadaardigen gebruikt, als Zijn rechterhand en Zijn linkerhand. Zijn 
rechterhand zijn de voorwerpen van eer, en Zijn linkerhand de voorwerpen van oneer. Satan is, in feite, één 
van Gods handen om zonen te creëren.
Een hechte geestelijke broeder deelde een droom met mij: "Hij zag een rij van gelovigen voor Jezus komen in 
de hemel. Aan Jezus linkerhand stond Satan met een oud kanon voor zich, gericht op degene die vooraan 
stond. Satan had een aansteker in zijn hand en stond te popelen om de lont van het kanon aan te steken en ze 
allemaal op te blazen. Jezus linkerhand stopte hem ervan."
Uit de droom kan je opmaken dat als de Heer zijn linkerhand weghaalt, Satan in beweging komt. Hier is een 
duidelijk voorbeeld daarvan. In Job 1:8 zegt het: "Toen zei de Here tot de Satan: Hebt gij ook acht 
geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en 
wijkende van het kwaad?" God bracht Job onder Satans aandacht en schepte op over hem. Dat is net zo 
iets als een rode vlag voor een stier heen en weer zwaaien. Satan wilde dat niet horen. De waarheid is dat 
Satan het tegenovergestelde probeert te bewijzen. Hij is de aanklager van de gelovigen. God liet Satan los op 
Job, met de kracht van een suggestie. (9) "En de Satan antwoordde de Here: Is het om niets, dat Job God 
vreest? (10) Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk 
zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land." Satan erkent dat hij geen 
macht heeft Job te pakken te krijgen vanwege Gods bescherming. Het zelfde is waar in ons geval. (11) "Strek 
daarentegen Uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit - of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! 
(12) En de Here zeide tot Satan: "Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw 
hand niet uitstrekken. Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen." Satan stelt aan God voor dat 
Hij zijn bescherming weg neemt en "Zijn hand" uitstrekt tegen Job om hem te testen. Waarom de 
bescherming wegnemen? De bescherming stopte Gods hand niet, tenzij je ziet dat de linkerhand van God, 
Satan is. God bevestigt dit door de termen "zij in uw macht" en "uw hand." 
Het was Satan die de Sabeeërs, het vuur van God, de Chaldeeën en de zware storm van de woestijn bracht 
tegen Job en zijn familie om hem te testen. Kijk maar eens naar wat Job daarover zei. Job 1:21 zegt: "En hij 
zei: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here 
heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd. (22) In dit alles zondigde Job 
niet en schreef God niets ongerijmds toe." God zegt hier duidelijk dat Job niet zondigde door dit alles aan 
Hem toe te schrijven. De Heer gaf met de rechterhand, en met de linker nam Hij het weg. Sommige mensen 
zouden zeggen dat de Sabeeërs, de Chaldeeën en het vuur alles van Job wegnamen. Sommigen kijken wat 
verder en zouden zeggen dat Satan dit deed. En dan zijn er die nog verder kijken en zeggen dat het God was. 
Dat is wat Job deed. En dat is wat wij moeten doen als wij het doel van God in ons leven in vervulling willen 



zien gaan. Wij moeten een blik terug werpen en zien wat Gods doel in ons leven is. Job struikelde niet omdat 
hij dit begreep. Degene die alleen het werktuig ziet zal struikelen. Als wij alleen maar een kwaadaardig werktuig 
zien, dan zullen wij eindigen met het vechten en worstelen tegen het vlees en bloed. Al had Job pijn, in zijn 
geest (spirit) had hij rust omdat hij Gods doel kon zien.
Job 2:3 zegt: "Toen zei de Here tot de Satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want 
niemand op aarde  is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog 
volhardt hij in zijn vroomheid (God gaf satan een steek onder water), hoewel gij Mij tegen hem hebt 
opgezet om hem, zonder oorzaak, in het verderf te storten." Het lijkt erop dat God de tegenovergestelde 
tactiek gebruikt om Satan te laten geloven dat hij God bewoog iets te doen, terwijl het andersom was. God 
bewoog zich tegen Job, maar Satan was het instrument. Het was in de eerste plaats God die Satan op Job 
wees met de bedoeling Zijn eigen plan te vervullen. Job 2:4 zegt: "Maar de satan antwoordde de Here: 
Huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. (5) Strek daarentegen Uw hand uit 
en tast zijn  gebeente en vlees aan - of hij U dan niet openlijk vaarwel zal zeggen. (6) En de Here zei tot 
de satan: Zie, hij is in uw macht; alleen, spaar zijn leven." God legde altijd de voorwaarden vast van 
Satans betrokkenheid, net zoals Hij dat vandaag aan de dag doet. (9) "Toen zei zijn vrouw tot hem: 
Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf! (10) Maar hij zei tot haar: Zoals een zottin 
spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles 
zondigde Job met zijn lippen niet." 
God wilde het aan ons duidelijk maken, met twee getuigen, dat wat Job zei, juist was. Zouden wij het goede uit 
de hand van God ontvangen en niet het kwade? Job gaf nooit de eer (krediet) aan Satan. Hij gaf zelfs nooit de 
eer aan de Sabeeërs, Chaldeeën, of de wind uit de woestijn. Hij keek zelfs nooit naar de bijkomende 
voorwerpen die God gebruikte. Job keek alleen maar naar het hoofd- of voornaamste doel van God. Jezus, in 
het onderwijzen van ons, mede te werken met Gods doel van het kruisigen van ons in ons leven, zei: "Weersta 
de boze niet" (Matteüs 5:39), sprekende over de mens. Wij worden echter bevolen "biedt weerstand aan 
de duivel", sprekende over kwade geesten. Wij zouden nooit verward moeten raken in het worstelen met 
vlees en bloed. Jezus weigerde dit. Jesaja 53:7 zegt: Hij werd mishandeld, maar Hij liet zich verdrukken 
en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is 
voor zijn scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open." Wij behoren te worstelen tegen de machten, tegen 
de wereldheersers dezer duisternis, boze geesten in hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12). God wil dat wij kwade, 
slechte mensen zien als slachtoffers van Satan en de vloek; werktuigen om medelijden mee te hebben. Lucas 
23:34 zegt: "En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen." God wil dat wij door 
die werktuigen van het kwaad, heenkijken en Hem zien. Jezus had vrede omdat Hij geloofde in de 
soevereiniteit van onze Vader. Jezus wist waar alle macht vandaan komt. Johannes 19:10 zegt: "Pilatus dan 
zei tot Hem: Spreekt Gij niet tot mij? Weet Gij niet, dat ik macht heb u los te laten, maar ook macht u te 
kruisigen? (11) Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht tegen Mij hebben, indien het u niet van 
boven gegeven ware..."
Eli berispte zijn zonen voor hun afvalligheid. (geloofsverzaking) 1 Samuël 2:24 zegt: "Dat gaat niet, mijn 
zonen. Het is geen goed gerucht, dat ik hoor: zij brengen het volk des Heren tot overtreding. (25) ... 
Maar zij luisterden niet naar hun vader, want de Here wilde hen doden."
Het plan van de Heer staat vast. Velen zullen zich niet bekeren want het is in de gedachten van de Heer hen te 
doden voor hun kwaad. Wij zouden rechtvaardiger wijs hetzelfde kunnen ontvangen, maar God heeft ons 
genade gegeven. Efeziërs 2:8 zegt: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet 
uit uzelf: het is een gave van God."
Alleen God geeft de gave van genade tot geloof en bekering. Wij moeten naar God gaan; Hij verleent genade 
en bekering. Het ware begrip van redding (verlossing) door onverdiende gratie zorgt ervoor dat wij God vrezen. 
Sommige hechten geen waarde aan de gave van God, alleen maar om het weer afgenomen te worden en 
gegeven te worden aan anderen die het wel waarderen. De Joden verspilden het aan de heidenen. 
Openbaring 3:11 zegt: ... houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme." Degenen die overtuigd 
zijn van hun eigen goedheid flirten met het noodlottige. 1 Korintiërs 4:7 zegt: "Want wie onderscheidt u? 
En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, 
alsof gij het niet ontvangen had?" Als wij dan maar ook iets meer hebben dan onze buurman, is het een 
geschenk van God, en niets om zelf trots op te zijn.  



HOOFDSTUK 5
GODS SOEVEREINITEIT OVER TIJD EN VERKIEZING

"De vroegere dingen heb Ik vanouds verkondigd, zij zijn uit mijn mond
uitgegaan en Ik heb ze doen horen; plotseling heb Ik ze volbracht en ze

zijn gekomen." (Jesaja 48:3)

Voorspellen betekent het van tevoren vertellen over de toekomst. Wat de wereld voorspellingen noemt komt 
maar zelden uit. Het schijnt dat zij een verwrongen idee hebben van wat een voorspelling is. Wanneer God de 
toekomst voorspelt, verklaart Hij iets en doet het dan. Niet alleen laat Gods Woord de toekomst zien, maar het 
laat het ook gebeuren. De "wereld (in het Grieks: "eeuwen") is door het Woord van God tot stand 
gebracht." (Hebreeën 11:3). "Tot stand gebracht" hier, betekend "compleet maken". De geschiedenis van alle 
eeuwen was al compleet gemaakt voordat het begon. Jesaja 48:4 zegt: "Omdat Ik wist, dat gij hard zijt en 
uw nek een ijzeren stang is en uw voorhoofd van koper, (5) daarom heb Ik het u vanouds verkondigd; 
voordat het kwam, deed Ik het u horen, opdat gij niet zou zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en mijn 
gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt."
Hij is een "naijverige (jaloerse) God" (Exodus 20:5). Hij wil Zijn glorie (eer, lof) niet delen met de afgoden 
van zelf of van gesneden beelden, door de mens gemaakt. (Jesaja 42:8) God ontvangt glorie van het vertellen 
van Zijn werken, honderden of duizenden jaren van tevoren. Zijn "werken waren van de grondlegging der 
wereld al gereed." (Hebreeën 4:3)
Omdat Zijn werken al gereed waren van de grondlegging der wereld, kan niemand zeggen: "Mijn macht, mijn 
kracht of mijn god heeft dit gedaan."
Het is belangrijk voor God dat wij weten dat Hij soeverein is. Onze God heeft iets gedaan wat geen enkele 
andere "god" heeft gedaan. Hij verteld de toekomst nauwkeurig, lang voordat het gebeurt. Het is moeilijk om 
het Christelijke leven te leven zonder te weten dat God soeverein is. Zonder deze kennis zullen wij, in het 
midden van beproevingen, nooit de vrede, rust en vrees van God kennen die wij, in zulke tijden, nodig hebben. 
Wij zullen altijd aan het vechten zijn met mensen en omstandigheden en op onze eigen kracht vertrouwen, 
inplaats van het zien van Gods hand en vertrouwen op Zijn kracht. Hosea 4:6 zegt: "Mijn volk gaat te 
gronde door het gebrek aan kennis." En Jesaja 46:8 zegt: "Denkt hieraan en vermant u; gij overtreders, 
neemt het ter harte. (9) Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is 
geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; (10) Ik, die van het begin de afloop verkondig en vanouds 
wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen 
doen." God doet naar al Zijn welbehagen, zodat alleen Zijn besluiten volbracht worden. Het bewijs, dat God de 
enige God is, is dat Hij het einde verklaarde vanaf het begin. Al de waarzeggers, paranormalen, helderzienden 
en astrologen van de duivel kunnen alleen maar opkomen met een onbeduidende hoeveelheid meer dan het 
gemiddelde in hun juistheid wat de toekomst betreft, omdat hun heer niet soeverein is. De duivel heeft een 
voordeel. Hij kent het profetische Woord beter dan wij, en hij voorspelt wat hij van plan is te doen, maar God is 
soeverein en schuift hem vaak terzijde en overstemt hem. 
Jesaja 46:11 zegt: "...Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook 
tot uitvoering."
God is koppig. Hij heeft daartoe het recht. Zijn Zelf is niet verdorven; het onze is. Hij laat gebeuren wat Hij 
verlangt omdat het goed is. In het vers spreekt God over Kores, de heidense koning van het Medo-Perzische 
Rijk. God zette Kores op om Babel te vernietigen, om Zijn volk vrij te zetten van slavernij. Kores had echter 
geen idee dat de Heer hem een verlangen gegeven had, zodat hij precies zou doen wat de Heer wilde. Jesaja 
44:28 zegt: "... die tot Kores zegt: Mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem 
te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest." 
Hoe kan God er zo zeker van zijn dat een man, die zijn hele leven een heiden is geweest, alles zal doen om 
Hem te behagen? Wij zien hier dat niets of niemand Gods goede doel voor Zijn volk kan weerstaan. God is 
soeverein over de toekomst van alle wereldrijken ter behartiging van de bevrijding en de voorbereiding van Zijn 
volk. Jesaja 45:1 zegt: "Zo zegt de Here tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om 
volken vóór hem neer te werpen: de lendenen van koningen omgord Ik; om deuren vóór hem te 
openen, geen poorten blijven gesloten. (2) Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; 
koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. (3) En Ik zal u geven de schatten der 
duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben, die u bij 
uw naam riep, de God van Israël. (4) Ter wille van Mijn knecht Jacob en van Israël, mijn uitverkorene, 
riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kende." De rivier de Eufraat stroomde door 
de stad Babel. Eén van de poorten waarover hier gesproken wordt was boven de Eufraat om de vijand buiten 
te houden. Kores, door Gods hulp, presteerde een grandioos werk in het omleiden van de rivier, zodat zijn 
leger de stad binnen kon komen beneden deze poort. Nadat zij de stad waren binnen gedrongen, ontdekten zij 



dat de poorten aan beide oevers die de stad inleiden, niet op slot waren (zie vers 1 en 2), wat heel vreemd 
was, met het oog op de oorlog die de Babyloniërs aan het voeren waren.
Nadat Kores Babel overwonnen had, liet de hogepriester hem deze voorspellingen zien en meerdere die over 
hem geschreven waren, honderden jaren voordat hij geboren werd. De Joden zeggen dat Kores heel erg 
geïmponeerd was om zijn naam en werken te zien opgeschreven in voorspellingen, voordat het gebeurde, en 
een gelovige werd in de God van Israël. God verklaarde duidelijk dat Hij die poorten zou openen voor Kores, 
zodat hij Zijn Wil zou doen. Na deze openbaringen gehoord te hebben, wist Kores dat het God was die hem de 
macht, het plan en de mogelijkheid had gegeven. Christelijke leiders hebben van God meer een profeet 
gemaakt, en beweren dat God in de toekomst ziet en het dan openbaart. Elk voorbeeld en elke 
voorafschaduwing in het Oude Testament komt tot vervulling in het Nieuwe Testament om te bewijzen dat God 
op de troon zit en dat er Eén Gedachten regeert over tijd en toekomst.
Als één iemand de losse teugel zou hebben, zou dat alles veranderen. Volgens de wet van meetkundige 
progressie, één verandering aan het begin maakt een onmetelijke verandering aan het eind. Kans van meer 
dan één aan de macht, kan onmogelijk laten gebeuren, wat wij hier zien. 
De Arminiaanse denkers onderwijzen dat God voorbeschikt en dan voorspelt door het zien in de toekomst, en 
daarna aan ons vertelt hoe de dobbelstenen rolden. "Voorbeschikken" betekent "het vooraf bepalen van wat er 
gaat gebeuren". "Voorbestemmen", welke hetzelfde Griekse woord is, betekent "iets voorbestemmen voordat 
het gebeurd."
Efeziërs 1:4 zegt: Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij 
heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. (5) In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe 
bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van 
Zijn Wil." Jij, die het zoonschap manifesteert door het dragen van de vrucht werd gekozen en wordt door God 
getrokken. Romeinen 8:29 zegt: "Want wie Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot 
gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele 
broederen." God kende en bestemde ieder die komt tot de gelijkvormigheid aan het beeld van Jezus, maar 
niet de afvallige. "Tevoren gekend" betekent niet dat Hij in de toekomst keek en zag wat er zou gaan gebeuren. 
"Tevoren gekend" betekent "kennen van tevoren" en het heeft niets te maken met acties of gebeurtenissen, 
maar met personen. God kende deze mensen voor de grondlegging der wereld, omdat Hij niet verblijft "in tijd". 
God weet wat Hij schept voordat Hij het existentie (bestaan) spreekt, net zoals wij iets bedenken en ontwerpen 
in ons hoofd, voordat wij het maken. "Kende" spreekt van intieme kennis, bijvoorbeeld, Adam en Eva. Jezus zal 
tegen degene die Hem Heer noemde, maar niet de Wil van de Vader deden, zeggen: (Matteüs 7:23) "En dan 
zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend: gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid." 
Tegen de dwaze maagden, zonder de olie van de Heilige Geest, zei Jezus, "Ik ken je niet." Degene die God 
intiem kende heeft Hij "voorbeschikt" vóór de schepping; zij zijn geconformeerd (gelijksoortig maken) naar 
het beeld van Jezus. God creëert (in het leven roepen) ons door Zijn gave van geloof en het Woord in ons; Zijn 
volk die de smalle weg bewandelen. Dit is genade. 
Romeinen 8:30 zegt: "En die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 
ook verheerlijkt." Dit zegt dat allen die voorbeschikt zijn, geroepen worden, gerechtvaardigd en verheerlijkt. 
Zij zullen niet afvallig worden maar de vrucht van Christus dragen. Zijn er anderen die geroepen zijn, maar niet 
voorbeschikt? 2 Timoteüs 1:9 zegt: "die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping." 
Merk op dat alleen "de behoudenden" (de zalig gemaakte) zijn geroepen. Geroepen is van het Griekse woord 
"kaleo", wat "uitnodigen" betekent. Geroepen is een uitnodiging die alleen aan Gods volk gegeven wordt (meer 
bewijzen in Hebreeën 3:1 ; Hosea 11:1 ; 1 Timoteüs 6:11,12 ; Matteüs 25:14 ; Romeinen 1:6,7) om deel te 
nemen aan de hemelse weldaden in Christus ten einde vrucht te dragen. Degene die vrucht draagt en 
oplevert, 30-, 60- of 100-voud, zullen hebben bewezen de uitverkorenen te zijn. (Matteüs 13:23). Als, met de 
oogst je geen vrucht hebt, of verrot fruit, of onrijp fruit, zal je niet geplukt worden. De geroepenen zijn de 
wijngaard van de Here (Jesaja 5:7). De gekozen of uitverkorenen zijn een kleiner percentage die vrucht 
dragen. (Jesaja 5:10). Matteüs 22:14 zegt: "Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren." 
(Grieks elektos, "uitverkoren of gekozen")
De geroepenen kunnen vallen, maar de uitverkorenen of de gekozen niet. Hosea 11:1 zegt: "Toen Israël een 
kind was, heb Ik het liefgehad. en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. (2) Hoe meer men (de 
profeten) hem riep, des te meer dwaalden zij weg..."
De Heer redde degenen die het lam aten en werden gedoopt in de Rode Zee. Daarna beproefde Hij hen in de 
wildernis (woestijn), om te zien wie gelovig zou zijn in het midden van beproevingen (testen), en alleen diegene 
ging het beloofde land in. Dat was waar Judas de geroepenen  tegen waarschuwde. Judas 1 zegt: "Judas 
een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus, aan de geroepenen... (5) Maar ik wil 
u eraan herinneren - gij hebt immers alles eens voorgoed vernomen - dat de Here een volk uit het land 
Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft." 
Zie je dat de geroepenen werden gered (verlost), maar dat sommigen niet volhielden in het geloof en 
vernietigd werden? Vrienden, God zoekt geen, wat wij alleen in naam "Christenen" noemen, maar gelovigen of 



discipelen, zoals zij werden genoemd. 
Jezus gaf duidelijke voorbeelden van Zijn dienaren die geroepen zijn, maar niet deelnemen aan het 
voortbrengen van vrucht. Jezus vertelde een gelijkenis waarin een koning een bruiloft gaf voor zijn zoon. 
Matteüs 22:3 zegt: "En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden 
niet komen." Ze zaten vol met bezwaren (hun akker, hun zaken, enz.) Matteüs 22:8 zegt: "Toen zei hij tot 
zijn slaven: de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard." Er was er zelfs één die 
leek te komen, maar die zijn bruiloftskleren niet aan had, welke duiden op het aandoen van Christus 
(Romeinen 13:14) of het zich kleden in rechtvaardigheid (Openbaring 19:8) Matteüs 22:13 zegt: "Toen zei de 
koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste 
duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. (14) Want velen zijn geroepen, maar 
weinige uitverkoren." Een weinig van de geroepenen worden gekozen omdat zij vrucht dragen. Matteüs 25:
14 zegt: "Want het is als een mens, die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn 
bezit toevertrouwde. (15) En de één gaf hij vijf talenten, een ander twee, een derde één, een ieder naar 
zijn bekwaamheid, en hij reisde buitenslands." De man die wegging was dus duidelijk de Heer, en Zijn 
slaven (of dienaren) zijn Zijn volk. Twee van deze voorbeelden van dienaren brachten vrucht voort van de 
talenten die hun gegeven waren. (Matteüs 25:20-22), maar één verborg het zijne in de aarde (gebruikte het 
talent voor het aardse, Matteüs 25:24,25). Wanneer onze Heer terugkeert, zal Hij zeggen: "En werpt de 
onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars." (Matteüs 
25:30)
Paulus de apostel, die zei van hemzelf dat hij geroepen was in Gelaten 1:6, zei ook in 1 Korintiërs 9:27 - 
"Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na tegen anderen gepredikt te 
hebben, wellicht zelf afgewezen te worden." (in het Grieks: "Verworpen door God"). Er zijn nog veel meer 
bewijzen dat degene die geroepen zijn en verlost worden, kunnen vallen (2 Petrus 1:9-11 ; 1 Timoteüs 6:11,12 
; Hebreeën 3:1,6,12,14 ; Romeinen 11:1-7, 19-23). 
Vriend, je weet waarschijnlijk wel dat je geroepen bent, maar ben je uitverkoren? Je moet toegewijd zijn in je 
wandel van het geloof om dit te bewijzen. 2 Petrus 1:10 zegt: "Beijvert u daarom des te meer, broeders, om 
uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. (11) Want zó 
zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk onze Here en Heiland, Jezus 
Christus." God, door middel van het kruis, heeft ons alles reeds gegeven dat wij nodig hebben om vrucht 
voort te brengen door het geloof. 2 Petrus 1:3 zegt: "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, 
wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door 
Zijn heerlijkheid en macht." Geloof in de beloften in het midden van beproevingen zal ons vrucht geven. 2 
Petrus 1:4 zegt: "door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor 
deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de 
wereld heerst." Degene die geroepen zijn hebben de kracht en de gelegenheid. De geroepenen en 
uitverkorenen, of voorbeschikten, gebruiken de kracht door het geloof en nemen de gelegenheid. De enigen 
die uiteindelijk met de Heer zullen zijn worden geïdentificeerd in dit vers: (Openbaring 17:14) "Dezen zullen 
oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de 
Koning der koningen - en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen." Zie je 
dat de geroepenen die uitverkoren zijn, gelovig zullen zijn? Ik verzon deze verzen niet, zij zijn het Woord van 
God. Degene die ogen en oren hebben, zullen zien en begrijpen, maar de rest zal hun eigen religie willen 
rechtvaardigen en de Geschriften negeren (niet willen weten). Vóór tijd en toekomst sprak God in Zijn 
soevereiniteit, het eind van het begin, deze dingen in het leven (existentie, bestaan) in tijd. 
Sommigen willen argumenteren, "Hoe kon God een belofte aan al Zijn geroepenen maken en dan de belofte 
niet houden voor degene die geen vrucht dragen?"
Elke belofte in de Bijbel is zonder waarde, totdat iemand er door geloof (vertrouwen) in wandelt. Ons gedeelte 
van het verbond (de overeenkomst) is geloof (vertrouwen op God); Gods deel is kracht (macht) en verlossing. 
Wij kunnen het verbond breken door ongeloof. 
Numeri 14:11 zegt: "En de Here zei tot Mozes: Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij 
niet op Mij vertrouwen bij al de tekenen die Ik in hun midden gedaan heb? (12)Ik zal het met de pest 
slaan en het uitroeien, en u tot een volk maken, groter en machtiger dan zij." Merk op dat God tegen Zijn 
eigen volk praat, die niet wilde geloven dat Hij ze zou onterven. En, zodat er niet iemand is die denkt dat God 
niet een belofte kan maken en het dan, door gebrek aan een wandel in geloof, weer kan intrekken, lees dit: 
Numeri 14:23 zegt: "Geen van de mannen zal het land zien, dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd 
heb! Ja, niemand van hen, die Mij versmaad hebben, zal het zien. (30) Voorwaar, gij zult niet komen in 
het land, waarvan Ik gezworen heb u daar in te doen wonen, behalve Kaleb, de zoon van Jefunne en 
Jozua, de zoon van Nun. (34) ... opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer." (Hebreeuws: 
"herroepen van mijn belofte").
Tenzij wij geloof en vertrouwen mixen (vermengen) met de beloften van God, worden de beloften herroepen.
Hebreeën 4:2 zegt: "Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun (Gods volk), maar het 
woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen, die het 



hoorden." De Israëlieten die in zonde wandelden werden onterfd en uitgewist uit Gods boek. Exodus 32:33 
zegt: "Maar de Here zei tot Mozes: Wie tegen Mij gezondigd heeft, zal Ik uit mijn boek delgen." 
Hetzelfde geldt voor Christenen die zonde niet overwinnen. Let op wat God tegen de Kerk zei in Openbaring 
3:5 - "Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins 
uitwissen uit het boek des levens..." Degene die niet overwinnen zullen verworpen worden uit het lichaam 
van Christus (de Kerk). Openbaring 3:16 zegt: "Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal 
Ik u uit mijn mond spuwen."
Gods volk Israël werd weggekapt vanwege hun ongeloof en Christenen die (op de boom) geënt werden, maar 
niet wandelden in geloof, zullen ook afgebroken worden. Romeinen 11:20 zegt: "Goed! Zij zijn om hun 
ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! (21) Want 
indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal u ook niet sparen. (22) Let dan op de 
goedertierenheid Gods en Zijn gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u 
goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid blijft; anders zult ook gij weggekapt 
worden." Degenen die aan het eind nog op de boom geënt worden, worden "het ganse Israël" genoemd. 
Romeinen 11:26 zegt: "en aldus zal gans Israël behouden worden." Deze, welke nog in het boek des 
levens staan; nog op de boom geënt zijn; zijn de uitverkorenen. (Grieks: "uitgekozenen"). Romeinen 11:2 
zegt: "God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft... (5) Zo is er dan ook in de 
tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade." Merk op dat zij van tevoren 
gekend en gekozen werden. De Soevereine God zal diegenen hebben, die werkelijk de Zijne zijn.
Het verblijven in Christus is waar de verlossing (redding) is. Sommige zeggen dat God ons de gave (geschenk) 
van het eeuwige leven gegeven heeft, dus Hij kan het niet meer afnemen. 
In Gelaten 3:16 wordt ons verteld: "Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad." Het 
zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: "aan 
Christus." Dus de beloften werden aan Christus gegeven, niet aan ons individueel. De enige manier dat de 
beloften voor ons gelden is als wij in Christus verblijven. Verblijven in Christus betekent vrucht dragen. 
(Johannes 15:1-6), wandelen zoals Hij wandelde (1 Johannes 2:3), geloven wat Jezus en Zijn apostelen ons 
onderwezen (1 Johannes 2:24; Judas 3 ; Matteüs 28:20), en niets bijvoegen of wegnemen van het Woord 
(Openbaring 22:18,19), niet wandelen in zonde (1 Johannes 3:5,6) en Zijn geboden bewaren (1 Johannes 3:
24). In Christus is de enige plek dat wij aanspraak kunnen maken op het geschenk van het eeuwige leven. 1 
Johannes 5:11 zegt: "... God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in Zijn Zoon." God hoeft 
Zijn geschenk niet terug te nemen; Zijn volk loopt er van weg. 1 Korintiërs 6:18 zegt: "... Elke andere zonde, 
die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om..." Wanneer je in opzettelijke zonde wandelt (je weet 
dat je zondigt en je doet het toch), dan verblijf je niet in Hem want "... in Hem is geen zonde. Een ieder, die 
in Hem blijft, zondigt niet." (1 Johannes 3:5,6). Bijvoorbeeld, overspel of ontucht, spiritueel of fysiek, neemt 
de leden van Christus weg en maakt ze leden van de hoer (1 Korintiërs 6:15,18). Alleen Christus en zij die in 
Hem verblijven zijn uitverkoren. 
Efeziërs 1:4 zegt: "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld... 
Alleen Christus en die in Hem verblijven gaan naar de hemel. Johannes 3:13 zegt: "En niemand is 
opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is..." Het manna (brood) uit de hemel, het 
Woord Jezus Christus, die komt wonen in hen die Hem liefhebben, zijn de vruchten welke God uitkiest.
Ik ben er zeker van, dat nu sommigen denken dat zij niet voldoen. Wij moeten eerst in Christus verblijven door 
geloof en het evangelie accepteren dat "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer 
mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in 
de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven." (Gelaten 2:20) 
Zij, die wandelen in het geloof dat zij dood voor de zonde zijn en Christus leeft nu in hen worden tot 
gerechtigheid gerekend totdat God dat geloof gebruikt om de rechtschapenheid in hen te manifesteren 
(zichtbaar maken). Gelaten 3:6 zegt: "Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is hem 
tot gerechtigheid gerekend." 
Wij zullen dit goede nieuws en de vruchten ervan meer uitgebreid behandelen in de komende hoofdstukken. 
God verblijft niet in tijd, maar in eeuwigheid. Hij ziet het begin en het eind tegelijkertijd, daarom kan Hij een 
gebed beantwoorden, voordat wij het bidden. Wij hoeven ons geen zorgen te maken dat we te lang hebben 
gewacht met bidden, want Hij kan het antwoord sturen, lang voordat wij het vragen. Jesaja 65:24 zegt: "En 
het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren."
Ik had een vriend, die naar de plaatselijke vakschool ging, die mij aanbood mijn kapotte wasmachine mee naar 
school te nemen om de studenten eraan te laten werken. Het zou mij dan alleen de onderdelen kosten. In 
vertrouwen vertelde ik hem dat dat goed was. Een paar dagen later belde hij mij en zei dat het klaar was, hij 
zou het brengen en het kostte 90 dollar. Mijn vrouw en ik hadden er maar 40. In een moment van inspiratie 
wees ik naar de brievenbus en zei: "50 dollar komt er vandaag in die bus." In de post die dag, kwam een brief 
van een broeder uit Maryland. (Ik wist hier absoluut niets van). Hij schreef, "Het is 12 uur "s-nachts, en ik kan 
maar niet slapen totdat ik doe wat de Heer mij op mijn hart drukt en deze cheque van 50 dollar schrijf." Ik keek 
naar de post datum op de envelop en ontdekte dat de brief een maand onderweg was geweest, verloren in de 



post! God liet het duidelijk, op het juiste moment, gevonden worden. Hij stuurde het een maand voordat ik die 
woorden van vertrouwen sprak. Hij gebruikte mij alleen maar om te laten gebeuren wat Hij zich voorgenomen 
had. 
Ik vroeg God iets te doen waarbij ik geloof dat Hij zelfs de tijd veranderde om het teweeg te brengen. Vele 
jaren geleden, maakte een heel jong meisje een fout en werd positief getest  dat ze zwanger was. Terwijl ik 
voor haar situatie aan het bidden was, kwam er een gedachte in mijn hoofd op en ik sprak het uit. Ik vroeg de 
Heer of Hij het wilde laten gebeuren, alsof dit meisje nooit zwanger was geworden. Ik geloof niet dat dit kwam 
uit mijn denken, maar van Gods Geest. Omdat het gebed op deze manier kwam, ontving ik het als een 
bevestiging van de Heer, dat het Gods wil was. Een tijdje later bewezen testen dat zij niet zwanger was. Ik weet 
niet wat God deed met de baby, maar ik weet zeker dat Hij er beter voor zorgt dan dat meisje ooit had gekund. 
Niets valt buiten de bekwaamheid van God om ons te helpen, of het moet buiten wat wij geloven, vallen. 
Hoe kan God dan van gedachten veranderen, als Hij het eind weet en spreekt van het begin? Zou het van 
gedachten veranderen je dan niet een leugenaar maken? Jesaja 46:10 zegt: "Ik, die van het begin de 
afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg Mijn raadsbesluit zal volbracht worden 
en Ik zal al Mijn welbehagen doen." Als Hij alles ziet vanaf het begin, waarom zou Hij dan ooit van 
gedachten willen veranderen? Psalm 119:89 zegt: "Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord stand in de 
hemelen." Zijn Woord wordt vergeleken met een rots, onverplaatsbaar (onvermurwbaar) en onveranderlijk. 
Hoe dan ook, God kan wat Hij tegen jou spreekt door profeten, dromen, visioenen of Zijn Geest, veranderen of 
vertragen. Wanneer het Woord uiteindelijk gebeurd, zal het vervuld worden zoals de Bijbel zegt dat het zal 
gebeuren. God gaf ons een voorbeeld hiervan in het boek van Jona. In Jona 3:4 zegt het: "en Jona predikte 
en zei: Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!" God vertelde Jona in Jona 3:2 
"breng haar de prediking die Ik tot u spreken zal," dus dat is wat Jona deed. Hij was geen valse profeet. 
God spaarde Nineve, de hoofdstad van Assyrië, omdat zij zich bekeerden. Dit maakte Jona boos, omdat 
Assyrië de dodelijke vijand van Israël was en de profeten hadden reeds voorspeld dat Assyrië het koppige 
Israël zou overwinnen. Hij wilde dat zij vernietigd werden, wat hij waarnam, als, in het belang van Israël. Jona 
wist dat als hij predikte in Nineve en zij zich bekeren zouden, dat God hen dan niet zou vernietigen, dus hij 
vluchtte. Jona 4:1 zegt: "Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. (2) En hij bad tot de 
Here en zei: Ach, Here, heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen 
voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, 
lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad." (berouw 
hebbend=bekerend).
God spaarde Nineve omstreeks 752 v.Chr., zodat Assyrië de noordelijke tien stammen van Israël kon 
overwinnen omstreeks 720 v.Chr. en daarna Juda, omstreeks 701 v.Chr. Nineve viel uiteindelijk toch omstreeks 
612 v.Chr. God wist, voordat Hij Nineve bedreigde, dat Hij hen zou sparen met het doel Israël te tuchtigen! 
Jonas Hebreewse woord voor "berouw of bekeren" is nacham, en het betekent "zuchten" wat "spijt hebben" 
suggereert.Op zich zelf erkent het woord "nacham" niets over kwaad doen, of zelfs van idee veranderen; alleen 
maar verdriet. Als Vader moet God vele dingen doen waar Hij verdriet over heeft. Als de Geschriften praten 
over het zich bekeren (of berouw hebben) van God, is het voor ons perspectief, omdat het er voor ons op lijkt 
dat Hij van gedachten verandert en niet deed wat Hij dreigde te doen. Als een vader van 5 kinderen, heb ik dit 
vele keren gedaan. Het verschil tussen God en ons is, dat God plannen heeft gemaakt en dat Hij de 
vertragingen ervan en de bekeringen ziet van het begin. Numeri 23:19 zegt: "God is geen man, dat hij 
liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben" (zich zou bekeren). En 1 Samuël 15:29 zegt: 
"Ook liegt de Onveranderlijke Israëls niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij 
berouw zou hebben." (zich zou bekeren)
Hier is nog iets anders dat de soevereiniteit van God in tijd en toekomst bewijst en dat God van te voren 
plannen maakte voor "vertragingen" en "bekeringen" (berouw).
Israël en de United States delen een unieke overeenkomst. Beiden werden met het evangelie toevertrouwd in 
hun respectieve tijd. Vanaf 887 v.Chr. was Israël in oorlog elke 17 jaar, voor een periode van 15 cyclus tot 631 
v.Chr. Ook Amerika heeft elke 17 jaar oorlog gevoerd voor 15 cyclus vanaf het begin van de originele 13 
Staten, tot Grenada in 1983-1984. Voor beide naties was er geen oorlog in de zesde en tiende cyclus. De 
enige mogelijke uitzonderingen hierop is dat het er op lijkt dat Israël in de vierde cyclus een verschrikkelijke 
hongersnood heeft gehad inplaats van oorlog en er schijnt geen officieel verslag van een oorlog te zijn in de 
dertiende cyclus. De cyclus zouden meer precies kunnen zijn dan onze kennis, maar geen enkel normaal 
denkend mens zou dit toeval kunnen noemen. De herhalingen in de geschiedenis laten duidelijk zien dat het 
één Geest is die controle heeft over het verleden en de toekomst.   



HOOFDSTUK 6
GODS SOEVEREINITEIT OVER DE ONDERGANG EN DE VERLOSSING

Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem
trekke, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. (Johannes 6:44)

Sommige ouders voelen zich erg schuldig omdat het er op lijkt dat hun kinderen het verkeerde pad zijn 
opgegaan, ondanks dat zij hun uiterste best hebben gedaan. De komende les is niet voor diegene die trouw de 
Heer hebben gediend vanaf hun jongste jaren, maar meer voor hen die het gevoel hebben dat de Heer, hun 
en hun kinderen voorbij  gelopen heeft. 
Wandel in geloof en niet bij wat je ziet, voor deze eigenzinnige kinderen. Geloof in je gebeden, verwacht 
wonderen, maar wees geduldig. God heeft een plan voor hen dat lang voor hun redding, begint. Denk hier 
eens diep over na. Ik wil je bevrijden van je zorgen, je inspanning, veroordeling, je eigen moeite om Gods Wil in 
hun teweeg te brengen. 
Zij zullen gered worden na beproevingen en het falen van hun eigen wereldse verwachtingen, net als wij. 
Kinderen die opgroeien met de kennis van de Heer zijn vaak erg overtuigd van hun eigen goedheid. Zij denken 
dat ze verdienen wat ze hebben en begrijpen niets van genade. Zij moeten zichzelf ook als zondaren gaan 
zien, ten einde het vuil te zijn dat het Woord kan ontvangen en de vruchten van Jezus  kunnen gaan dragen.
God redt alleen zondaren. Wij waren dat allen. Dit is een noodzakelijke openbaring ten einde de grote waarde 
van de verlossing te kunnen appreciëren en gered te worden door onverdiende gratie. Ik herinner mij mijn 
oudste dochter, ze was drie jaar oud, en ze ging naar onze vrienden en verwanten die de Heer kenden en zei: 
"God houdt daar niet van."
Zij was al snel aan het ombuigen, wat wij haar hadden geleerd. En wij dachten, "Jij kleine Farizeeër."
Onze hemelse Vader heeft vele verkwistende zonen gehad, net als de vergelijking van Jezus laat zien, maar 
dat maakt Hem geen slechte Vader. (Lucas 15:11-32) In deze vergelijking, de "goede" zoon, die het ouderlijk 
huis nooit had verlaten, was overtuigd van zijn eigen goedheid, hij was veroordelend en genadeloos. Aan de 
andere kant, de jongere zoon, die zijn erfenis had verspild door er maar op los te leven, realiseerde zijn aan de 
wal geraakte staat en kwam nederig terug bij zijn vader en zei: "Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 
voor u, ik ben het niet meer waard uw zoon te heten." (Lucas 15:21). De zoon die eens zo opstandig was, 
begreep genade en gratie en was er een beter mens door geworden. Profetisch, de eerstgeboren zoon die de 
Vader nooit verlaten had, waren de rechtschapen te midden van Israël, maar zij begrepen niets van genade en 
gratie. De jongere, tweede zoon van de Vader, is de Kerk, weggevallen door de 2000 jaar van donkere eeuwen 
en nu terugkomend om de gratie en genade van God te gaan begrijpen. De Vader zei tegen dezen in Lucas 
15:22 - "Brengt vlug het beste kleed (de mantel van gerechtigheid - Jesaja 61:10) hier en trekt het hem 
aan en doet hem een ring aan zijn hand (het symbool van autoriteit van de Bruid) en schoenen aan zijn 
voeten. (de wandel van afscheiding van de wereld)." De verloren zoon zal meer van alles hebben dan de 
eerste zoon.
Degene die zondaren zijn geweest kennen "het nodig hebben van God", maar het gebeurt vaak, dat degene 
die als Gods volk zijn opgegroeid, dat allemaal als vanzelfsprekend nemen. Matteüs 21:28 zegt: "Wat dunkt 
u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei: Kind, ga en werk vandaag in de 
wijngaard. (29) En hij antwoordde en zei: Ja heer, maar hij ging niet. (30) Hij ging naar de tweede en 
sprak evenzo. En deze antwoordde en zei: Ik wil niet, maar later kreeg hij berouw en ging toch. (31) Wie 
van de twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden: De laatste. En Jezus zei tot hen: Voorwaar Ik 
zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het Koninkrijk Gods. (32) Want Johannes heeft u de 
weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter 
hebben hem geloofd, doch hoewel gij dat zag, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem 
geloofd." Vaak is het niet de zoon die zégt dat hij zal gaan werken in de Vaders wijngaard, die werkelijk gaat; 
maar de zoon wiens eerste neiging is om koppig te zijn.
Deze rebel, die zichzelf uiteindelijk als een zondaar ziet, gaat, terwijl de andere zoon, die rechtschapenheid 
huichelt, niet gaat. Vele "carrière Christenen" (die het hun loopbaan hebben gemaakt) zijn verveeld met het 
werk van God en worden afgeleid door de bekoring (verlokking) van de wereld.
De tollenaars en hoeren zijn zo dankbaar voor een plekje in het Koninkrijk, dat zij zich er met hun gehele hart in 
storten; gewillige dienaren willen zijn, inplaats van bediend te willen worden. Zij begrijpen de grote waarde van 
het geschenk van genade dat hun gegeven is en hun eigen waardeloosheid. 
In de laatste dagen van de Heidenen (niet-Joden, ongelovigen), zal het hetzelfde zijn als het was in de laatste 
dagen van de Joden. Er zijn vele "Christenen" vol eigendunk vandaag aan de dag, die niet de schepping zijn, 
die de Vader verlangt. Degenen die in de kerk zijn opgegroeid zouden zich moeten vernederen tot het Woord 
van God en niet aan "religie" vasthouden, zodat "niemand hun kroon neemt". (Openbaring 3:11)
Het schijnt dat Jezus dit in Zijn gedachten had toen Hij deze vergelijking deelde. Het zegt in Lucas 18:9 - "Hij 
sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de 



anderen verachtten, deze gelijkenis: (10) Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één 
was een Farizeeër, de ander een tollenaar. (11) De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik 
dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of als deze 
tollenaar; (12) ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. (13) De tollenaar 
stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst 
en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig! (14) Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, 
gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder die zich verhoogt, zal vernederd worden, doch wie 
zichzelf vernedert, zal verhoogd worden." Het kind vol van eigendunk, die al de religieuze tradities hield, 
werd niet rechtvaardig geacht, terwijl de arme zondaar, die zich van zijn waardeloosheid bekeerde, wel 
gerechtvaardigd werd.
Jezus vertelde de Farizeeërs dat Hij niet gekomen was om de "rechtvaardigen" te roepen, maar de zondaren. 
Hij was niet uit op "goede" mensen, maar op degene die wisten dat zij zondaren waren geweest, die wilde Hij 
als kinderen. Lees het volgende vers eens goed. Romeinen 11:32 zegt: "Want God heeft alle mensen aan 
de ongehoorzaamheid overgegeven om hun allemaal genadig te kunnen zijn." God heeft het ontworpen 
dat vergeven zondaren Zijn zonen zullen worden. Degene die ongehoorzaam zijn geweest hebben een grote 
waardering voor genade en gratie en grieven God niet snel. God heeft ons onderworpen aan deze gevallen, 
verdorven schepping, met het doel van een meer hoogstaande schepping. Romeinen 8:20 zegt: "Want de 
schepping is aan de vruchteloosheid (de val en corruptie, verdorvenheid) onderworpen, niet vrijwillig, 
maar om (de wil van) Hem (God), die haar daaraan onderworpen heeft (21) in hoop (Grieks: vastberaden 
verwachting) echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal 
bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods."  De kinderen van God kunnen 
alleen geschapen worden van de verdorven (gevallen) schepping, en God is degene die hen daaraan heeft 
onderworpen om hen te vernederen. De Geschriften laten ons onze ontrouw en waardeloosheid zien, zodat wij 
misschien een reden hebben om ons oprecht te bekeren.
Gelaten 3:22 zegt: "Want volgens de Geschriften zitten alle mensen in de macht van de zonde, opdat 
ten gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven." 
God verkoos ons om gered (verlost van de zonde) te worden in Christus voor de val van Adam. Efeziërs 1:4 
zegt: "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en 
onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht." Hij wist dat wij een verlosser (redder) nodig hadden, vóór 
de wereld geschapen werd en Adam viel. Hij wist dat de ondergang zou gebeuren en Hij ging er, 
desalniettemin, mee door. Hier kan je zien dat de ondergang (val) een gedeelte van Zijn plan was. Kinderen 
die opgroeien met Christus nemen het allemaal vaak als vanzelfsprekend en begrijpen genade niet echt 
helemaal. God heeft een plan voor hen, wat misschien een tijdelijk wegnemen van die genade, welke als 
vanzelfsprekend werd genomen, inhoud. Vrees dit niet, of, wandel niet alleen bij wat je ziet, maar blijf God 
geloven voor hen. 
Petrus was de kleine van Jezus die Hij grootbracht (opvoedde) om een discipel te worden. 
Hij verklaarde in totaal zelfvertrouwen dat hij zich nooit aangevallen zou voelen en Hem nooit zou 
verloochenen, maar met Hem de dood in zou gaan. (Matteüs 26:33-35). 
God haat zelfvertrouwen maar houdt van "God-vertrouwen". Hoe pakt God deze zonde aan? 1 Korintiërs 10:
12 zegt: "Daarom, wie meent (denkt) te staan, zie toe, dat hij niet valt." Mislukking is de beste 
behandeling voor zelfvertrouwen. Lucas 22:31 zegt: "Simon, Simon (Petrus), zie, de satan heeft verlangd 
ulieden te ziften als de tarwe, (32) maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En 
gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterkt dan uw broederen. (33) Hij zei tot Hem: Here, 
met U ben ik bereid ook de gevangenis en dood in te gaan! (34) Maar Hij zei: Ik zeg u Petrus, de haan 
zal heden niet kraaien, tot gij drie maal zult geloochend  hebben, dat gij Mij kent." Jezus voorspelde 
mislukking voor deze trotse man. Jezus, die autoriteit had over de satan, verbood hem niet Petrus te ziften. 
Satan zift om te krijgen wat aan hem behoort. In dit geval was het de trots van Petrus en zijn zelfvertrouwen, en 
de overtuiging van zijn eigen goedheid. Wat door de zeef heen viel, was wat God wilde, de vernederde Petrus. 
De gezifte Petrus die zich "weer omgedraaid" of bekeerd had, kon nu de "broeders versterken". Vóór deze 
mislukking, zou hij een goede Farizeeër geweest zijn.
Lucas 7:40 zegt: "En Jezus antwoordde en zei tot hem: Simon (de Farizeeër, niet Petrus), Ik heb u iets te 
zeggen. Hij zei: Meester, zeg het. (41) Een schuldeiser had twee schuldenaars. De één was hem 
vijfhonderd schellingen schuldig en de ander vijftig. Wie van hen zal Hem dan het meest liefhebben? 
(43) Simon antwoordde en zei: Ik veronderstel, hij, aan wie hij het meeste geschonken heeft. Hij zei tot 
hem: Gij hebt juist geoordeeld. (44) En zich naar de vrouw wendende, zei Hij tot Simon: Ziet gij deze 
vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water voor mijn voeten hebt gij Mij niet gegeven, maar zij heeft 
met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. (45) Een kus hebt gij Mij niet 
gegeven, maar zij heeft, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. (46) 
Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. (47) Daarom zeg 
Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar die weinig 
vergeven wordt, die betoont weinig liefde." Grote zondaren maken grote gelovigen, omdat zij de waarde 



van genade kennen. 
Volgens de voorgaande verzen, wil God mensen, die vergeven zijn van hun vele zonden en gered worden door 
de genade, zodat zij veel van Hem houden en Hem waarderen. 
Dit is de schepping die Hij verlangt, niet Adam van vóór de ondergang (val). De schepping die voort komt van 
de laatste Adam, Jezus Christus, zijn degene die gevallen zijn en daarna gered door de genade van het geloof. 
Wij hoeven ons geen zorgen te maken om onze kinderen of diegenen waar we veel van houden, dat zij 
zondaren worden; wij moeten alleen maar "de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar 
vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw". (Hebreeën 10:23). Wij moeten vol vertrouwen de 
zaadjes van waarheid zaaien, wanneer ook maar mogelijk, zonder hen te frustreren. Zij kunnen niet overtuigd 
worden zonder genade. "God werkt in alles naar de raad van Zijn Wil", en "een mens kan niets 
ontvangen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn", en "Niemand kan tot de Zoon komen, tenzij de 
Vader hem trekt." God zal het doen op de juiste tijd en Hij zal ons geloof gebruiken omdat "het geloof is de 
zekerheid der dingen die men hoopt." Wij kunnen zien waarom God soms mensen niet redt totdat zij wat 
ouder zijn en de wereld uitgeprobeerd hebben en zien hoe de wereld te kort schiet. Als je echter de Heer trouw 
gediend hebt van je jeugd af, is je beloning groot.
God kan iemand redden wanneer Hij maar wil. Het is belangrijk dat wij niet de verlorenen proberen te redden 
op ons eigen houtje, door ons eigen werk, maar eerst Gods soevereiniteit eren met ons geloof en vertrouwen 
dat Hij het zal doen. Johannes 6:37 zegt: "Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen. (44) Niemand 
kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke." Vader zal ieder die Hij kiest naar 
Christus trekken. God kiest ons en geeft ons een verlangen tot Hem te komen en alleen dan, kiezen wij Hem. 
Psalm 65:5 zegt: Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen, opdat hij wone in uw voorhoven." Zoals 
wij het zien kiest God soms de meest slechte personen. Als God Paulus en Maria van Magdala, die zeven boze 
geesten had, kan redden, dan kan Hij ook degene waar wij voor geloven, redden. Herinner je je de bekering 
van Saul, hij die de gelovigen wraakzuchtig vervolgde?
Handelingen 9:3-5 zegt: "... dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; (4) en ter aarde gevallen, 
hoorde hij een stem tot zich zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? (5) En hij zei: Wie zijt Gij, 
Here? En Hij zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt." Een aap zou gered worden met zo'n belevenis, welke totaal 
was naar Gods beschikking.
Deze zelfde almachtige God zegt: En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen." 
(Matteüs 21:22). God gebruikt het geschenk van het geloof dat Hij ons gegeven heeft, voor de manifestatie 
van de redding van diegene die Hij heeft gekozen vóór de grondlegging der wereld. Bid en dank God voor 
deze verlossingen (reddingen).
Ik kan nu iemand horen zeggen, "O, goed, dan zullen wij God geloven voor de redding van de duivel; dat zal 
een hoop problemen oplossen." Ik denk niet dat zulk geloof zal volhouden tot het einde, omdat geloof een 
geschenk van God is (Efeziërs 2:8), te geven of weer af te nemen, en er is geen precedent geschapen voor 
zo'n verzoek in de Geschriften. En behalve dat, de duivel is nodig voor het werk dat hij moet doen en zou daar 
totaal ongeschikt voor worden als hij gered werd.
Er is wel een precedent geschapen voor de redding van een huisgezin (Handelingen 11:14 ; 18:8). Paulus en 
Silas offeren dit aan de gevangen bewaarder. Het zegt in Handelingen 16:31 - "En zij zeiden: Stel uw 
vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis." Zij geloofden en werden 
gered (34) "... dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was." Petrus predikte dit ook. 
Handelingen 2:39 zegt: Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, 
zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal." In Exodus 12:3, werd het lam geslacht voor een 
huisgezin. Ongelovige familieleden zijn geheiligd door ons geloof. 1 Korintiërs 7:14 zegt: "Want de 
ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders 
zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig." 
Sommige protesteren dat het onrechtvaardig van God zou zijn om sommigen te kiezen en anderen niet. Te 
laat; dat is precies wat Hij gedaan heeft. Psalm 147:19 zegt: "Hij heeft Jacob zijn woorden bekend 
gemaakt, Israël Zijn inzettingen en Zijn verordeningen. (20) Aldus heeft Hij aan geen enkel volk 
gedaan, en Zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja." God heeft geen poging gedaan om Zijn eerste 
verbond te delen met iemand anders dan Israël. En het Nieuwe Testament deelt Hij alleen met het geestelijke 
Israël. Deuteronomium 7:6 zegt: "Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; ú heeft de Here, 
uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn. (7) Niet, omdat gij 
talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij 
het kleinste van alle volken." God maakt zich geen zorgen om grote hoeveelheden, want Hij heeft het minste 
gekozen. Nog steeds kiest Hij alleen het kleine geestelijke Israël, de Kerk: degene welke wandelen in hetzelfde 
geschenk van geloof en vertrouwen, waar Abraham in wandelde.
Gelaten 3:7 zegt: "Gij bemerkt dus, dat zij, die uit geloof zijn, kinderen van Abraham zijn." Paulus 
vertelde de Kerk in Rome dat de mensen van alle naties, die de beloften geloven, kinderen van Abraham zijn. 
Romeinen 4:16 zegt: "Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de 



belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet (natuurlijk Israël); maar ook 
voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. (17) Gelijk geschreven staat: 
Tot een vader van vele volken (de Heidenen) heb Ik u gesteld." De waarheid is dat geestelijk Israël nu nog 
steeds de beloften gelooft. Romeinen 9:6-9 zegt: "... Want niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël, 
(7) en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar: Door Isaak zal men 
van nageslacht van u spreken. (8) Dat wil zeggen: niet de kinderen van het vlees (natuurlijk Israël) zijn 
kinderen Gods, maar de kinderen der belofte gelden voor nageslacht." Deze, welke geloven in de 
beloften, zijn herboren kinderen (naar de Geest) van de beloften. Dit is Abrahams zaad.
Een Nieuw Testament geestelijke Jood is besneden van het hart, niet het vlees. Romeinen 2:28 zegt: "Want 
niet hij is een Jood, die het uiterlijk is (fysiek), en niet dàt is de besnijdenis, wat uiterlijk aan het vlees 
geschiedt, (29) maar hij is een Jood, die in het verborgen is (geestelijk), en de (ware) besnijdenis is die 
van het hart, naar de Geest, niet naar de letter." Merk je op dat wat een Jood wordt genoemd, geen fysieke 
Jood is? Een Jood nù is iemand die besnijdenis van hart heeft door de nieuwe geboorte. (Naar de Geest). 
Gelaten 6:15 zegt: "Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe 
schepping is. (16) En allen, die zich naar die regel zullen richten - vrede en barmhartigheid kome over 
hen, en ook over het Israëls Gods." Het Israël van God zijn zij die wandelen als nieuwe schepselen. De niet 
bekeerde (niet herboren) fysieke Joden die in de synagogen aanbidden, zijn geen Joden totdat zij herboren 
zijn zoals in het Nieuwe Testament. Openbaring 2:9 zegt: "Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij 
rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des 
satans." (hetzelfde in Openbaring 3:9) Wij waren geen Joden, maar zijn het nu in de Geest. Romeinen 9:25 
zegt: "gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal "niet-mijn-volk" noemen: mijn volk, en de "niet-geliefde: 
geliefde. (26)En het zal geschieden ter plaatse, waar (tot hen) gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar 
zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God." Wij waren Zijn volk niet, maar zijn nu de geliefde 
zonen van God.
Romeinen 9:27 zegt: "En Jesaja roept over Israël (natuurlijk Israël) uit: Al was het getal der kinderen 
Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden." Een overschot van natuurlijk Israël zal 
herboren worden, merendeels nadat de uitverkoren Heidenen herboren zijn. Romeinen 11:25 zegt: "... een 
gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der Heidenen binnengaat."
"Gedeeltelijk" hier betekent dat de grens tussen Heidenen en Joden geen scherpe scheiding is. Evenmin in het 
boek Handelingen. De Joden worden nu meer dan ooit, gered. Dit is een teken dat wij het eind der tijden van 
de Heidenen naderen. De meesten van de fysieke Joden zullen het koninkrijk binnengaan na de Heidenen. Wij, 
die God niet zochten, waren de gave van het geloof gegeven, om het geestelijke Nieuw Testament Israël te 
zijn, toen Israël God de rug toekeerde. Romeinen 10:20 zegt: "En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben 
gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan wie naar Mij niet vroegen." God 
openbaarde zichzelf aan de Heidenen (de kerk) die bij zichzelf Hem niet kenden of zochten. (21) "Maar van 
Israël zegt Hij: De ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en 
tegensprekend volk." En Romeinen 11:7 zegt: "... Hetgeen Israël  (Fysiek) najaagt, heeft het niet 
verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard, (Wij zien hier dat 
alleen een klein aantal uitverkorenen onder de vele geroepenen van Israël, Christus en het Nieuwe Testament 
zullen aanvaarden) (8) "gelijk geschreven staat: God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet 
te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden."  In die dagen en heden, diegene die wandelen in 
geloof worden uitgekozen van onder de geroepenen om het eeuwige volk van de levende God te zijn.
Paulus zei dat "heel Israël", de fysieke Joden en Heidenen zijn, die een deel zijn van de olijfboom door geloof, 
niet hen die afgebroken zijn door ongeloof (Romeinen 11:19-25).
Allen hebben gezondigd en verdienen vernietiging. Is het verkeerd van God om sommigen barmhartigheid en 
genade te geven en anderen het oordeel? Allen verdienen het oordeel inplaats van onverdiende gratie.



HOOFDSTUK 7
GODS SOEVEREINITEIT OVER MISLEIDING

"Indien dan nog ons Evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, 
(4) ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het 
schijnsel niet ontwaren van het Evangelie der Heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. (2 

Korintiërs 4:3,4)

De god van deze wereld is Satan, maar hij bestuurt deze wereld niet. Hij wordt de god van deze wereld 
genoemd, omdat deze wereld hem aanbidt en dient, of zij het nu weten of niet. Een ieder die de verlangens 
van het vlees dient, aanbidt en dient Satan als hun god. Hij is de vader van het vleselijke, welke ook "de oude 
man" genoemd wordt. God geeft Satan nooit erkenning in de Geschriften dat hij soeverein (almachtig) zou zijn. 
Jezus zei: "Mij is gegeven alle macht (autoriteit) in de hemel en op (de) aarde." (Matteüs 28:18)
Satan verblindt het verstand van de ongelovigen zodat zij het licht van het Evangelie niet kunnen begrijpen. Wij 
kunnen uit de Geschriften opmaken dat Satan zijn autoriteit van de Heer heeft ontvangen om de ongelovigen 
te verblinden. 1 Petrus 5:8 zegt: "Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als 
een brullende leeuw, zoekende wie hij mag verslinden. (9) Weerstaat hem, vast in het geloof..." Wij 
hebben het vermogen hem te weerstaan, wanneer wij in geloof wandelen, maar het woord "mag" hier, duidt 
aan dat hij permissie heeft degene die niet in geloof wandelen, te verslinden. Christen of geen Christen, 
ongeloof geeft permissie aan Satan. Het geloof dat weerstand biedt en de satan aan banden legt (bindt) is een 
gave van God. (Efeziërs 2:8) Satan heeft permissie om degenen die deze gave niet hebben, te verslinden.
Johannes 12:35 zegt: "Jezus dan zei tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl gij 
het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; (Let op het woord "overvallen". Dit duidt aan dat de 
duisternis ons allen achterna zit. De Heer zegt dat voor een korte tijd wij het licht ontvangen, en iets te doen 
met dat licht, terwijl wij het hebben, zodat de duisternis ons niet overvalt.) en wie in de duisternis wandelt, 
weet niet waar hij heengaat. (36) Gelooft (vertrouw in en handel ernaar) in het licht zolang gij het licht 
hebt, opdat gij kinderen des lichts mogen zijn. (als wij er nu niets mee doen, zal de impressie (de indruk) 
ons verlaten en de duisternis zal ons weer insluiten. Als wij het moment laten passeren en niets doen met het 
licht, werden wij beproefd en hebben gefaald.) Dit sprak Jezus en Hij ging heen en verborg Zich voor 
hen." (Jezus verbergt Zichzelf van diegene die geen genoeg waarde hechten aan het licht om er iets mee te 
doen.) (38) opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd, 
wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? (39) Hierom konden zij niet 
geloven, omdat Jesaja elders gezegd heeft: (40) Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat 
zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen genees." Het is duidelijk van 
de tekst van Jesaja 6:8-10 welke hieronder volgt, dat de "Hij" die hun ogen verblind en hun hart verhard, de 
Heer is. Israël had het licht voor een lange tijd, maar zij brachten geen vrucht voort. Vele Christenen hebben 
het licht, maar ze doen er niets mee. Zij beginnen in een vurige glorie, maar al snel maken de zorgen van de 
wereld, de bedrieglijkheid van rijkdom, testen en beproevingen hun harten hard en staan zij toe dat de 
duisternis hen weer overvalt (Matteüs 13:19-23). Wij moeten geloven en wandelen in het licht terwijl wij het 
hebben, zodat Jezus zich niet terugtrekt en zichzelf verbergt. Jesaja 6:8 zegt: "Daarop hoorde ik de stem 
des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij. (9) 
Toen zei Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor - maar verstaat niet, en ziet aldoor - maar merkt niet op. 
(10) Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met 
zijn ogen niet ziet en met zijn oren niet hoort en opdat zijn hart niet verstaat, zodat het zich niet 
bekeert en genezen wordt." God verblindt ogen en harten door de duivel. God maakt ons er verantwoordelijk 
voor, dat als wij  Zijn Woord zien, wij gaan wandelen in het licht van deze waarheid. 1 Johannes 1:7 zegt: 
"maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; 
en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. "Wandelen in het licht, heiligt ons. God 
heeft een methode om het onkruid uit de Kerk te verwijderen, welke de meeste niet begrijpen. 2 
Tessalonicenzen 2:3 zegt: "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval 
komen... (8) Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns 
monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. (9) Daarentegen is diens komst naar 
de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, (10) en met allerlei 
verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet 
aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. (11) En daarom zendt God hun een 
dwaling, die bewerkt dat zij de leugen geloven, (12) opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid 



niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid." Wij zien hier dat het 
wegvallen komt door de misleiding van Satan. Het is echter God die de dwaling zendt aan degene die niet van 
de waarheid houden, zodat zij geoordeeld mogen worden. Deze brief, tussen haakjes, is geadresseerd aan de 
Kerk. Alleen Christenen; de relatie losjes gebruikt, kunnen wegvallen. Er is een grote afvalligheid gaande, 
vandaag aan de dag, maar er komt zelfs een grotere misleiding.
Voordat God zijn oordeel stuurt, zendt Hij "een dwaling" om het onkruid uit de Kerk te wieden. Wie zal een 
leugen geloven? Het zijn de verdorven en kwaadaardigen die een leugen zullen geloven. Spreuken 17:4 zegt: 
"Een booswicht schenkt aandacht aan een bedrieglijke lip; valsheid leent het oor aan de verderfelijke 
tong. (11) De weerspannige zoekt slechts het kwade, maar tegen hem zal een onbarmhartige bode 
worden gezonden." De boosdoener zal eruit gewied worden door de misleiding. Zij zullen duidelijk gezien 
worden voor wie zij zijn, omdat zij de leugen zullen geloven en afvallig zullen worden. De rechtschapen houden 
van Gods Woord en de waarheid, en zullen niet bedrogen worden.
1 Korintiërs 11:19 zegt: "Want er moeten ook ketterijen (dwaalleer, heresie) onder u zijn, opdat 
degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u."  Het is noodzakelijk dat er dwaalleer onder 
ons is, zodat zij die door God worden goedgekeurd, kenbaar mogen worden gemaakt. God doet twee dingen 
met misleiding en het kwaad: Hij openbaart het goddeloze, en openbaart de waarheid. Dit is Gods methode 
door de gehele geschiedenis, om Zijn volk te scheiden van het onkruid. Soort zoekt soort. God zal het onkruid 
verzamelen en in bundels  verbranden.
Misleiding is één van Gods methoden om te bewijzen, wie er waardig gerekend wordt voor het hemels 
koninkrijk. Herinner dat deze werken van Satan zullen komen door krachten, tekenen en bedrieglijke 
wonderen. Dit zijn placebo's (schijnpillen) om de Kerk te pacificeren met vervangingen voor het authentieke, 
om de leugens die onderwezen worden, te bevestigen. De authentieke (echte) worden genoemd als de gaven 
van de Heilige Geest in 1 Korintiërs 12:4-11. Deze genade-gaven van de Heilige Geest zijn een woord van 
wijsheid, een woord van kennis, geloof, genezingen, het werken van krachten (wonderen), profetie, het 
onderscheiden van geesten, allerlei tongen en het interpreteren van tongen. Voor onze eigen veiligheid, 
zouden wij Paulus moeten gehoorzamen, hij zei: "houdt aan alles wat geschreven is." Hoe zovelen kunnen 
geloven, dat sommige van de dingen die we zien gebeuren manifestaties van de Heilige Geest zijn, gaat boven 
mijn verstand. Als wij kijken naar de waarde van deze dwaze tekenen ten opzichte van redding, genezing, 
verlossing of voorzieningen, zijn ze niet te vergelijken. Deuteronomium 13:1 zegt: "Wanneer onder u een 
profeet optreedt, of iemand die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt (2) en het 
teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden 
(Elohim) achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen." Hier hebben wij een valse 
profeet die een teken geeft dat uitkomt. Geen valse profeet kan iets bevelen en het uit laten komen tenzij God 
het toelaat. Klaagliederen 3:37 zegt: "Wie is het, die spreekt en het is er, wanneer de Here het niet 
gebiedt?" Het is duidelijk dat God hier zijn volk test met misleiding. Deze profeet zegt: "laten wij andere 
goden achterna lopen." Dit is niet zo ongewoon als wij misschien denken. Het Hebreeuwse woord voor 
"goden" hier is feitelijk hetzelfde woord dat door het hele Oude Testament gebruikt wordt voor onze God 
"Elohim". In dit geval spreekt hij over een valse elohim. Er zijn vele valse elohim, omdat ieder, die een Jezus 
heeft van zijn eigen maaksel en niet de Jezus van de Bijbel,  heeft een valse elohim. Deuteronomium 13:3 
zegt: "dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw 
God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw 
ganse ziel." Valse profeten beproeven ons voor God, door misleiding. God zegt dat het noodzakelijk voor ons 
is om beproeft te worden door misleiding om te zien of wij van Hem houden. Degene die Hem liefhebben zullen 
de leugen niet accepteren. Deuteronomium 8:2 zegt: "Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, 
u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en op de proef te stellen ten 
einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden." Dit is het 
punt waar het om gaat. Een profeet, een droom, een visioen, een les of wat er dan ook maar naar ons 
toekomt, welke niet overeenkomt met de geboden, is een beproeving van God, om te zien of wij waardig 
gerekend worden voor het Koninkrijk. Ezechiël 14:1 zegt: "Toen mannen uit de oudsten van Israël tot mij 
kwamen en zich voor mij neerzetten (2) kwam het woord des Heren tot mij: (3) Mensenkind, deze 
mannen dragen hun afgoden in het hart en hebben vlak voor zich gesteld wat hun een struikelblok der 
ongerechtigheid is; zou Ik Mij dan nog door hen laten raadplegen?" Een afgod is alles wat meer van 
onze liefde, tijd of geld neemt dan God; koppigheid (trots) als de meest kwade afgod.
Zouden wij de Heer om leiding vragen, als alles wat wij willen, is wat wij willen? Het is gevaarlijk iets aan de 
Heer te vragen met onze eigen koppige beweegredenen. Wij doen misschien ons vlees een genoegen, maar 
verliezen een zegen. Ezechiël 14:4 zegt: "Daarom spreek en zeg tot hen: zo zegt de Here Here: ieder uit 
het huis Israëls, die zijn afgoden in het hart draagt, en vlak voor zich stelt wat hem een struikelblok tot 
ongerechtigheid is, en dan tot de profeet komt - Ik, de Here, zal hem bij zijn komst van antwoord 
dienen met zijn vele afgoden."
God is onze God niet, en wij zijn Zijn dienaren niet, als onze wil belangrijker is dan Zijn Wil. Voordat wij God 
vragen, moeten wij onszelf afvragen of wij net zo bereid zouden zijn om in de tegenovergestelde richting te 



gaan, als Hij dat als een antwoord zou geven. Als wij dat niet willen, dan hebben wij een afgod. Wij moeten dan 
eerst iets doen aan onze afgod. 
Efeziërs 5:5 zegt: "Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine 
of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God." Het 
Griekse woord voor "geldgierige" betekent hebzuchtig. Iemand die meer verlangt dan nodig is, is een 
afgodendienaar. Het woord afgodendienaar komt van twee woorden: eidolo, wat betekent: "dat wat gezien 
wordt", en latres, wat "een dienaar aan" betekent. Degenen die constant een verlangen naar meer hebben zijn 
dienaren voor "dat wat gezien wordt" (fysieke dingen), niet de Heer. Deze dingen kunnen van alles zijn - 
bezittingen, een baan, een religie of mensen, om er maar een paar te noemen. Mensen kunnen zichzelf 
dienen. Zij kunnen hun eigen afgod zijn, net als de zoon des verderf die in de tempel van God zit, om aan zich 
te laten zien, dat hij een god is. Judas, die Jezus de zoon des verderfs noemde, zat tussen de discipelen die de 
tempel van God waren. Hij was zijn eigen afgod, want hij wilde alleen maar zichzelf plezieren (behagen). Er zijn 
vandaag aan de dag vele Judassen. Exodus 20:3 zegt: "Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 
hebben." Wat er dan ook maar meer belangrijker voor ons is dan de Heer, zal ons misleiden als wij er geen 
afstand van doen. (opgeven)
Ezechiël 14:7 zegt: "Want ieder uit het huis Israëls en uit de vreemdelingen die in Israël vertoeven, die 
van Mij afvallig wordt, die zijn afgoden in het hart draagt en vlak voor zich stelt wat hem een 
struikelblok tot ongerechtigheid is, en dan tot de profeet komt, om Mij door hem te raadplegen - Ik, de 
Here zelf zal hem van antwoord dienen. (8) Ik zal Mijn aangezicht tegen die man richten, hem tot een 
teken en een spreekwoord maken, en hem uitroeien uit het midden van Mijn volk. En gij zult weten, dat 
Ik de Here ben."
Degenen die van God zijn gescheiden door hun afgoden zullen geantwoord worden in overeenstemming met 
de lusten van hun eigen hart. Onthoudt dat God zei: "Ik, de Here zelf zal hem antwoorden." Het antwoord 
van de Heer kan komen door een valse profeet, een religie, een gedachte, een droom, een woord of een 
leerstelling, maar het zal komen om te misleiden. Dit kan tuchtiging (straf) brengen, of zelfs verdoeming, zoals 
wij kunnen zien in vers acht.
Ezechiël 14:9 zegt: "Wanneer een profeet zich laat verdwazen tot een uitspraak, dan verdwaas Ik, de 
Here, die profeet en Ik zal mijn hand tegen hem uitstrekken en hem uitroeien uit het midden van mijn 
volk Israël." Een ware profeet die afgoden heeft of een valse profeet kunnen bedrogen worden door een 
onjuist woord van God, zoals wij zullen zien.
2 Tessalonicenzen 2:11 zegt: "En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 
geloven." De Heer zendt mensen een dwaling omdat zij niet van Hem houden, maar van de wereld. 1 
Johannes 2:15 zegt: "... Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem." Wij zijn 
hier om te bewijzen wie het zijn die van God houden. God gaat Zijn Kerk reinigen in deze dagen, omdat er vele 
afgoden zijn. Religie kan een afgod zijn. Als het Woord van God iets zegt, en wij geloven onze religie, welke 
ons iets anders verteld, dan is onze religie onze Babylonische afgod. God zal misleiding sturen. Wij kunnen 
zien hoe het een toenemende degeneratie kan zijn van de weg waarop wij wandelen. De meer wij geloven in 
religie inplaats van God, de meer misleiding er binnenkomt. Niets anders dan het Woord van God zou ons 
moeten bewegen. Romeinen 3:4 zegt: "Volstrekt niet! Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens 
leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in 
uw rechtsgedingen." Wanneer wij het met God eens zijn temidden van een oordeel, zullen wij overwinnen. 
Dit zijn de mensen die God beschouwt als gerechtvaardigd. Als wij een profetie, visioen, droom, openbaring of 
een woord ontvangen dat overeenkomt met het Woord van God, prijs de Heer, omdat het Woord niet alle 
details (bijzonderheden) geeft. Het verteld ons niet waar God wil dat wij wonen of werken of wie Hij wil dat wij 
trouwen. Het geeft ons principes om de ware wil van God uit te vinden op alle gebieden. Wij kunnen iets zo erg 
verlangen, dat wij "Het Woord van de Heer" horen. Wij raken dan overtuigd dat dit is wat de Heer wil, om er 
later achter te komen, dat wij niet Gods Wil deden. Wij moeten voorzichtig zijn, want als onze verlangens niet 
eerst voor de Wil van de Here zijn, kunnen wij misleid worden. Laten wij nog eens kijken naar de situatie waar 
Bileam zich in bevond, van een andere kant. De Israëlieten waren in de velden van Moab. Balak, de koning van 
Moab, had angst voor de Israëlieten. Hij verzamelde de oudsten van Midjan en Moab. Zij besloten dat zij 
Bileam zouden huren om de Israëlieten te vervloeken. Balak zei tegen Bileam: "... ik weet, wie gij zegent, die 
is gezegend, en wie gij vervloekt, die is vervloekt." (Numeri 22:6)
Hij realiseerde zich niet dat het niet Bileam was, maar God die telde in deze situatie omdat "een ongegronde 
vloek treft geen doel" (Spreuken 26:2). Wanneer Bileam het Woord van God sprak, zou het gaan gebeuren. 
Bileam ging naar de Heer met de belofte van "beloningen" in zijn hart en een verzoek om Israël te vervloeken 
op zijn lippen. Numeri 22:12 zegt: "Toen zei God tot Bileam: Gij zult met hen niet meegaan, gij zult dat 
volk niet vervloeken, want het is gezegend. (13) En Bileam stond des morgens op en zei tot de vorsten 
van Balak: Gaat naar uw land, want de Heer weigert mij toe te staan met u mee te gaan." Balak gaf niet 
op. Hij stuurde meer eervolle vorsten die Bileam hoge eer en alles wat hij maar wilde, offerden. Bileam besloot 
het nog eens aan de Heer te vragen, omdat dit een aantrekkelijk offer leek. Numeri 22:19 zegt: "Nu dan, 
blijft ook gij toch deze nacht hier, opdat ik weet, wat de Heer verder tot mij spreken zal. (20) God nu 



kwam tot Bileam des nachts en zei tot hem: Nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga 
met hen mee, maar alleen het woord, dat Ik tot u spreken zal, zult gij volbrengen." Bileam wilde Gods 
"nee" niet horen, dus God, die zijn hebzuchtige aard wilde vernielen, vertelde hem zijn gang te gaan. (21) 
"Toen stond Bileam 's-morgens  op, zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. (22) 
Maar de toorn  Gods ontbrandde, toen hij ging, en de Engel des Heren stelde zich op de weg als zijn 
tegenstander."  Merk op dat God boos was dat hij inging tegen wat al eerder  tegen hem gesproken was. De 
ezelin die Bileam naar zijn beloning droeg, zag de engel met het zwaard op de weg en stopte, en redde zo zijn 
leven. Bileam, nog onwetend van de engel, was heel kwaad, en sloeg de ezel. Toen opende God de mond van 
de ezel om met Bileam te redeneren, die zo verblind was door de belofte van de beloning, dat hij zich niet 
realiseerde dat het een ezel was die met hem sprak en dat de ezel meer begreep dan hij. Numeri 22:32 zegt: 
"De Engel des Heren zei tot hem: Om welke reden hebt gij uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, Ik ben 
gekomen als een tegenstander, want deze weg voert bij Mij ten ondergang." Vanwege Bileams eigen-wil 
(koppigheid) gaf de Heer hem wat hij wilde horen en vertelde Bileam te gaan en te spreken wat hij had 
gehoord. Maar toen hij ging stond de Engel van de Heer daar om hem te doden.
Bileam kreeg de volgende openbaring door dit - Numeri 23:19 zegt: "God is geen man, dat Hij liegen zou; 
of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet 
volbrengen?" God hoeft niet van gedachten te veranderen; Hij is God en maakt geen fouten. Vanuit ons 
perspectief, verandert God van gedachten, omdat Hij waarschuwt of beloften maakt die condities hebben 
naarmate onze beslissingen. Bileam wilde echt dat God Zijn Woord veranderde. Hebben wij ons ooit in die 
situatie bevonden? Het is een gevaarlijke plaats om te zijn, als wij een serieus antwoord willen van God. God 
kan misleiding sturen, dat naar het kruisigen van ons vlees zal leiden of, in meer koppige gevallen, naar 
verdoeming, als een zwaard op onze weg.
Jeremia 4:10 zegt: "Ach, Here Here, waarlijk, Gij hebt dit volk en Jeruzalem ten zeerste misleid door te 
zeggen: Gij zult vrede hebben; maar toch is nu het zwaard gericht om hen te doden." Judas 11 zegt: 
"Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon 
bezweken en door het verzet van Korach ten onder gegaan." Wij kunnen gehuurd (verleid) worden door 
onze eigen egoïstische (zelfzuchtige) verlangens. Bileam wilde dat God "ja" tegen hem zei en weigerde Gods 
"nee" te horen, dus God vertelde hem "ja". Wees voorzichtig met wat je God vraagt. God wil dat wij ons aan 
Zijn Wil overgeven, verlangen wat Hij verlangt en dat wij Hem op Zijn Woord geloven. Geef je vlees niet over 
aan stemmen die het tegenovergestelde spreken van wat het Woord al heeft gezegd, want God zal misleiding 
zenden. 
2 Tessalonicenzen 2:11 zegt: "En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 
geloven, (12) opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een 
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid." Velen hebben misleidende leerstellingen geadopteerd, 
die liever hun zelfzuchtige, egoïstische verlangens, zoals leerstellingen van materialistisch succes, bevredigen, 
dan zich op te offeren. Of onvoorwaardelijke eeuwige zekerheid, zodat zij er maar op los kunnen leven, zonder 
angst voor Gods waarschuwingen; de opneming, zonder zuivering door beproeving; het eeuwige leven zonder 
volgelingschap en heiligheid, enz. Gods volk heeft praktisch alles gerechtvaardigd om hun vlees te bevredigen, 
zoals onbijbelse scheidingen, abortus, dronkenschap, verdovende middelen, liegen, stelen, enz. Tevredenheid 
ten behoeve van het vleselijke is misleiding. Satan en zijn dienaren zijn erop uit ons te vertellen wat ons vlees 
wil horen. 2 Korintiërs 11:14 zegt: "Geen wonder ook! Immers de satan zelf doet zich voor als een 
engels des lichts. (15) Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren 
der gerechtigheid..." Bileam leerde een tijdelijke les. Numeri 22:18 zegt: "Maar Bileam antwoordde en 
zeide tot de dienaren van Balak: Al gaf Balak mij zijn huis vol met zilver en goud, ik zou niet in staat 
zijn het bevel van de Here, mijn God, te overtreden, door iets kleins of iets groots te doen." Deze waren 
woorden van waarheid die uit een bedrieglijk hart kwamen. Bileam was nog steeds hebzuchtig (begerig, 
inhalig) en gaf uiteindelijk weer toe aan omkoping. Uiteindelijk onderwees hij Balak, hoe hij een struikelblok 
voor de kinderen (het volk) van Israël kon zetten, door hen te onderwijzen hoe zij voedsel konden eten dat aan 
valse goden geofferd was en ontucht te plegen. (Openbaring 2:14). Bileam kon de kinderen van Israël niet 
vervloeken, vanwege hun positie bij God. Daarom onderwees Bileam aan Balak, hoe Israël te verleiden in een 
positie, waar God hen zou vervloeken. En dat is precies wat er gebeurde. God wist wat Bileam aan het doen 
was, Israël werd beproefd en zakte voor het examen.
Nadat David zondigde met Batseba, nam zijn eigen zoon Absalom het koninkrijk in bezit, en moest David 
vluchtten voor zijn leven. Absalom erfde twee raadgevers van David. 2 Samuël 16:23 zegt: "De raad nu, die 
Achitofel gaf, woog in die dagen even zwaar als wanneer men een woord Gods gevraagd had; zó 
zwaar woog elke raad van Achitofel zowel bij David als bij Absalom." Dus de raad welke Achitofel gaf aan 
Absalom was goed, net alsof het van God kwam. 2 Samuël 17:1 zegt: "Achitofel zei tot Absalom: Laat mij 
toch twaalfduizend man uitkiezen; dan wil ik mij gereed maken en David vannacht nog achtervolgen; 
(2) dan zal ik hem overvallen, terwijl hij vermoeid is en machteloos, en hem schrik aanjagen; al het volk 
dat bij hem is, zal dan vluchten, en ik zal alleen de koning neerslaan." Hij wilde David overmeesteren met 
een smal, snel leger, voordat David de diepe wildernis kon bereiken.



Nadat zij deze raad van Achitofel hadden ontvangen, ontbood Absalom de Arkiet Chusai, de andere raadsman. 
Chusai was in het geheim trouw aan David. Hij adviseerde de koning om heel Israël bij elkaar te verzamelen, 
en David, samen met het volk te overmeesteren, en ze allen te doden. Chusai wist dat het een tijdje zou duren 
om al het volk van Israël bij elkaar te krijgen. In de tussentijd zond hij een bericht aan David om snel de 
wildernis in te vluchten, waar hij veilig zou zijn. 2 Samuël 17:14 zegt: "Toen zeiden Absalom en alle mannen 
van Israël: De raad van de Arkiet Chusai is beter dan die van Achitofel. - Want de Here had beschikt, 
dat de goede raad van Achitofel teniet gedaan zou worden, opdat de Here onheil over Absalom zou 
brengen." Met de hulp van God, waren al de mannen van Israël het eens met het slechte advies, welke David 
liet ontsnappen en Absalom het leven kostte. 
Volg nooit de menigte van degenen die religie betuigen. Zij volgen een leiderschap, die zichzelf autoriteit 
hebben toegeëigend. (in bezit genomen!) Als de Heer iemand wil oordelen, kan Hij een menigte  slecht advies 
geven en hen leiden om het aan te nemen. Vandaag aan de dag zullen velen luisteren naar slecht advies, van 
hun afvallige leiders, zodat zij geoordeeld zullen worden. Tien van de twaalf stammen van Israël, aanbaden het 
beeld van het beest, het gouden kalf, op het advies van hun leiderschap. (1 Koningen 12:25-32)
Heden is het net zo onder degene die verklaren dat zij Gods volk zijn, omdat de geschiedenis zich altijd 
herhaalt (Prediker 1:9). Het merendeel van wat het "Christendom" genoemd wordt, zullen het merkteken van 
het beest aanvaarden, maar de ware discipelen zullen niet misleid worden, want zij houden van de waarheid.
Achab, de boze koning van de afvallige Noordelijke tien stammen van Israël, probeerde Josafat, de goede 
koning van Juda, te overtuigen zich aan te sluiten bij hem en oorlog te gaan voeren tegen de Arameeërs bij 
Ramot in Gilead. Dit verhaal is toepasselijk bij het maken van overeenkomsten met het kwaad en de misleiding 
van vandaag. 
1 Koningen 22:5 zegt: "Maar Josafat zei tot de koning van Israël: Vraag toch eerst het Woord des 
Heren. (6) Toen riep de koning van Israël de profeten, omtrent vierhonderd man, bijeen en vroeg hun: 
Zal ik optrekken ten strijde tegen Ramot in Gilead of zal ik het nalaten?"
Herinner dat deze vierhonderd mannen geen profeten van Baäl waren. Zij werden gedood in 1 Koningen 18 
door Elia. Toen namen de profeten van de Heer het over. Wij zullen zien dat deze profeten van de Heer aan 
Achab toebehoorden. Dus hij verzamelde deze vierhonderd "ja"-mannen en vroeg hen over het oorlog voeren 
tegen de Arameeërs. 1 Koningen 22:6 zegt: "... Zij antwoordden: Trek op, de Here zal het in de macht 
des konings geven. (Josafat voelde zich er nog steeds niet goed over, omdat de Heer dit op zijn hart had 
gelegd om hem te waarschuwen) (7) Doch Josafat zei: Is hier niet nog een profeet des Heren? Laten wij 
het dan door hem vragen. (8) De koning van Israël zei tot Josafat: Er is nog één man door wie wij de 
Here kunnen raadplegen, maar ik haat hem, omdat hij over mij nooit iets goeds, maar alleen onheil 
profeteert: Micha, de zoon van Jimla. En Josafat zei: De koning spreke niet alzo. (9) Daarop riep de 
koning van Israël een hoveling, en zei: Haal dadelijk Micha, de zoon van Jimla... (11) En Sidkia, de 
zoon van Kenaäna, had zich ijzeren horens gemaakt; hij zei: Zo zegt de Here: Hiermee zult gij Aram 
stoten totdat gij hen verdelgd hebt. (12) En al de profeten profeteerden evenzo: Trek op naar Ramot 
Gilead en gij zult voorspoed hebben; de Here zal het in de macht des konings geven. (13)De bode nu, 
die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de profeten hebben eenstemmig gunstig voor de 
koning gesproken; laat dan toch úw woord zijn als het woord van ieder hunner, en spreek gunstig. 
(Het is verleidelijk om het eens te zijn met de eenstemmigheid) (14) Maar Micha zei: Zo waar de Here leeft, 
voorzeker, hetgeen de Here tot mij zeggen zal, dàt zal ik spreken. (15) Toen hij bij de koning gekomen 
was, vroeg de koning hem: Micha, zullen wij tegen Ramot in Gilead ten strijde trekken of zullen wij het 
nalaten? Hij antwoordde hem: Trek op en gij zult voorspoed hebben: de Here zal het in de macht des 
konings geven."
Realiseer je je dat de woorden: "Trek op en gij zult voorspoed hebben", welke Micha sprak, van de Heer 
waren? Micha maakte een belofte dat hij zou spreken wat de Heer hem zei. God vertelde de koning, door 
Micha, om te gaan en voorspoed te hebben, omdat dat het antwoord was dat koning Achab wilde horen. Net 
als Bileam, kreeg hij het antwoord dat hij wilde. God is soeverein over misleiding, maar niemand is zonder 
schuld als zij worden misleid.
(16) "Maar de koning zei tot hem: Hoe dikwijls moet ik u bezweren, dat gij tot mij slechts de waarheid 
spreekt in de naam des Heren? (17) Daarop zei hij (Micha): Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid 
als schapen, die geen herder hebben, en de Heer zei: dezen hebben geen heer, een ieder kere in vrede 
naar zijn huis." (Eén waarheidlievende profeet, die niet gemotiveerd werd door winst, profeteerde de dood 
van Achab en het verlies van de oorlog.) (18) Toen sprak de koning van Israël tot Josafat: Heb ik u niet 
gezegd: hij profeteert over mij niets goeds, maar enkel onheil? (19) Micha zei: Daarom, hoor het Woord 
des Heren. Ik zag de Here op zijn troon zitten, terwijl het ganse hemelse leger... aan zijn rechter- en aan 
zijn linkerhand stond."
In Job 1:6 waren de zonen van God tezamen verzamelt voor de Heer, en satan was temidden van hen. Wat 
deed hij daar? Het zegt hier, Het ganse Hemelse leger... aan Zijn rechterhand en aan Zijn linker." Wie 
verzamelde de Heer aan Zijn linkerhand? Het waren de bokken en de vervloekten (Matteüs 25:33). 1 
Koningen 22:20 zegt: "En de Here zei: wie zal Achab verleiden zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot 



in Gilead? (De Heer vroeg voor een geest om Achab te misleiden). De één zei dit en de ander dat. (21) 
Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de Here en zei: ik zal hem verleiden. De Here 
vroeg hem: waarmede? (22) Hij antwoordde: Ik zal heen gaan een een leugengeest worden in de mond 
van al zijn profeten. (merk je op dat de geest zei: "zijn profeten", niet "Uw profeten"). Toen zei Hij (God): gij 
moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe het. (23) Nu dan, zie, de Here 
heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u." Merk op: "profeten van u". Deze 
profeten behoorden meer aan Achab dan aan de Heer. 
Het afvallige leiderschap van de tien stammen van het Noorden werd misleid door God, door hen in een oorlog 
te leiden die zij niet konden winnen. Hier zijn vierhonderd profeten van de Heer die voorspellen door een 
liegende geest. Zij werden waarschijnlijk aan Achabs tafel gevoed en hun verlangen was hem gunstig gezind te 
zijn. Het waren vierhonderd valse profeten tegen één ware profeet. Dat is precies hetzelfde als wij vandaag 
aan de dag mee maken. Zij hielden van het loon van wangedrag (onrecht). Wat motiveert een Christen het 
eens te zijn met hun religie of een dominee, als dezen niet overeenkomen met het Woord van God? Dit is de 
afgoderij welke hun hart misleidt.
Wij moeten trouw zijn aan de Heer en niet worden beïnvloed door het hoogachten van de mens. Op een keer 
was ik als een spreker te gast bij een bijeenkomst, waar de dominee eerst het woord nam. Terwijl hij al 
sprekende rondliep, passeerde hij mij en zei: "Is dat niet de waarheid, David?" Ik antwoordde zachtjes, "nee" 
en schudde mijn hoofd. De dominee keek even snel achterom, maar wandelde door en ging door met praten. 
Iets later gebeurde precies hetzelfde weer. Een man die achter mij zat, vroeg: "Zei jij nee?" Ik antwoordde: "Ja, 
en als hij niet mijn ware opinie wilde, zou hij mij niets moeten vragen." Na de bijeenkomst kwam de dominee 
naar mij toe en vroeg mij wat er aan de hand was. Ik vertelde hem dat ik het niet eens was met de dingen die 
hij had gezegd, en wat de waarheid daarover was en wat het daarover zei in het Woord van God. Ik vroeg hem 
ook niet zulke vragen te stellen tijdens de bijeenkomst. Hij gooide mij er niet uit en het eindigde met meerdere 
lessen die ik daar enige tijd gaf.
Achab vertrouwde zijn vierhonderd profeten niet en was vooral bang van die ene. 1 Koningen 22:30 zegt: 
"Toen zei de koning van Israël tot Josafat: Ik zal vermomd in de strijd gaan; houd gij echter uw 
statiegewaad aan. Daarop vermomde de koning van Israël zich en begaf zich in de strijd... (34) Een 
man echter spande zijn boog zonder bepaald doel en trof de koning van Israël tussen de 
verbindingsstukken van het pantser." Het lijkt erop dat deze Syriër maar in het wilde weg op de vijand aan 
het schieten was en zo Achab raakte tussen de verbindingsstukken van zijn pantser. Wij kunnen God niet voor 
de gek houden. Ik weet niet wie er meer onnozel was, de man die de boog spande of Achab, die dacht dat hij 
zich voor God kon verbergen door zijn kleding te veranderen. Er zijn verschillende lessen in dit verhaal. Ten 
eerste, je kan niets baseren op de meerderheid. Hier was een kwestie van vierhonderd tegen één, en de 
meerderheid had het verkeerd. Door de geschiedenis heen, hebben de meesten, van wat Gods volk genoemd 
wordt, het mis gehad. Ten tweede, je moet heel goed letten op je motivaties, als je God iets vraagt. Als je 
beweegredenen niet zuiver zijn, zal je een antwoord krijgen naar je vlees. In dit geval kreeg Achab het 
antwoord dat hij verlangde, en werd gedood. Josafat werd achterna gezeten en verloor zijn leven bijna, 
vanwege de overeenkomst die hij gesloten had met een kwaadaardige koning. Hij leerde zijn les niet en 
verbond zich later aan de goddeloze opvolger van Achab en verloor zijn leven en zijn werken. (2 Kronieken 20:
35 - 21:1). Wij kunnen bedrogen worden door onze eigen verlangens te willen, of de meerderheid te volgen. 
Het hoeft geen profeet te zijn die tegen ons spreekt. De Heer kan ons een droom of visioen geven, een 
leerstelsel of iemand die wij respecteren, die ons kan misleiden. God kan ons een antwoord geven dat 
overeenkomt met de afgoden die wij erop nahouden. 
Toen Jerobeam koning was over de tien Noordelijke stammen, was hij bang dat zijn volk in de voorbestemde 
tempel  in Jeruzalem zou gaan aanbidden en, als ze dat deden, ze daar zouden blijven en de koning van Juda 
zouden gaan dienen. Hij besloot altaren (offertafels) voor de mensen op te zetten in Betel en Dan. Jerobeam 
maakte toen twee gouden kalveren en noemde hen in het Hebreeuws Elohim (goden) (! Koningen 12:28).
Hij plaatste de naam van onze God op zijn eigen creatie. Aäron deed precies hetzelfde toen Israël uit Egypte 
kwam. Hij maakte een gouden kalf en noemde het in het Hebreeuws YHWH en Elohim. De afvallige religies 
hebben een leer over een Jezus van hun eigen making, niet de Jezus van de Bijbel. Paulus noemde hem "een 
andere Jezus" (2 Korintiërs 11:4).
Jerobeam en zijn volk dienden een andere Jezus. Het gouden kalf was de Egyptische god Apis, die de 
schepper werd genoemd. Met andere woorden, zij aanbaden de god die zij kenden van (in) de wereld, voordat 
zij het Lam aten en Egypte verlieten. Vele "Christenen" aanbidden een Jezus die aanvaardbaar is voor de 
wereld en het vlees. Hij is niet de ware God maar een misleider (bedrieger). Jerobeam en zijn afvalligen 
maakten ook priesters (dominees) die geen Levieten waren. (1 Koningen 12:31). Dit verteld mij dat in tien van 
de twaalf stammen, de voorgangers niet aangesteld (ingewijd) waren door God, maar afvalligen waren. Dat is 
precies wat er vandaag in de Kerk is gebeurd. Van de twaalf spionnen, tien brachten een kwaad bericht en 
stierven in de woestijn, omdat zij er zich schuldig aan maakten dat de gemeente tegen de Heer ging spreken. 
(Numeri 14:36-38).
God zond één jonge profeet om tegen het altaar in Betel te profeteren. In het Hebreeuws, "Betel" betekent 



"huis van God". Natuurlijk noemden zij het huis van God, maar het was een vals huis van God, omdat het ware 
huis van God in Jeruzalem was. In die tijd stond de koning op het altaar en offerde wierook in het bijzijn van het 
volk. Toen de profeet tegen het altaar profeteerde, strekte de koning zijn arm uit en wees naar de profeet en 
vertelde zijn mannen hem te grijpen. Op dat moment verstijfde zijn hand en hij kon het niet meer terug trekken. 
Het altaar scheurde en het as stortte eraf, precies zoals de profeet had voorspeld dat het zou gebeuren. Dit 
symboliseerde dus duidelijk dat God hun offers niet accepteerde in deze plek van afvalligheid. De koning vroeg 
de profeet zijn hand in de vorige toestand te herstellen, dus de profeet bad en de Heer herstelde de hand van 
de koning. Het resultaat was dat de koning de profeet mee naar huis wilde nemen om hem te belonen. De 
profeet bedankte ervoor, want de Heer had hem geboden om geen brood te eten of water te drinken op die 
plaats. (Koningen 13:8,9) Welke plaats was dat? Het was de plaats waar het volk van God in afvalligheid 
verkeerde en hun leiders niet door God waren voorbeschikt. (ingewijd door God). Het was een afvallig religieus 
systeem. Wij moeten hun brood niet eten! Dit weergeeft (beeld af) het deelnemen aan een valse Jezus, omdat 
Hij het brood des levens is.  (Johannes 6:48). Jezus is ook het Woord. (Johannes 1:1).
Jezus waarschuwde voor de gist (zuurdesem) van de Farizeeën. Gist verandert het brood (het Woord) door 
het meer aannemelijk (acceptabel) te maken voor het vlees. Ook moeten wij hun water niet drinken, welke de 
valse geest afbeeld die gevormd wordt door het onjuiste woord. Jezus gaf ons het bevel om naar Hem te 
komen en het levende water van de Geest te drinken door de Geschriften. Johannes 7:37 zegt: "... stond 
Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot mij en drinke! (38) Wie in mij gelooft, 
gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. (39) Dit zei Hij van de 
Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden."
Zonder dit, is elke "Jezus" die wij eventueel kennen, een andere Jezus.
De profeet gehoorzaamde en verliet deze afvallige mensen. In deze stad, Betel, was een oudere profeet die 
gehoord had wat de jongere profeet gedaan had. Hij zadelde zijn ezel en ging hem achterna. 1 Koningen 13:
15 zegt: "Toen zei hij tot hem: Ga met mij naar huis en eet brood. (16) Doch hij zei: Ik mag niet met u 
terugkeren noch met u binnengaan, en ik zal met u geen brood eten en geen water drinken op deze 
plaats (17) want ik heb door het woord des Heren deze opdracht: eet geen brood en drink geen water; 
en ga niet terug langs de weg, waarlangs gij gekomen zijt. (18) Toen zei hij tot hem: Ook ik ben een 
profeet evenals gij en een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren: laat hem met u 
terugkeren naar uw huis, om brood te eten en water te drinken. Hij loog hem dat voor. (19) Daarop 
keerde deze met hem terug, en at brood in zijn huis en dronk water." 
De jonge profeet bedroog zichzelf door te geloven dat God Zijn Woord had veranderd dat Hij ten eerste 
gegeven had en at en dronk van het afvallige woord. Wij worden erop gewezen in Judas 1:3 te strijden voor het 
geloof, dat God aan Zijn volk gegeven heeft. Vandaag vertellen velen, die de grondlegging (fundering) van de 
Geschriften niet kennen, dat God het, wat Hij noemde "het eeuwige verbond", veranderd heeft na de apostels. 
Deze leugen heeft de Kerk beroofd van zijn kracht, door Jezus te verplaatsen met een gouden kalf. Daniël en 
zijn drie vrienden lieten zichzelf niet verontreinigen met het voedsel van Babel. (Daniël 1:5-16). Na het 
weigeren van het voedsel van Babel, werd er gezegd dat zij tien keer zo wijs waren en begrip hadden dan 
degenen die wel aten. (Daniël 1:17-21). Zij waren ook de enigen die zich niet voor het gouden beeld, Babels 
versie van het gouden kalf, neerbogen. 
De jonge profeet was misleid tot een modern evangelie. 1 Koningen 13:20 zegt: "Maar terwijl zij aan tafel 
zaten, kwam het Woord des Heren tot de profeet die hem had doen terugkeren, (21) en hij riep tot de 
man Gods, die uit Juda gekomen was: Zo zegt de Here: omdat gij weerspannig geweest zijt tegen het 
bevel des Heren, en het gebod dat de Here, uw God u geboden heeft, niet hebt gehouden, (22) maar 
teruggekeerd zijt en brood hebt gegeten en water gedronken ter plaatse, waarvan Hij tot u gesproken 
had: gij mag er geen brood eten en geen water drinken - daarom zal uw lijk niet komen in het graf uwer 
vaderen." De Heer beproefde de jonge profeet: maar het zegt dat hij "niet het gebod dat de Here hem 
geboden had", had gehouden, welk synoniem was aan het deelnemen van afvallig geestelijk voedsel. Hij 
verloor zijn leven in die plaats, zoals velen dat doen vandaag. De oudere profeet van God sprak een leugen 
voor persoonlijk profijt. Deze plaats had hem beïnvloed met "gist", en hij was nu een valse "profijt" geworden. 
Wij moeten het Woord van God zo respecteren en kennen dat niets of niemand ons kan misleiden of het de 
rug toe keren; een andere Jezus achterna. Wij moeten ons constant behoeden, want zelfs voorwerpen van eer 
kunnen gebruikt worden als voorwerpen van oneer, om ons te beproeven. Toen de jonge profeet daar 
wegging, overviel een leeuw hem en doodde hem. 1 Koningen 13:26 zegt: "... de Here heeft hem 
overgegeven  aan de leeuw, die hem heeft verbrijzeld en gedood naar het woord des Heren." De leeuw 
had permissie van God om degene die afvallig geestelijk voedsel had gegeten, te doden. 1 Petrus 5:8 zegt: 
"... de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij mag verslinden." "Mag" wordt hier 
gebruikt, omdat de duivel permissie moet hebben om te verslinden. Hij is aangesteld om afvalligen te 
verslinden. De straf voor de afvalligheid van de jonge profeet was dat hij "niet zou komen in het graf van zijn 
vaderen", geestelijk bedoelt dat hij niet verenigd zou worden met zijn vaderen in de dood, en daarom zou hij 
niet onder de opstanding der rechtvaardigen zijn.
Iemand die deelneemt aan een vals woord van een valse Jezus zal zijn leven verliezen door de duivel en zal 



niet onder de rechtschapen in de opstanding zijn. Openbaring 22:18 zegt: "Ik betuig aan een ieder, die de 
woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de 
plagen, die in dit boek beschreven zijn; (19) en indien iemand afneemt van de woorden van het boek 
dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens... En Gelaten 1:8 zegt: Maar 
ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, (u) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij 
u verkondigd hebben, die zijn vervloekt! (Grieks: verdoemt tot vernietiging). De Heer testte Paulus de 
apostel in zijn Geest. Handelingen 19:21 zegt: "En toen dit alles voorbij was, nam Paulus voor in de 
geest, Macedonië en Achaje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik daar 
geweest ben, moet ik ook Rome zien." Noch "geest" hier of "Heilige Geest" in de navolgende verzen is 
geschreven met een hoofdletter in het Grieks, omdat het Grieks geen hoofdletters heeft. Dit betekent dat wij 
van de tekst moeten opmaken of met de "geest" de "Heilige Geest" bedoeld wordt. Sinds het woord "de" 
gebruikt wordt, inplaats van "zijn" voor het woord geest, weten wij dat God hier spreekt over de Heilige Geest. 
Daarom "geest" in dit en de volgende verzen zou met een hoofdletter moeten zijn. Dat was een fout in de 
vertaling en in sommige Bijbels is het woord "geest" totaal weggelaten. Paulus besloot in de "Geest" dat hij 
naar Jeruzalem en daarna naar Rome zou gaan. Hij kon deze openbaring alleen van God hebben gekregen 
omdat het in de toekomst lag. Handelingen 20:22 zegt: "En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar 
Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, (23) behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot 
stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan." Het was de Heilige Geest die 
Paulus vertelde naar Jeruzalem te gaan waar hem boeien en verdrukkingen te wachten stonden. 
Handelingen 21:4 zegt: "En wij vonden de discipelen en bleven daar zeven dagen. Dezen zeiden 
Paulus door de Geest, dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen." Merk je op dat dit precies het 
tegenovergestelde was van wat de Heilige Geest Paulus had verteld wat hij zou gaan doen, driemaal hiervoor. 
Ik denk dat Paulus hier beproefd werd door "de Geest", om te kijken naar wie hij zou luisteren. Andere 
discipelen offerden een nieuw woord. Hij werd  gelegenheid gegeven om zijn vlees te gehoorzamen en het 
geestelijke kruis uit de weg te gaan, net als in de situaties met Bileam en de jonge profeet. Handelingen 21:10 
zegt: "En toen wij daar verscheidene dagen bleven, kwam uit Judea een zekere profeet, genaamd 
Agabus. (11) Toen deze bij ons gekomen was, nam hij de gordel van Paulus, en zich handen en voeten 
bindende, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: de man, van wie deze gordel is, zullen de Joden te 
Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen der heidenen." Bij nogmaals door de Geest verteld te 
worden, werd hij nu beproefd door menselijke emotie. (12) "Toen wij dit hoorden, verzochten zowel wij als 
de broeders daar ter plaatse hem, niet op te gaan naar Jeruzalem. (13) Toen antwoordde Paulus: Wat 
doet gij, dat gij weent en mijn hart week maakt? Want ik voor mij ben bereid, niet alleen gebonden te 
worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de Here Jezus. (14) En toen hij niet te 
overreden was, hielden wij ons stil en zeiden: De wil des Heren geschiede." Paulus werd beproefd door 
menselijke emotie en profetie, en zegevierde. Hij gehoorzaamde wat de Heer hem vertelde, wat het meest 
belangrijk is. 
De Heer zal ons door Zijn Geest testen om te zien of wij geloven wat Hij ons heeft verteld. 
Aan Abraham werd geboren het lang-beloofde zaad, Isaak. God had beloofd een verbond op te richten met 
Isaak en zijn zaad na hem. (Genesis 17:19) Een zaad, welke God zei, zouden zijn als de sterren in de hemel. 
En Genesis 15:6 zegt: "En hij geloofde in de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid." Dit 
was niet genoeg voor God; Abrahams geloof moest beproefd worden. Na vele jaren in het geloof te hebben 
gewacht, werd Isaak geboren. Toen kwam er nog een grotere beproeving. Genesis 22:1 zegt: "... dat God 
Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abraham, en deze zei: : Hier ben ik. (2) En Hij zei: Neem 
toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een 
brandoffer op één der bergen, die Ik u noemen zal." Het zegt in Hebreeën 11:17 - "Door het geloof heeft 
Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht... (18) hij, tot wie gezegd was; Door Isaak zal 
men van nageslacht van u spreken... dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, 
(19) en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen." Abraham geloofde Gods originele 
belofte aan hem tot op de hoogte dat zelfs al zou hij Isaak offeren, God zou hem weer tot leven brengen, om 
Zijn belofte te vervullen. Het is nodig dat wij de originele beloften geloven boven alles wat we zien en horen. 
God zal ons beproeven en testen door religie, voorgangers, het gesproken woord of welmenende vrienden. Wij 
worden beproefd door uiterlijke omstandigheden, maar wij worden verleidt door onze eigen verlangens, niet die 
van God (Jacobus 1:13,14). Uiterlijke  testen en innerlijke verlangens zijn noodzakelijk om te bewijzen wie van 
God houdt (Jacobus 1:12). God wachtte tot de laatste seconde; toen Abraham met het mes Isaak wilde gaan 
slachten en al met uitgestrekte arm stond; om hem te stoppen, en zei tot hem  "Nu weet Ik dat gij 
godvrezend zijt." (Genesis 22:12)
Er is geen bewijs dat wij Gods beloften geloven totdat wij beproefd worden. Daarna zorgde de Heer voor een 
ram, verward in het struikgewas, voor een offer in de plaats van Isaak; het zaad van Abraham. Dit 
symboliseerde natuurlijk Jezus, die stierf in de plaats van al het zaad van Abraham, inclusief wij, die geloven. 
Ooit vroeg ik God voor een nieuwe auto, wat Hij deed zo'n zes maanden later. Na ongeveer een jaar, vertelde 
Hij mij het te verkopen. Het maakte mij een beetje verdrietig en ik verkocht liever een andere, kleinere auto, 



want ik had vijf kinderen. Maar ik gehoorzaamde de Heer en zette het te koop in de krant voor een eerlijke 
marktprijs. Nadat het in de krant stond voor een paar maanden, vroeg ik de Heer waarom, als Hij wilde dat ik 
het verkocht, er geen kopers kwamen. Hij zei tegen mij, "Ik wilde dat je het op offerde net als Abraham met 
Isaak." Toen zag ik dat de Heer mij op dezelfde wijze aan het testen was, om te zien of ik iets wat belangrijk 
voor mij was, zou opofferen. God vertelde mij de kleinere auto te verkopen, welke ik niet nodig had in die tijd. Ik 
was opgelucht. 
God zal onze geest vertellen wat Hij wil dat wij doen. Dromen, visioenen of gesproken woorden zullen 
overeenkomen met onze geest, maar niet met ons vlees. Wanneer God ons naar een kruis stuurt, worden wij 
beproefd om niet te gaan. Wij kunnen ook op de proef gesteld worden om verder dan de Heer wil, te gaan. Een 
broeder had een visioen welke hij dacht van de Heer te zijn. Ik zag het meer als een beproeving. In zijn visioen, 
de Heer vertelde hem alles te verkopen en zendelingen werk te gaan doen. Velen komen gewond terug van 
het zendelingen werk, omdat zij werden gezonden door religie, en niet door God. Wij dachten erover na of dit 
nu een waar woord van God was of een test. Ik stelde hem wat vragen. Hij was bang om te gaan, maar hij 
wilde niet missen wat God wilde en had gebrek aan vertrouwen. Ik wist dat deze broeder er was om gevoed te 
worden en klaar gemaakt te worden om dienst te verlenen, maar ik wist ook dat hij nog niet gereed was. Ik 
adviseerde hem te bidden, maar als God niet sprak in zijn geest, het links te laten liggen. Dank aan God, dat hij 
dit deed. Wij moeten niets ondernemen als wij niet zeker zijn van Gods richting. Wij moeten ons niet laten 
leiden door profetie of dromen en visioenen wanneer zij niet overeenkomen met onze eigen geest. Dit zijn 
prachtige bevestigingen en aanwijzers voor wat wij in onze geest voelen. Wij moeten ons laten leiden door de 
Geest van God. 
Als God iets van de Geschriften naar onze geest brengt, zouden wij niemand ons eruit moeten laten praten. 
Petrus werd gebruikt om Jezus op deze manier te testen.
Jezus vertelde de discipelen, dat Hij zou moeten sterven in Jeruzalem, en Petrus gaf Hem een berisping. 
Matteüs 16:22 zegt: "En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede 
God, Here, dat zal U geenszins overkomen! (23) Doch Hij keerde zich om en zei tot Petrus: Ga weg 
achter Mij, satan; gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die 
der mensen." 
Jezus wist dat Satan Hem beproefde door Petrus heen, om Zijn eigen vleselijke wil te doen.
 



HOOFDSTUK 8
GODS SOEVEREINITEIT OVER ZIEKTE, DOOD EN VERVLOEKING

Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij.
Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees

en niemand is er die redt uit mijn macht.
(Deuteronomium 32:39)

Onze God verwondt en doodt! Maakt dat je oncomfortabel? Voor vele mensen is dat erg onaangenaam. De 
meesten denken dat alleen de duivel of de mens verwondt en doodt. Maar zij zijn alleen maar werktuigen, 
alleen God heeft alle autoriteit in de hemel en op aarde (Matteüs 28:18). God doet al deze dingen omdat Hij de 
rechtvaardige rechter is. God werkt waarlijk aan ons van beide kanten.  Hij zendt de vervloeking om ons van de 
zonde te bekeren, en Hij zendt onze Verlosser om ons daarvan te bevrijden. Hij zegt "Ik dood en doe 
herleven, Ik verbrijzel (verwond) en Ik genees." Dit motiveert ons om Hem te behagen, te vrezen en te 
gehoorzamen. 
Wanneer God een vloek zendt om bekering te brengen, kan een mens zich daarvan bevrijden zonder zich te 
bekeren? De mens heeft vele dingen verzonnen om onder bekering uit te komen, maar het komt allemaal 
terug om hen te vervloeken. Zijn wij sterker dan God? God zei: "Er is niemand die redt uit mijn macht." Dit is 
het tegenovergestelde van de misleiding van de wereld, maar het is Gods doel dat de wereld, in dit, misleid 
wordt. Zonder het evangelie kan niemand vanonder een vloek vandaan komen. Soms is God genadig, maar wij 
kunnen geen bevrijding garanderen aan hen die niet wandelen onder het bloed. (van Christus, waarmee Hij 
ons vrijkocht). De dominees of voorgangers die in overeenstemming met God zijn, zullen Zijn gaven van 
genezing, bevrijding en provisie toedienen aan diegenen die in aanmerking komen voor de zegeningen van 
God, door bekering, geloof en rechtvaardiging. 
God, door Paulus, leverde een man over aan Satan om hem tot bekering te brengen.
1 Korintiërs 5:5 zegt: "leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan satan over tot verderf van 
zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren." Of wij het nu begrijpen of niet, het doel 
van God om sommigen over te leveren aan Satan of demonen, is goed. Zij zuiveren en bewegen sommigen de 
hoge kosten van de zonde onder ogen te zien. Het is belangrijk dat wij begrijpen dat het God is die uiteindelijk 
de leiding heeft. Anders zouden wij er beter aan doen de duivel te gaan vrezen. Als de duivel ooit de autoriteit 
heeft om maar te doen wat hij wil, hebben wij reden om bang voor hem te zijn, maar Jezus verbiedt dat. Lucas 
12:4 zegt: "Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden (Satan en de demonen, door 
de mens) en daarna niets meer kunnen doen. (5) Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vrees Hem, die, 
nadat Hij gedood heeft, macht (Grieks: autoriteit) heeft om in de hel te werpen." Wij hoeven niet bang te 
zijn voor de "werktuigen" die God gebruikt. Alleen God heeft de autoriteit om in de hel te werpen, nadat Hij 
heeft gedood. Hebben wij ooit horen zeggen: "God werpt niemand in de hel"? Daar zit een greintje waarheid in. 
De demonen werpen, maar God heeft de autoriteit. Wij worden bevolen Hem alleen te vrezen. De reden dat 
God kan zeggen tot degenen die Hem volgen "wees in geen ding bezorgd" (Filippenzen 4:6), is omdat Hij 
altijd aan het roer zit. God doet nooit iemand onrecht aan. De mens geeft God de schuld voor de dood van een 
geliefde of een andere tragedie. Hij is altijd rechtvaardig in wat Hij doet. Wij moeten ons realiseren dat God 
zichzelf aan grenzen heeft gelegd door Zijn Woord. Psalm 119:89 zegt: "Voor eeuwig, o Here, houdt Uw 
Woord stand in de hemelen." Als Hij eenmaal iets heeft gezegd, moet Hij zich daaraan houden, anders zou 
Hij een leugenaar zijn, die Zijn woord niet houdt. Als Hij een voorwaarde maakt voor Zijn beloften in het Woord, 
moeten wij die voorwaarde nakomen. Romeinen 1:16 zegt: "Het Evangelie is de kracht Gods tot behoud 
voor een ieder die gelooft." Kunnen wij op Gods voorzieningen rekenen zonder in Zijn Woord te geloven? 
Vele ongelovige "Christenen" gaan door vele moeilijkheden heen omdat zij de voorwaarden niet nakomen. En 
dan zeggen zij, "Het moet Gods Wil niet zijn geweest, om mij te bevrijden, te genezen of te zegenen." Jezus 
heeft nooit gezegd dat Gods Wil de reden is, waarom Zijn volk deze dingen niet ontvangt. Hij zei, "Vanwege 
uw klein geloof" (of ongeloof, Matteüs 17:20); "U geschiede naar uw geloof" (Matteüs 8:13); "Uw 
geloof heeft u behouden" (Matteüs 9:22).
In de stad waar Jezus was opgegroeid kon Hij geen machtige werken doen vanwege hun ongeloof. (Matteüs 
13:58, Marcus 6:5). Als wij een probleem hebben, zouden wij zelf de schuld op ons moeten nemen. Gelaten 6:
7 zegt: "Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." En 
Matteüs 7:2 zegt: "Want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de 



maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden." Als wij leven met onvergeeflijkheid en toch bidden voor 
God om ons lichaam te genezen, moet God dan niet Zijn Woord breken om ons te kunnen genezen? Matteüs 
6:15 zegt: "Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven." 
En Jacobus 5:16 zegt: "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing 
ontvangt." Kunnen wij iets van God verwachten, wanneer wij niet eerst willen geven? Lucas 6:38 zegt: 
"Geeft en u zal gegeven worden." 
Wat God doet is goed en rechtvaardig. Degene die beginnen te geloven in de soevereiniteit en het goede doel 
van God, betwijfelen God niet. Zij geloven dat God de leiding heeft en vertrouwen Hem. Als wij de oorzaak 
aanpakken, krijgen wij niet met de vloek te maken.
Waarom wordt er zo weinig gepraat over de duivel in de Geschriften, maar is hij zo vaak op de lippen van 
Christenen? Je hoort hen constant verklaren dat de duivel dit of dat deed. Hij is alleen maar een engel (Grieks: 
"boodschapper"), maar de wereld en de wereldse kerk hebben hem een god gemaakt, de "god van deze 
wereld". Hij is een geschapen wezen, die wordt gebruikt om Gods plan te vervullen. Jezus, door het offer dat 
Hij bracht, heeft de duivels "macht over de dood" weggenomen (Hebreeën 2:14), voor hen die geloven. Hij 
had nooit de autoriteit over de dood. Autoriteit is het recht om macht te gebruiken. 1 Samuël 2:6 zegt: "De 
Heer doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen." Dood en 
leven liggen in de hand van de Heer, en nergens anders. Maar nogmaals, dat doet niet onze 
verantwoordelijkheid teniet.
Spreuken 18:21 zegt: "Dood en leven zijn in de macht der tong." Wij moeten voorzichtig zijn, door het 
eens te zijn met Gods Woord, zodat wij niet onder de vloek komen. (Openbaring 22:18,19) Numeri 14:28 zegt: 
"... Ik zal zeker met u doen, gelijk gij te mijnen aanhoren gesproken hebt." En Matteüs 12:37 zegt: 
"Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld 
worden." God reageert op hoe wij op Zijn Woord reageren. Alles is onderworpen aan het Woord dat God 
gesproken heeft, zelfs Zijn eigen Wil. Psalm 138:2 zegt: "... Want Gij hebt vanwege Uw ganse Naam, Uw 
Woord groot gemaakt." God stelde het Woord op de eerste plaats, als een standaard om te vertrouwen, zelfs 
boven Zijn eigen naam, wat in het Hebreews "karakter en autoriteit" betekent. God wil dat wij weten, dat Hij Zijn 
Woord zet boven elk verlangen en doel, welke wij misschien denken dat Hij heeft.  Zijn Woord is Zijn verlangen 
en doel.
1 Samuël 2:7 zegt: "De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij." Vele Christenen 
denken dat zij succes hebben vanwege hun eigen wijsheid of alleen door hun harde werken. Wij worden van 
jongs af aan onderwezen om alle wereldse wegen die naar succes leiden te onderzoeken zodat wij "succesvol" 
kunnen zijn. God zegt echter in Matteüs 6:33 - "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en 
dit alles zal u bovendien geschonken worden." Als wij eerst de wereld zoeken, zullen wij zonder het 
Koninkrijk doen, maar als wij eerst het Koninkrijk zoeken, zullen wij in onze behoeften worden voorzien. 
Filippenzen 4:19 zegt: Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom u alles geven wat u nodig heeft, in 
heerlijkheid door Jezus Christus." God zal ons alles verschaffen wat wij in ons leven nodig hebben om Zijn 
Wil en Koninkrijk te bevorderen. Hij zal dat ook voor ons doen terwijl wij Zijn Koninkrijk bevorderen in het leven 
van anderen. 
Ik was dit aan het doen, bij de genade van God, toen God mij vertelde: "Jij zal nooit meer voor de mens 
werken." De Heer liet mij zien dat ik Zijn Koninkrijk zou gaan bevorderen in Pensacola, Florida. Omdat ik geen 
manier had om een huis of auto te kopen en ik voor jaren uit de buurt van schulden maken gebleven was, 
vroeg ik de Heer deze mij dan vrij te geven. (zodat ik mijzelf niet in de schulden hoefde te steken.) In zes 
maanden tijd had Hij mij gegeven, waar ik voor gevraagd had, alhoewel Hij mij wel het huis en de auto die ik 
had, liet weggeven. Sindsdien heeft Hij altijd voor ons gezorgd. Dus je ziet, ik geloof dat God alles wat wij nodig 
hebben, zal verschaffen. Wie zorgde voor en voedde de vrouwen en kinderen van de discipelen, toen zij Jezus 
volgden voor drie en een half jaar en daarna? Paulus vertelde ons in 1 Korintiërs 9:5 dat zij vrouwen hadden, 
en in die dagen, als er vrouwen waren, waren er kinderen.
Het succes van het Koninkrijk is niet hetzelfde als het succes in de wereld. Spreuken 13:7 zegt: "Sommigen 
stellen zich rijk aan, terwijl zij in het geheel niets hebben." Wij zijn hier niet neergezet om onszelf rijk te 
maken of de oude mens welvarend. Wij zijn hier om de geestelijke (spirituele) mens welvarend te maken. 
Jezus en de discipelen zijn ons voorbeeld. Zij hadden geen liefde voor de dingen van de wereld. 1 Johannes 
2:15 zegt: "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de 
liefde van de vader is niet in hem." Hoe graag ook de mensen die het welvaart-evangelie verkondigen, 
Jezus rijk willen laten zijn, vanwege Zijn mantel zonder naden, of hoe ze ook die kameel door het oog van de 
naald proberen te duwen, in aller eerlijkheid: het is niet waar. De Heer geeft autoriteit aan de duivel om ons 
met rijkdom te testen. Matteüs 4:1 zegt: "Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om 
verzocht te worden door de duivel. (8) Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en 
hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid (9) en zei tot Hem: Dit alles zal ik U 
geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt." De duivel offerde Jezus de gehele wereld als Hij hem zou 
dienen. Matteüs 6:24 zegt: "Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de één haten en de andere 
liefhebben, òf zich aan de één hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn 



Mammon." (de god van het geld). Dit is Gods manier om uit te vinden wie van Hem houdt en zo weet Hij wie  
zijn schapen zijn. Degenen die het geloof gebruiken voor rijkdom, vragen om misleiding. In 1 Timótheüs 6:5-11, 
wordt de gelovige bevolen tevreden te zijn met onderhoud en onderdak en te vluchten van de liefde voor het 
geld, welke leidt tot afdwaling van het geloof; met de verleidingen naar allerlei dwaze en pijnlijke verlangens. 
De rijken hamsteren andermans voedsel en voorzieningen voor ijdelheid. Volgens God, zijn er precies genoeg 
voorzieningen op de wereld om iedereen te voorzien. In Prediker 5:10 zegt het: Bij het vermeerderen van 
het goed, vermeerderen ook zij die het verteren; en wat is het gewin van de bezitter daarvan anders 
dan het toezien?" Mensen die sterven van de honger zullen op de dag des oordeel met hun vinger wijzen. 
God stuurt vervloekingen om de mens te motiveren zich te bekeren en Hem te gehoorzamen.
Hier is een gedeelte van de vervloekingen die aanduiden wie ze zendt. Deuteronomium 28:15 zegt: "Maar 
indien gij niet luistert naar de stem van de Heer, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die Ik 
u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u 
treffen. (20) De Here zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat u 
onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid 
van uw daden, omdat gij Mij verlaten hebt. (21) De Here zal de pest aan u doen kleven, totdat zij u 
heeft weggevaagd uit het land, dat gij in bezit gaat nemen. (22) De Here zal u slaan met tering, koorts, 
brand, ontstekingen, droogte, brandkoren en honingdauw; zij zullen u vervolgen, totdat gij ten gronde 
gaat. (24) De Here zal poeder en stof over uw land laten regenen; van de hemel zullen die op u 
neerdalen, totdat gij verdelgd zijt. (25)De Here zal u verslagen aan uw vijanden overleveren. Langs één 
enkelen weg zult gij tegen hen optrekken, maar langs zeven wegen voor hen vluchten, zodat gij tot 
een schrikbeeld zult wezen voor alle koninkrijken der aarde. (27) De Here zal u slaan met Egyptische 
zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen. (28) De Here zal u slaan met 
waanzin, verblinding en verstandsverbijstering... (35) De Here zal u slaan met boze zweren aan de 
knieën en dijen, waarvan gij niet kunt genezen - van uw voetzool af tot uw schedel toe. (36) De Here 
zal u en de koning, die gij over u heeft aangesteld, naar een volk voeren dat gij niet kent, gij nog uw 
vaderen; aldaar zult gij andere goden dienen, hout en steen."
Merk op dat de Heer de vervloeking zal zenden. Waarom is het, dat de wereldse kerk ons vertelt dat God deze 
dingen niet doet? Waarom en hoe doet God dit? (47) "Omdat gij de Here, uw God, niet met vreugde en 
blijdschap gediend heeft, vanwege al uw overvloed, (48) zult gij de vijanden, die de Heer tegen u zal 
doen optrekken, dienen."
God gebruikt vijanden om de vloek toe te dienen aan de hardnekkigen. Het is zwart of wit. Als wij de Heer niet 
dienen, dan dienen wij de vijanden die de Heer stuurt. De Heer zendt de vloek en vijand voor tuchtiging. Dat 
zijn de rollen die de duivel, demonen en verdorven spelen. Het is de Heer die de eer neemt, zodat wij weten 
dat wij de Heer moeten vrezen, en Hem dienen met vreugde en met blijheid van hart, voor de reden dat wij 
overvloed in alle dingen zullen hebben. Sommigen denken misschien dat hun specifieke vervloeking niet 
genoemd wordt in Deuteronomium 28, en daarvoor niet onder het domein van de Heer valt. Deuteronomium 
28:61 zegt: "Ook allerlei ziekten en slagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de 
Heer over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt." Nee maar! Spreuken 3:7 zegt: "... Vrees de Heer en 
wijk van het kwaad." Degene die vrezen en zich bekeren hebben elk recht het offer van Jezus op te eisen 
voor de bevrijding van de vloek. Gelaten 3:13 zegt: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet 
door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het hout 
hangt. (14) Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus."  Ere aan God, 
Prijs de Heer! De volledige vloek die wij verdienen was op Jezus geplaatst. Al wat wij moeten doen is ons 
bekeren en geloven! Wij zijn gezegend geworden in alle dingen. Numeri 14:11 zegt: "En de Heer zei tot 
Mozes; Hoelang zal dit volk Mij versmaden, en hoelang zullen zij niet op Mij vertrouwen bij al de 
tekenen die Ik in hun midden gedaan heb? (12) Ik zal het met de pest slaan en het uitroeien, en u tot 
een volk maken, groter en machtiger dan dit." Het is niet alsof God ons geen voorbeeld heeft gegeven van 
deze dingen. In de dagen van Noach is dat precies wat God deed en bevolkte de wereld opnieuw door de 
zonen van Noach. Onze tekst spreekt over de tijd dat de twaalf spionnen het land Kanaän binnen gingen. God 
had het land van Kanaän beloofd aan Zijn volk. Het was het "Beloofde Land". De tien spionnen brachten een 
kwaad verslag, dat zij niet tegen het volk konden optrekken en het land van Kanaän in beslag konden nemen. 
Dit maakte God boos, omdat Hij hun verteld had, dat Hij hen het land had gegeven. Het land van Kanaän is 
een "schaduw" van ons lichaam. Beiden zijn gemaakt van klei. 1 Korintiërs 3:9 zegt: "Want Gods 
medearbeiders zijn wij; Gods akker (Grieks: "geploegd land"), Gods bouwwerk zijt gij." God wil de vrucht 
van Christus, de spirituele (geestelijke) mens, opgroeiend in Zijn land. God waarschuwt degenen die hebben 
deelgenomen aan Zijn Geest en Woord, niet afvallig te worden, als land dat geen vrucht voortbrengt. 
Hebreeën 6:7 zegt: "Want de grond, die de regen (Geest en Woord), welke er telkens op valt, indrinkt 
en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van 
God; (8) doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking, die 
uitloopt op verbranding." God vervloekt het land dat geen vrucht voortbrengt. God heeft ons, degenen die 
herboren zijn, dit land (het lichaam) gegeven om totaal geleid te worden door de geestelijke mens. God zendt 



de Israëliet, de spirituele, herboren mens, om het Beloofde Land van de Kanaäniet af te nemen, welke de 
lusten van het vlees afbeeldt, de oude mens. De namen van de stammen van Kanaän in het Hebreews, 
beschrijven de lusten van het vleselijke. (Genesis 10:15-18). Hun koningen beelden de prinsdommen en 
machten af die regeren over het vlees. Heden, tien van de twaalf voorgangers brengen het kwade verslag, dat 
het onmogelijk is, om dit land in te nemen. Zij onderwijzen ons dat wij tevreden moeten zijn met het "vergeven 
zijn" en dat wij niet kunnen verwachten, geheiligd (verlost) te kunnen worden van de lusten van het vlees, zodat 
wij kunnen regeren in dit land van God (ons lichaam!). In dit voorbeeld, vertelt God ons duidelijk om het zwaard 
van de Geest op te nemen, welke in het Woord (Hebreeën 4:12) de oude man is, die in ons land woont, te 
doden, zijn huis in te nemen en onze eigen oogst (vruchten van de Geest) te verbouwen. 2 Korintiërs 7:1 
zegt: "Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedelingen van 
het vlees, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods." God zou ons niet vertellen iets te doen, dat 
wij niet in staat zijn te doen door geloof in Hem. Gelaten 2:20 zegt: "Met Christus ben ik gekruisigd, en 
toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik (de oude man of Kanaäniet), maar Christus leeft in mij." Aan 
degenen die het goede verslag niet geloven, God "zal ze met de pest slaan en ze onterven". 
Jozua en Kaleb geloofden dat het Beloofde Land aan hun toebehoorde en dat zij het af konden nemen van de 
Kanaäniet. Numeri 14:9 zegt: "Alleen, wees dan niet opstandig tegen de Here, en gij, vreest het volk 
van het land niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de Here is met ons, 
vreest hen niet." De oude man is brood voor de nieuwe man. De geestelijke man groeit als hij de oude man 
verslindt. Omdat zij hetzelfde gebied (grond) bezetten, moet de oude man sterven, zodat de nieuwe man kan 
leven en groeien. Voor degenen die geloven, heeft de Heer de verdediging van de oude man weggehaald. 
Jozua 1:3 zegt: "Elke plaats waar uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes 
gesproken heb." Het Woord van God is ook een voorbeeld (schaduw) van het land van beloften. Elke belofte 
waar wij op staan, zal God ons gaan geven. Ik ben geen denominatief persoon (lid van een "speciale" 
kerkgemeente), maar ik heb deelgenomen in deze gemeenten. Het is mij duidelijk dat elk kerkgenootschap een 
gedeelte van het Woord gelooft, welke de beloofde voordelen oplevert. Leden van deze genootschappen 
worden in toenemende mate verlost van het geloof in het Woord en ontvangen dientengevolge steeds meer 
het profijt daarvan. Vandaag de dag horen wij in vele kerken het kwade verslag. Omdat wij Zijn Wil niet kennen, 
denken zij dat wij niet in vertrouwen kunnen handelen, dat God zal genezen, in ons onderhoud voorzien, ons 
zal heiligen of verlossen van de vloek. Tegen hen zeg ik: "Bestudeer Zijn Woord en leer Zijn Wil kennen, zodat 
je niet zonder hoeft te doen." God, in Zijn Soevereiniteit, zegt: "Ik heb u alles gegeven." Genesis 7:4 zegt: 
"Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten doen regenen; en 
Ik zal alles wat bestaat, hetgeen Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen." Waarom zou God de 
hele aarde vernietigen? Genesis 6:12 zegt: "En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al 
wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven." Het is vandaag precies hetzelfde. Matteüs 24:37 zegt: 
"Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." Als wij 
vandaag zouden zeggen dat God de oorzaak is, van de vernietiging die gaat komen, zouden de mensen zich 
beledigd voelen. Totdat onze geest is hernieuwd met het Woord, denken wij dat de mens van naturen 
voornamelijk goed is en niet zo'n behandeling van God verdient. God gaat binnenkort deze misvatting 
(denkfout) bewijzen. God ziet de mens als een beest. Het is echter duidelijk dat de mens dingen kan doen, die 
beesten niet kunnen doen. In strijd met de afvallige theologen, heeft de mens geen superioriteit over de 
beesten. Prediker 3:18 zegt: "Ik zeide bij mijzelf: Wat de mensenkinderen betreft, God wil hen schiften 
en laten zien, dat zij eigenlijk dieren zijn. (19) ... ja, allen hebben dezelfde adem (Hebreews: "geest"); 
waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren." Merk op dat de niet herboren mens dezelfde adem 
(=spirit of geest) heeft als de beesten. Sommige zeggen dat beesten geen geest hebben, wat ook niet juist is. 
Prediker 3:21 zegt: "Wie kan bewijzen dat de geest van de mensen opstijgt en de geest van de dieren 
neerdaalt in het stof?" Zoals je kan zien, niet alle beesten dalen in het stof en niet alle mensen stijgen op. 
"Adem" in deze verzen is het Hebreewse woord voor de geest van de beesten. (Genesis 7:22; Psalm 104:
29,30). Men zegt dat de mens een hogere schepping is omdat hij een ziel heeft en de beesten niet. Fout! 
Genesis 1:30 zegt: "Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de 
aarde kruipt, waarin leven is..." (Hebreews: "ziel", zie ook Job 12:10, Leviticus 17:11).
God zegt dat de mens die niet herboren is, niet hoger is dan een dier. Efeziërs 2:3 zegt: Trouwens, ook wij 
allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het 
vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns." 
Voordat wij God kenden, het enige goede aan ons was, dat wij goede aarde waren voor God om Zijn zaad in te 
zaaien. Onze aarde is niet beter dan dat van de buurman. 
Romeinen 9:21 zegt: "Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over de klei (aarde) om uit 
dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?" 
Persoonlijk vragen wij, "God, waarom zou U mij kiezen?" Het is zonder meer verkiezing. Wij denken, "Maar er 
moet iets anders met me zijn." Wel, misschien een paar dingen. 1 Korintiërs 1:27-28 zegt: "... wat voor de 
wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, ... de zwakken, ... de onaanzienlijken, ... en de verachten, dat 
wat niets is... (29) opdat geen vlees zou roemen voor God." Onze oude man is niets beter dan de oude 



man van de heidenen, die God nooit zullen kennen en Hem hun hele leven zullen afwijzen. God koos onze 
oude man om een draagmoeder te zijn voor Zijn spirituele (geestelijke) man, welke Hij in ons zaait door het 
Woord van boven. Dat is de voornaamste waarde voor de oude vleselijke man, voor God. God wil de oude 
vleselijke man niet, maar de vrucht die in hem geboren is. 1 Korintiërs 15:50 zegt: "... vlees en bloed 
kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven." En Johannes 3:3 zegt: "Jezus antwoordde en zei tot hem: 
Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt (Grieks: van boven), kan hij het 
Koninkrijk Gods niet zien."
De Heer vernietigde de hele mensheid behalve Noach en zeven anderen! Genesis 6:8 zegt: "Maar Noach 
vond genade in de ogen des Heren." Dat betekent dat hij Gods redding niet "verdiend" had, of had 
verkregen door goed te zijn. Het zijn alleen diegene die genade hebben gevonden door geloof, en die vruchten 
voortbrengen, die de ark van Jezus aan het bouwen zijn. De oordelen die op Egypte vielen, waren een 
schaduw van de grote verdrukking die op de wereld gaat komen. In de Exodus, alleen zij die alles van het 
Pasha (Paasoffer) aten, welke een schaduw van Christus was, werden voorbij gegaan in het oordeel. (Exodus 
12:9-11, 29-31). Zij "mochten daarvan niets overlaten tot de morgen. De kop (de geest, waarin zich het 
denkvermogen bevindt), de schenkels (de poten, de wandel), en de ingewanden (het hart)" moesten 
opgegeten worden. Degene die alles wat Christus is en doet in hun hele wezen opnemen door het geloof in de 
beloften, worden door de vloek van de zonde en de dood, voorbijgegaan. 
Exodus 12:23 zegt: "En de Here zal Egypte doortrekken om het te slaan; wanneer Hij dan het bloed aan 
de bovendorpel en aan beide deurposten ziet, dan zal de Heer die deur voorbijgaan en de verderver 
niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan."
In tegenstelling tot de populaire opinie, het was de Heer die de Israëlieten die onder het bloed leefden, 
voorbijging en de Egyptenaren sloeg. De verderver zat aan Zijn riem. De moraal van het verhaal is: 
"vrees de Heer en leef onder het bloed door geloof en vertrouwen." Psalm 91:1 zegt: "Wie in de 
schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht (zal verblijven) in de schaduw des Almachtigen." 
Psalm 111:10 zegt: "De vreze des Heren is het begin der Wijsheid." Als wij gehoorzaam zijn hoeven wij niet 
bang te zijn. Angst is alleen maar een middel dat het doel heiligt. Wanneer wij moedwillig en halsstarrig 
ongehoorzaam zijn, dan moeten wij God vrezen. Zondigen uit onwetendheid (Romeinen 5:13; 7:8,9) en 
zonden vanwege falen (Romeinen 7:19-25), vallen onder het bloed. Maar als wij opzettelijk in zonden 
wandelen, kunnen wij echter geen profijt van de offerande opeisen. Hebreeën 10:26 zegt: "Want indien wij 
opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de 
zonden meer over, (27) maar een vreselijk uitzicht op het oordeel..." Jezus droeg alle zonden; Hij nam ook 
de straf voor alle zonden op zich, behalve opzettelijke ongehoorzaamheid. Merk op dat het zegt dat er "geen 
offer overblijft" voor die zonde. Wij zouden een "vreselijk uitzicht op het oordeel" moeten hebben. Velen 
zijn voorgelogen over het reinigen van het bloed. 1 Johannes 1:7 zegt: "Maar indien wij in het licht 
wandelen, gelijk Hij in het licht is. hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn 
Zoon, reinigt ons van alle zonde." Het bloed reinigt degene die in het licht van het Woord wandelt, niet in de 
duisternis van de opzettelijke ongehoorzaamheid.
Voor opzettelijke ongehoorzaamheid worden wij het uitzicht op een vreselijk oordeel beloofd. Wij betalen de 
straf voor deze zonde hier en nu, zoals het in de volgende verzen zegt: (Matteüs 18:34) "En zijn  meester 
werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars (demonen), totdat hij hem al het verschuldigde 
zou betaald hebben. (35) Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn 
broeder, van harte vergeeft."
God zal de demonen gebruiken om ons te laten betalen voor de zonde van de wil. Matteüs 5:25 zegt: Wees 
vriendelijk jegens uw tegenpartij, tijdig, terwijl gij nog met hem onderweg zijt, opdat uw tegenpartij u 
niet aan de rechter (God) overlevert, en de rechter aan zijn dienaar (demon) en gij in de gevangenis 
wordt geworpen. (26) Voorwaar, Ik zeg u: Gij zult daar voorzeker niet uitkomen, voordat gij de laatste 
penning hebt betaald." 
De gevangenis hier is geestelijke slavernij aan zonde en de vloek, toegediend door de demonen. Jezus kwam 
"... om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis" 
(Jesaja 61:1). Opzettelijke ongehoorzaamheid gooit ons terug in de gevangenis waaruit Jezus ons verlost had. 
David zondigde opzettelijk met Bathséba. Toen hij zich bekeerde zei Nathan de profeet: "De Here heeft uw 
zonden vergeven", maar hij zei ook: (Samuël 12:10) "Het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken." In 
andere woorden, Ik vergeef je, maar je zal de straf moeten betalen. Dit bleek de waarheid te zijn, want David 
verloor drie zonen en vele mensen. Zijn eigen zoon Absalom won de sympathie van het volk en eigende zich 
het koninkrijk toe. David moest vluchten voor zijn leven. Wij straffen onze kinderen niet voor falen of fouten 
maken, maar wel voor opzettelijke ongehoorzaamheid. Paulus zei in Romeinen 7:19,20 - "Want niet wat ik 
wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens (niet wil), het kwade, dàt doe ik. Indien ik nu datgene 
doe, wat ik niet wens (niet wil), dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont." Paulus 
faalde God in een zonde waar zijn wil tegen was. Merk op dat hij de zonde haatte en dat hij niet schuldig werd 
bevonden; de oude natuur, vol van zonde, was schuldig. Wanneer wij ons tegen de zonde keren, staat God 



aan onze kant, tegen de zonde. Hij staat aan de kant van de spirituele (geestelijke) mens tegen de oude mens. 
In deze staat riep Paulus uit naar de Heer. (24) Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van 
deze dood?" Toen accepteerde hij Gods belofte van verlossing door geloof. (25) Gode zij dank door Jezus 
Christus, Onze Heer!" Jezus neemt de vloek der zonde op zich voor een persoon, die, net als Paulus, zich 
bekeert.
In Lucas 14:33 zegt het: "Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn 
discipel kunnen zijn." Jezus zei niet dat wij alles moeten verkopen wat wij hebben, maar wij moeten wel 
afstand doen (opgeven) van alles wat wij bezitten. Er is een verschil daar. Wij moeten afstand doen van 
eigendomsrecht. Wij zijn niet langer eigenaar of heerser van onze rechten, wil of bezit; wij zijn nu beheerders. 
Onze belofte (verplichting, toezegging) aan God moet totaal zijn. Wij moeten alles in Gods handen leggen en 
Hem ons laten vertellen wat ermee te doen. Ik geloof dat dàt is waar het verhaal van Ananias en Sapphira over 
gaat. Handelingen 5:1 zegt: Een zekere man, met name Ananias, met zijn vrouw Sapphira, verkocht een 
eigendom, (2) hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker 
deel en legde het aan de voeten van de apostelen. (3) Maar Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan 
uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het 
stuk land? (4) Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was na de verkoop, de 
opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kon gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet 
tegen mensen gelogen, maar tegen God."
In een tijd waar de kerk alle luxe voorwerpen opgaf, zodat aan de behoefte van de broeders (mede-gelovigen) 
kon worden voldaan, deden deze twee alsof zij dat ook deden. Zij dachten tegen de mens te liegen. maar zij 
logen tegen God. Matteüs 25:40 zegt: "... Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn 
minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan." Hun belofte aan de Kerk (het lichaam). was niet 
wat zij de mensen wilden laten geloven. Het resultaat was dat God hen doodde. Handelingen 5:5 zegt: "En 
bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over 
allen die het hoorden. Toen kwam Sapphira binnen. (9) En Petrus zei tot haar: Hoe hebt gij kunnen 
overeenkomen om de Geest des Heren te verzoeken? Zie, de voeten van hen, die uw man hebben 
begraven, zijn aan de deur en zij zullen ook u uitdragen. (10) En zij viel terstond neder voor zijn voeten 
en blies de adem uit." God, door Petrus, sprak een profetisch woord, welke de autoriteit aan Satan gaf hen te 
doden. 
Ik ben er van overtuigd dat dit vandaag aan de dag aan het gebeuren is. Sinds de mens alleen natuurlijke 
redenen ziet voor de dood, denken zij niet dat God verantwoordelijk is, en daarom vrezen zij niet. God gebruikt 
natuurlijke methoden. Wie weet wat Ananias en Sapphira doodde? Misschien stierven zij van hartaanvallen. 
Sommige in de Kerk vandaag worden ziek en sterven voor dezelfde reden: gebrek aan eerlijke verplichting aan 
God en het lichaam van Christus. Hun zonden verontreinigen het lichaam. Hun dood is misschien niet zo 
dramatisch als die van Ananias en Sapphira. In die dagen was God een pure Kerk aan het eren en verdedigen; 
niet zoals vandaag. Er is veel onkruid de Kerk binnen gekomen, zoals Jezus zei dat zou gebeuren. "Kerk" 
betekent "zij die geroepen zijn". Het is niet een gebouw vol van vrije mensen zonder verplichtingen. Een grote 
vrees viel op de Kerk in de tijd van Ananias. Zij zagen de hand van God op hen die hypocrieten (schijn-
heiligen) waren, en die zich met hen die zich van de wereld wilden scheiden, wilden verenigen. (11) "En een 
grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden." Zelfs de niet gelovigen 
vreesden God en Zijn volk. Zij hadden genoeg respect (ontzag) zich niet met hen te verenigen, zonder 
Christelijke overtuiging. (13) "Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten, maar het 
volk stelde hen hoog. (14)En des te meer werden er toegevoegd, die den Here geloofden, tal van 
mannen zowel als vrouwen." De Kerk zal opnieuw geheiligd worden door de verdrukking in deze laatste 
dagen; God zal haar verdedigen tegen het verderf van het wereldse. Velen zullen tot de Heer komen.
Sommigen, die tezamen kwamen voor de avondmaaltijd van de Heer in Korinthe, hadden gebrek aan respect 
(oneerbiedig zijn) voor het lichaam, en leefden naar de lust van het vleselijke. Zij vulden zichzelf met brood en 
werden dronken van de wijn, terwijl de arme broeders zonder moesten doen. (1Korintiërs 11:20-22) Paulus 
moest hen eraan herinneren dat dit niet zomaar een ceremonie was. 1 Korintiërs 11:26 zegt: "Want zo 
dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt (laten zien) gij de dood des Heren, totdat Hij 
komt." Als wij het brood eten en de beker drinken, zeggen wij: "Wij nemen deel aan het lichaam en het bloed 
van Christus. Wij nemen deel aan Zijn dood en leven."
Toen zij beweerden onder deze overtuiging (belofte) te leven, maar hun inhalige daden bewezen het 
tegenovergestelde, bracht God een oordeel over hen uit. (27) "Wie dus op onwaardige wijze het brood eet 
of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heer. (28) Maar 
ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinkt uit de beker. (29) Want wie eet en drinkt tot 
zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt (in ere houdt) (30) Daarom zijn er onder u velen 
zwak en ziekelijk en er ontslapen (sterven) niet weinigen." Zij werden getuchtigd en sommigen stierven. Zij 
waren geen waar voorbeeld van de dood van de Heer terwijl hun vlees zo duidelijk in leven was. Zij hielden 
geen rekening met het lichaam van Christus, nog hun eigen geweten. (31) "Indien wij echter onszelf 
beoordelen, zouden wij niet onder het oordeel komen. (32) Maar onder het oordeel des Heren worden 



wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden." Het grootste gedeelte van de Kerk is 
van mening dat ziekte en dood kwellingen van de duivel zijn, inplaats van tuchtiging van de Heer en daarom 
hebben zij geen reden om zich te bekeren. God is net zo bekwaam om degenen die gehoorzamen te 
verdedigen. Hij bereidde een spirituele ark voor, in Sion, toen de vijand als een vloedgolf over hen kwam en 
Israël en Juda veroverden. (2 Koningen 18:11,13). Net als in het geval van Noach, het overgebleven volk 
ontvluchtte, om Gods land opnieuw te bevolken. 2 Koningen 19:30 zegt: "Immers, wat van het huis van 
Juda ontkomen is, wat over is, dat zal opnieuw naar beneden wortel schieten en naar boven vrucht 
dragen. (31) Want van Jeruzalem zal een overblijfsel uitgaan, en van de berg Sion wat ontkomen zal; 
de ijver van de Here der Heerscharen zal dit doen." Degene die in deze ark waren, waren in veiligheid van 
de vloedgolf. "Wat geweest is, dat zal er zijn." (Prediker 1:9) Geschiedenis moet zich herhalen, om in de ark 
van veiligheid te komen. (35) "In die nacht ging de engel des Heren uit en sloeg in het leger van Assur 
honderdvijfentachtig duizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken." 
De Heer doodde 185.000 die Hem niet kenden. Dat is, vandaag de dag, niet eens een grote stad. De stad 
Oklahoma treurde over de dood van nog geen 200 mensen, in een stad met een bevolking van meer dan 
500.000. Wij zien dit als een verschrikkelijk iets, en dat is ook zo. Maar de Heer doet dit terecht, als Hij zoiets 
doet, net als in de tijd van Noach. 
Degene in het Murrah Gebouw of in de torens van het Wereld Trade Center, die in de ark van Christus 
verbleven, konden niet sterven. Sommigen veranderden alleen maar van adres! Het is niet slecht in de hemel, 
mensen. Deze mensen zijn gelukkig in de armen van Jezus. Psalm 116:15 zegt: "Kostbaar is in de ogen 
des Heren de dood van zijn gunstgenoten." Sommige in de rampen ontsnapten met hun leven net als in 
Sion of de ark. Zij werden gewaarschuwd niet te gaan of ontsnapten op wonderlijke wijze. Dit zal met velen 
gebeuren, die niet onder de vloek vallen, vanwege geloof in de beloften. Velen hebben dromen en visioenen 
gehad van steden en landen die met kernwapens aangevallen worden. Er wonen, bijvoorbeeld, meer dan 16 
miljoen mensen in New York en omstreken. Velen zullen op een dag gedood worden in de eerste "echte" 
wereldoorlog. Jeremia 25:32 zegt: "Zo zegt de Here der Heerscharen: Zie rampspoed gaat van volk tot 
volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, (33) en zij die door de Here geveld zijn, 
zullen te dien dagen liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch 
bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen." Merk op dat het de Heer 
is die de eer neemt voor het schoonmaken van de wereld, van de kwaadaardigen. Openbaring 5:1 zegt: "En 
ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van 
buiten, welverzegeld met zeven zegels. (2) En ik zag een sterke engel, die met een luider stem uitriep: 
Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?" Deze zegels zijn de zegels van het 
oordeel dat het merendeel van de mensheid zal verdelgen (vernietigen). (3) En niemand in de hemel, noch 
op aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. (4) En ik weende zeer, omdat 
niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. (5)En één van de oudsten zei tot 
mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en 
haar zeven zegels te openen." Het boek Openbaring profeteert over oordelen, welke een vierde van de 
mensheid zullen doden (Openbaring 6:8), en later een derde van de mensheid (Openbaring 9:15,18), en nog 
later, al de kwaadaardigen (Openbaring 20:7-9, 15). In Openbaring 5 was Johannes aan het huilen omdat 
niemand waardig werd gevonden om de zegels van het oordeel te openen. Toen werd hem verteld dat Jezus, 
de Leeuw van de stam Juda, had overwonnen en waardig werd bevonden de zegels van het oordeel te 
openen. Waarom is het zo belangrijk om zo velen te doden? Het is vanwege de manier waarop de wereld 
Gods volk heeft behandeld. Openbaring 6:9 zegt: "En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het 
altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij 
hadden. (10) En zij riepen met luide stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, 
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen." In die tijd zal de aarde in tweeën 
uiteen vallen, en er zal een eindeloze vervolging van de gelovigen zijn. De gelovigen zelf zullen God smeken 
om het wereldwijde beest, welke oorlog voert tegen Zijn volk, te vernietigen.
In 1 Samuël 4, waren de Israëlieten en Filistijnen oorlog aan het voeren. De Heer liet mij zien dat dit een 
voorbeeld van ons leven nu, is. De Filistijnen beelden de wereldse of vleselijke mens af, en de Israëlieten de 
geestelijke of spirituele mens. Deze twee zijn voortdurend aan het oorlog voeren. Gelaten 5:17 zegt: "Want 
het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want deze 
staan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij maar wenst."
In 1 Samuël 4:11 hebben de Filistijnen de Ark van het Verbond in beslag genomen. De Israëliet is de 
rechtmatige bezitter van de Ark van het Verbond. Onze "ark van het Verbond" is onze geest (spirit) als wij 
gered zijn, omdat dan binnen onze geest de Geest van God aanwezig is. In deze oorlog veroverden de 
Filistijnen de Ark, De vijf Filistijnse vorsten probeerden de Ark in ieder van hun vijf leidende steden te parkeren. 
In elke stad waar zij de Ark brachten, viel de vloek van God op de mensen, en zij kregen kwaadaardige 
gezwellen en stierven. Wanneer ons vleselijke mens de Ark van het Verbond maar meeneemt waar hij maar 
wil, inplaats van waar onze spirituele mens het zou moeten meenemen, dan valt Gods oordeel op ons. Soms 
zelfs de dood! Dit is de vloek van zonde en dood. 1 Samuël 5:6 zegt: "Zwaar drukte de hand des Heren op 



de Asdodieten en Hij vernietigde hen: Hij sloeg hen met builen, zowel Asdod als het omliggende 
gebied." Het is Gods hand en Zijn vloek welke Hij gebruikt om ons te beletten onze eigen weg te gaan, 
inplaats van de Ark te volgen. Waar de vleselijke mens de Ark ook mee naar toe nam, de vloek van God was 
duidelijk. "De weg der trouwelozen is onbegaanbaar." (Spreuken 13:15). Romeinen 8:13 zegt: "Want 
indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven... (14) Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, 
zijn zonen Gods."
Wanneer de Ark ons leidt, zijn wij zonen, en wanneer wij het leiden, zijn wij vervloekt. De Ark leidde Israël door 
de woestijn  (de wildernis), net zoals wij geleid moeten worden door deze wereld. God gebruikt de belofte en 
beloning methode. 
De vijf vorsten van de Filistijnen stellen de vijf zintuigen voor, die de vleselijke mens leiden. Als wij ons vlees 
nalopen, dan dienen wij onze vleselijke zintuigen, inplaats van onze geestelijke zintuigen. 2 Korintiërs 5:7 
zegt: "Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen." De Bijbel leert ons dat volwassenheid is "de 
zinnen geoefend te hebben in het onderscheiden van goed en kwaad." (Hebreeën 5:14) Dit is wat Jezus 
bedoelde met ogen die zien en oren die horen (Matteüs 13:16). Er zijn broeders van allerlei spirituele leeftijden 
in het hemels Koninkrijk. Toen je tot de Heer kwam, kon je niet wachten met alles over Hem uit te vinden. Het 
was God als je wakker werd en God wanneer je naar bed ging. God was de hele dag in je gedachten. Juist! 
Dat intense verlangen om God te kennen en dienen was bedoeld om ons nooit te verlaten. Dat is wat 
"wandelen naar de Geest" betekent. Je interesse is God. In dit voorbeeld, de vloek op de vleselijke mens voor 
het nemen van zeggenschap (gezag) over de geest bracht uiteindelijk bekering. 1 Samuël 5:10 zegt: "Toen 
zonden zij de Ark Gods naar Ekron. Maar zodra de Ark Gods in Ekron kwam, jammerden de Ekronieten: 
Zij brengen de Ark van de God van Israël tot ons om ons en ons volk te doden. (11) Zij riepen daarom 
alle stadsvorsten der Filistijnen bijeen en zeiden: Zendt de Ark van de God van Israël weg; laat zij 
terugkeren naar haar eigen plaats, opdat zij ons en ons volk niet dode. Want in de gehele stad heerste 
een dodelijke verwarring; de hand Gods drukte daar zeer zwaar: (12) de mannen die niet gestorven 
waren, werden met builen geslagen, zodat het gejammer der stad ten hemel klom." Merk op dat "de 
hand van God" tegen de vleselijke mens was, die autoriteit over de Ark van God had genomen. Wij zijn de 
tempel van God. Wij behoren Zijn tempel niet mee te nemen waar Hij niet wil gaan, of maar doen wat wij willen 
doen. 
Zij stuurden de Ark terug met een zondeoffer (voor verzoening) voor de vijf vorsten en de vleselijke mannen 
van de vijf steden waar zij heersten. Toen werd de vloek opgeheven. 
Herinner je je hoe wij zagen dat God Satan gebruikte om David te bewegen Israël te tellen? 2 Samuël 24:1 
zegt: "De toorn des Heren ontbrandde weer tegen Israël; Hij zette David tegen hen op en zei: Ga, tel 
Israël en Juda." Daarna bracht God rechtspraak voor de zonde, welke Hij David had bewogen te doen. (15) 
Dus bracht de Heer de pest over Israël van de morgen af tot aan de vastgestelde tijd, en er stierven 
van het volk, van Dan tot Berseba, zeventig duizend man."
Christenen denken dat als zij maar "goede" mannen aan het bestuur zetten, zij niet geoordeeld zullen worden. 
Toen God boos was op Israël, bewoog Hij David, "Een man naar Zijn hart", om hen in een positie van oordeel 
te brengen, waar God 70.000 Israëlieten doodde. Er is niet één mogelijke manier, waarop wij onszelf van het 
oordeel kunnen isoleren (afzonderen) als wij het nodig hebben. Als God een goede man kan gebruiken, kun je 
je voorstellen wat Hij kan doen met het afvallige leiderschap dat de Kerk nu heeft! Het leiderschap in dit land 
(Amerika) hebben wij om ons onder het oordeel te brengen. Zij wiegen ons in slaap met hun voorspoed; 
opneming zonder verdrukking en eens gered, altijd gered - leerstellingen. Zij zijn hier om de mensen te 
pacificeren (bedaren, kalmeren), totdat zij de afgrond invallen, terwijl zij nooit echte discipelen van Christus 
geworden zijn. Iedereen die zich laat bedriegen door deze leiders zal zonder excuus staan, omdat zij het Boek 
(de Bijbel) hebben. Als wij op de mens vertrouwen, zoeken wij moeilijkheden.
God oordeelt hen die de eer nemen voor het werk dat Hij doet. Handelingen 12:21 zegt: "En op een 
bepaalde dag hield Herodes, in een koninklijk kleed op de troon gezeten, een rede tot hen; (22) en het 
volk juichte hem toe: De stem van een god en niet van een mens! (23) En terstond sloeg hem een 
engel des Heren, omdat Hij God de eer niet gaf; en hij werd door wormen gegeten en blies de adem 
uit." Terwijl ik aan het nadenken was over deze verzen, kwam ik tot de conclusie dat onze prioriteiten in de war 
zijn. Herodes had Johannes de Doper en Jacobus vermoord en nu was hij de Kerk aan het vervolgen. God 
doodde Herodes niet voor deze ogenschijnlijke goede redenen. Herodes werd gedood voor het nemen van de 
glorie die aan God behoorde. Gods doel werd vervuld door deze sterfgevallen en vervolgingen. God wordt niet 
boos als Zijn doel vervuld wordt. Jezus zei dat wij ons leven zouden moeten verliezen, om het te kunnen 
behouden. Dit verliezen van ons oude leven, kan de dood aan het vlees zijn terwijl wij leven, of van het vlees 
wanneer wij fysiek sterven. Psalm 11:15 zegt: "Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn 
gunstgenoten (gelovigen)." God zal niet huilen over de dood van het vlees in Zijn gelovigen. Hij verheugt zich 
over het feit dat Hij nu volmaakte (perfecte) broederschap met hen kan hebben in het Koninkrijk, omdat het 
vlees dood is. Jezus gebruikte de woorden "het leven in te gaan" (Matteüs 18:8) betreffende de dood van 
de gelovigen. Het is zo dwaas om aan God te twijfelen als wij niet, zoals Hij, van alles op de hoogte zijn. Jesaja 
57:1 zegt: "De rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt, en de vromen worden 



weggerukt, terwijl niemand er acht op slaat, want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige 
weggerukt; hij gaat in vrede; (2) zij die de rechte weg bewandeld hebben, rusten op hun legersteden."
De meest belangrijke dood voor ons is de dood van de vleselijke man, die de vijand van God is. (Romeinen 8:
7) De geestelijke (spirituele) man wordt vrij gezet van gevangenschap als hij sterft. God liet Herodes leven 
terwijl hij het vlees van Zijn gelovigen aan het kruisigen was. Hij doodde hem omdat hij zichzelf eerde, inplaats 
van God. Dood is de vijand van de geestelijke mens op een andere manier, terwijl wij leven. Degene die 
herboren zijn, maar in het vleselijke blijven wandelen zullen spiritueel "tweemaal gestorven zijn en 
ontworteld" (Judas 1:12). Je moet twee maal geboren worden om twee maal te kunnen sterven. In hun 
afvalligheid, deze mensen, "wat hen betreft kruisigen de Zoon van God opnieuw" (Hebreeën 6:6) Hoe 
kunnen wij Jezus opnieuw kruisigen? Het zegt "wat hen betreft". De spirituele man in ons is "Christus in 
jou". Christus wordt gedood in ons als wij leven geven naar de vleselijke man, door hem te gehoorzamen. 
Romeinen 8:13 zegt: "Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven". Diegene die je gehoorzaamt, 
die maak je sterk. Heb je ooit gehoord van het filmscript over de zwarte en witte hond? Als je de witte hond (de 
geest) voedt, verslaat hij de zwarte hond (het vlees), maar als je de zwarte hond (het vlees) voedt, verslaat hij 
de witte hond (geest). 
Terwijl Paulus aan het prediken was tegen de landvoogd, bood een valse profeet, die Elymas heette, hem 
weerstand. Handelingen 13:9 zegt: "Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de Heilige Geest, 
zag hem scherp aan en zei: (10) Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle 
gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? (11) En nu, zie, de 
hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond 
viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. 
(12) Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des 
Heren." De landvoogd ontving de "leer des Heren" door het zien van de verblinding van Elymas voor het in de 
weg staan van het evangelie. Wij krijgen helemaal geen lessen van de Heer, als wij denken dat de duivel 
verantwoordelijk is. De "hand van de Heer" was op Elymas. Deze leer overtuigde de landvoogd om het 
Evangelie niet te weerstaan voor hemzelf en degenen onder zijn autoriteit, en het Evangelie verspreidde zich. 
Wie maakt mensen dom, doof of blind? God pikte Moses uit, die, volgens zijn eigen zeggen, niet welbespraakt 
was. Maar God verzekerde hem dat Hij degene was die zijn mond gemaakt had en dat Hij het zou laten 
werken. Exodus 4:11 zegt: "Maar de Heer zei tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt 
stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de Here?" God schrijft het stom, doof, ziende of blind maken, 
aan zichzelf toe. Als wij deze verzen maar uit de weg blijven gaan, dan eindigen wij niet alleen met een andere 
God, maar ook zonder de nodige vrees voor Hem. Door dit soort denken, wordt Gods volk steeds meer koppig 
of verhardt, en gevoelloos voor Zijn tuchtiging. En uiteindelijk ruïneren valse leraren en de vloek, hun leven. 
Als jij of iemand die je kent één van deze kwalen heeft en erdoor verleid wordt om er boos op God voor te zijn, 
vanwege deze openbaring, herinner dat God alle dingen laat samenwerken voor ons bestwil. Wij allen hebben 
dingen die we moeten overwinnen; deze dingen kunnen ons én nederig én sterk maken. Sommige hebben 
geestelijke moeilijkheden, terwijl anderen fysieke moeilijkheden hebben. Spieren worden sterk van 
tegenwerking. Het overwinnen van deze vervloekingen door geloof zal ons sterk maken. (Wij moeten het 
denken, dat het Gods wil zou zijn dat wij deze kwalen houden, overwinnen) God maakte de mond van Mozes, 
en Hij zou het voor hem laten spreken. Psalm 34:20 zegt: "Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, 
maar uit die alle redt hem de Here." Wij moeten dezelfde Jezus hebben als die wij in de Geschriften zien. 
Hebreeën 13:8 zegt: " Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid." Jezus genas 
deze kwalen in de Geschriften, en Hij geneest ze vandaag. Mijn vrouw en ik zijn beiden van onze "oogkwalen" 
genezen. Verscheidene in onze bijeenkomst dragen niet langer een bril. Leviticus 14:33 zegt: "En de Here 
sprak tot Mozes en Aäron (34) Wanneer gij komt in het land Kanaän, dat Ik u ten bezit geef, en Ik de 
plaag van melaatsheid doe ontstaan in een huis in het land dat gij bezit, (35) dan zal hij, van wie dat 
huis is, het de priester komen meedelen en zeggen: bij mij aan huis vertoont zich iets als de plaag." In 
Leviticus 14:49-53 wordt er een offer voor verzoening gemaakt voor dit huis van melaatsheid, net zoals voor de 
man met melaatsheid in Leviticus 14:4-7. Dat laat ons weten dat dit huis de vleselijke man waar wij in wonen, 
symboliseert. Ergens anders onderwijzen de Geschriften ons dat de mens verzoening of bedekking voor 
zonde, welke melaatsheid, symboliseert, nodig heeft. Melaatsheid verderft een mens haast net als de zonde 
doet. De eigenaar van het huis moest een priester van God roepen om het huis te inspecteren. De besmette 
(bedorven) stenen werden verwijderd en op een vuilnishoop geworpen, buiten de stad. Nieuwe stenen werden 
geplaatst en het gehele huis werd afgeschuurd (verzen 40-42). Het huis werd dan opnieuw geïnspecteerd. Als 
de melaatsheid zich had verspreid, werd uiteindelijk het hele huis afgebroken en alle stenen werden 
weggegooid. (vers 45), Klinkt dat niet net als iets dat God misschien zou kunnen doen met de ongelovigen die 
door de zonde zijn overgenomen? Ten eerste moeten wij de zonde  in "ons huis" bekennen en er naar de Heer 
mee gaan. Daarna moeten de slechte stenen verplaatst worden met nieuwe stenen. Uiteindelijk werd het 
metselspecie van het huis aan de binnen- en buitenkant afgeschrapt, om er zeker van te zijn dat er geen spoor 
van de melaatsheid achter bleef. Wij moeten precies hetzelfde doen. 2 Korintiërs 7:1 zegt: "Daar wij nu deze 
beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling van het vlees en de geest en 



zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods." 
Het geschrapte (de zonde) werd weggegooid op een vuilnishoop buiten de stad. Later, wanneer de priester 
van God het opnieuw inspecteerde, en melaatsheid (zonde) werd gevonden door het hele huis, de enige 
manier om van de melaatsheid (zonde) af te komen was door het hele huis te vernietigen en het buiten de stad 
op een vuilnisbelt te storten. Er komen een paar onmiskenbare verzen naar de gedachten. Openbaring 22:14 
zegt: "Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens 
en door de poorten ingaan in de stad. (15) Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de 
moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet." Matteüs 7:26 zegt: "En 
een ieder, die deze Mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis 
bouwde op het zand. (27) En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en 
sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot." Dit is allemaal Gods plan om te bewijzen wie 
waardig gerekend wordt voor het Koninkrijk. Degenen die werkelijk het woord geloven, zullen het gebruiken om 
geheiligd te worden en zullen Zijn geboden bewaren. Matteüs 13:37 zegt: "... Hij die het goede zaad zaait, 
is de Zoon des mensen; (38) de akker is de wereld; het goede zaad, dat zijn de kinderen van het 
Koninkrijk; (39) het onkruid zijn de kinderen van de boze." Wij worden vergeleken met zaden die in de 
wereld gezaaid worden. De aarde in deze wereld stelt de corruptheid voor, en toch is het ook de aarde die 
Jezus heel voorzichtig omspit; het is gemaakt om het buitenste velletje dat om het zaadje heen zit, te doden, 
zodat de kiem van leven in het binnenste, naar buiten komt. Al de aarde is betrokken bij Gods plan, inclusief de 
goddelozen.
Degenen die ons beledigen en vervolgen zijn deel van deze aarde. Zelfs de mensen die afvallig worden maken 
deel uit van Gods plan, omdat zij een voorbeeld en een waarschuwing zijn voor de rechtschapen. 
Klaagliederen 3:25 zegt: "Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt. (26) 
Goed is het in stilheid en hoop te wachten op het heil (redden) des Heren." Wij moeten geduldig wachten 
onder de aarde in vele vijandige (tegenwerkende) situaties, want de tijd zal komen dat de Heer ons zal 
verlossen wanneer wij in geloof (vertrouwen) wandelen (27) "Goed is het voor de man, dat hij een juk in 
zijn jeugd draagt." Wanneer wij jong zijn in de Heer zijn wij geneigd om meer impulsief te handelen, inplaats 
van geduldig het juk van de aarde van verderf om ons heen te verdragen. (28) "Hij zit eenzaam en zwijgt stil, 
als Hij het Hem heeft opgelegd." Laten wij niet vechten met de "aarde". God heeft dit juk op ons gelegd 
zodat het zaad vrucht draagt. (29) "Hij drukt zijn mond in het stof, misschien is er hoop." In andere 
woorden, laten wij nederig spreken, zodat er hoop mag zijn voor bevrijding van het juk van verderf om ons 
heen. (30) "Hij biedt de wang aan wie hem slaat, hij wordt verzadigd van smaad." Velen werken niet mee 
met Gods plan; zij zijn ongehoorzaam aan het gebod van Jezus om "de boze niet te weerstaan" en "de 
andere wang toe te keren". (Matteüs 5:39) Dit is een deel van Gods plan, om ons nederig te maken en de 
oude natuur (karakter) in ons, te kruisigen. Het is een gedeelte van het juk. (31) "Want niet voor eeuwig 
verstoot de Here." Er zijn tijden waarop het lijkt dat de Heer ons vergeten heeft. Ja, maar wij zouden niet 
willen dat wij opgegraven zouden worden, voordat wij uitspruiten!
Klaagliederen 3:32 zegt: "Want als Hij bedroefd heeft (gemaakt), ontfermt Hij Zich naar de grootheid 
van Zijn gunstbewijzen. (33) Immers niet van harte verdrukt en bedroeft Hij de mensenkinderen." God 
heeft geen plezier in het oordeel van de goddelozen of het tuchtigen van Zijn kinderen. God doet vele dingen 
die Hem pijn doen, maar Hij doet ze om het noodzakelijke eind, teweeg te brengen. Wanneer wij zien dat God 
de eer neemt voor al deze dingen, denk dan niet dat God hard is. Als wij dat doen, is het omdat ons begrip nog 
niet compleet is. 
Hij heeft geen plezier in de schepping en vernietiging van de goddelozen, maar neemt de eer voor beiden. 
Spreuken 16:4 zegt: "De Here heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag 
des kwaads". De goddelozen zijn nodig om voorbeelden te zijn van Gods rechtvaardige oordeel en de 
uitverkorenen te tuchtigen in de "dag des kwaads". Voor God zijn de weinige rechtvaardigen veel meer waard 
dan een hele wereld gevuld met goddelozen. De Bijbel zegt dat "de goddelozen zijn een losprijs voor de 
rechtvaardigen". (Spreuken 21:18) Een losprijs is een prijs die betaald moet worden voor iemands vrijheid. 
God heeft bepaald dat de schepping van de goddelozen een prijs is die betaald moet worden om de 
rechtvaardigen verlossing te brengen. Matteüs 24:9 zegt: "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking 
en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil." Wij worden 
gehaat, zodat de naam (Grieks: "karakter en autoriteit") van de Heer in ons gemanifesteerd mag worden. Dit is 
precies wat God deed met de harten van de Egyptenaren, zodat Israël van hen gescheiden zou worden. 
Psalm 105:25 zegt: Hij veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haatten en listig handelden tegen zijn 
knechten." God zal ervoor zorgen dat de wereld ons haat voor Zijn "Naams wil". Gods karakter (natuur) 
wordt gemanifesteerd in degenen die zijn afgescheiden van de wereld door verdrukking. Wanneer Hij klaar is 
met dit werk in ons leven, verlost Hij ons. Psalm 106:10 zegt: "Hij verloste hen uit de macht van de hater, 
en bevrijde hen uit de macht van de vijand."
Job 5:17 zegt: "zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen 
niet. (18) Want Hij verwondt en Hij verbindt, Hij slaat en Zijn handen helen." Onze God is oppermachtig 
en persoonlijk bij onze opvoeding betrokken. Hij heeft ons niet overgelaten aan de "vrije wil" van het kwaad. Hij 



laat alle dingen samenwerken voor ons bestwil. Correctie in de vorm van pijn veroorzaken of verwonden komt 
van Zijn liefdevolle handen, en nadat wij zijn gecorrigeerd, zal Hij onze wonden verbinden en ons genezen. De 
mens die zich gemakkelijk laat corrigeren door het Woord van God, inplaats van Zijn tuchtiging, is een gelukkig 
mens. Spreuken 29:19 zegt: "met woorden wordt een slaaf niet in tucht gehouden, want al verstaat hij 
ze, hij stoort zich er niet aan." De dwazen willen niet gecorrigeerd worden en zullen voortgaan met het 
brengen van vernietiging op henzelf. God moet ons in ons korte leven omdraaien en vóórdat wij totale 
verwoesting op onszelf en anderen brengen. Vanwege het ontbreken van bekering moeten er jammergenoeg 
velen verwijderd worden. God stuurde de vloek, en God zond Jezus om ons te verlossen. Deze zijn de twee 
handen van dezelfde liefhebbende Vader. Psalm 90:3 zegt: "Gij doet de sterveling werderkeren tot stof, 
en zegt: Keert weder, gij mensenkinderen."
Vele kerken onderwijzen dat God verwondingen en oordeel gebruikt om de mens op een plek van nederigheid 
te brengen, en daar stopt het dan mee. Zij laten de zielige, getuchtigde persoon, zonder hoop van verlossing. 
Wat soort van vader straft zonder eind? Psalm 34:18 zegt: "Roepen zij (de rechtvaardigen, vers 16) , dan 
hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. (19) De Here is nabij de gebrokenen van hart 
en Hij verlost de verslagenen van geest. (20) Talrijke zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit 
die alle redt hem de Here." Als wij geloven dat de Heer ons verlost van alle moeilijkheden dan zijn wij in dit 
opzicht gerechtvaardigd of worden wij onder de rechtvaardigen gerekend. Rechtvaardigheid of 
rechtschapenheid komt door geloof. Romeinen 4:3 zegt: "Want wat zegt het Schriftwoord? Abraham 
geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend." Abraham geloofde dat God hem een zoon 
zou geven. Had dat ook maar iets te maken met de verlossing (redding)? Nee! God noemde hem 
rechtschapen omdat hij Zijn belofte geloofde. Dat was al. God rechtvaardigt ons of rekent ons rechtschapen 
voor het geloven in Zijn beloften. Mensen hebben deze rechtvaardiging alleen initiaal aan de verlossing 
geknoopt, inplaats van een voortdurende bevrijding van de ziel, van corrupt denken. Wij moeten 
gerechtvaardigd worden op elk gebied in ons leven, dat is wat de beloften bedekken. Rechtvaardiging 
betreffende een belofte is nodig ten einde het vervuld te hebben. Romeinen 4:18 zegt: "En hij heeft tegen 
hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden... (20) maar aan de belofte Gods 
heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer, (21) in 
de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen." Wat God 
beloofde, geloofde Abraham, en hij had er daarom recht toe. God sprak door Elisabeth tegen Maria. Lucas 1:
45 zegt: "En zalig is zij die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht 
worden." Niet één van de beloften zal vervuld worden als wij ze niet geloven. Rechtvaardiging moet eerst 
komen. Romeinen 5:1 zegt: "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze 
Heer Jezus Christus, (2) door wie wij ook de toegang hebben verkregen (in het geloof) tot deze genade, 
waarin  wij staan." Geloof in de beloften geeft ons toegang tot de genade, genezing, provisie en verlossing 
van de vloek. Wanneer dan ook, als wij staan in de genade, staan wij daar, omdat wij gerechtvaardigd zijn door 
ons geloof. Wanneer wij het eens zijn met het Woord van God; zelfs voordat wij het zien gebeuren; noemt God 
ons gerechtvaardigd of rechtschapen en daarom krijgen wij de zegen van de rechtschapenheid.  Gelaten 3:13 
zegt: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er 
staat geschreven: Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. (14) Zo is de zegen van Abraham tot 
de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de Geest ontvangen zouden door 
geloof." Voor ons, om een vloek te blijven dragen waarvan God zei dat Jezus deze droeg, doet God geen eer 
aan. Het maakt God boos, dat velen, overtuigt van hun eigen goedheid, onder een vloek blijven vanwege valse 
nederigheid, en daardoor Jezus voor niets voor hun vloek lieten lijden. Degenen met ware nederigheid, 
geloven de beloften. 
Exodus 15:26 zegt: "Hij zei: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet 
wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u 
geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw 
heelmeester." De conditie voor bovenaardse (=Goddelijke) gezondheid is het nederig zijn wat betreft Gods 
Woord. God heeft de verantwoording genomen voor de ziekten welke de Egyptenaren, en ook de Israëlieten, 
krijgen. Toch zegt het merendeel van de Kerk dat ziekte niet van God komt. Zij hebben een God met één hand, 
de hand van alleen zegeningen. Zij redeneren dat Jezus "is rondgegaan, weldoende en genezende allen, 
die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem" (Handelingen 10:38), wat waar is. De 
duivel heeft een legaal recht om de zondaar en de ongelovige "Christenen" te onderdrukken, maar Jezus heeft 
het wettelijk recht om de bekeerde gelovige te bevrijden. De vloek is er om ons te motiveren naar Gods Woord 
te luisteren en Zijn geboden te bewaren. Wij kunnen niet zomaar wat verzen uitkiezen die ons behagen, als wij 
de waarheid willen weten. Wij moeten ze allemaal geloven en ze bij elkaar passen. God deelt met ons wat het 
betekent een goede Vader te zijn. Zijn aanpak van "tough love" (=onbuigzame liefde) brengt pijn aan het 
vleselijke, waardoor wij dan de risico's overwegen zodat wij tot bezinning komen, voordat het te laat is. 
Spreuken 22:15 zegt: "Is dwaasheid vastgehecht in het hart van een jonge knaap, de tuchtroede zal 
haar vandaar verdrijven." En Spreuken 13:24 zegt: "Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem 
liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg." Spreuken 23:14 - "Gij slaat hem wel met een stok, maar redt zijn 



leven van het dodenrijk." De "wie" in vers 13:24 kan spreken over God of ons. Degene wie het tuchtigen van 
zijn kinderen uit de weg gaat, "haat zijn kinderen." De vloek van tuchtiging is Gods liefde voor ons. Als wij 
vleselijk zijn, dan motiveert liefde ons niet, en wanneer wij onwetend zijn, dan motiveert angst ons niet. Als pijn 
dan het enige is wat ons motiveert om te stoppen met zondigen en te beginnen met geloven, dan is pijn 
hetgeen wat noodzakelijk is, gezien het feit dat verdoeming het alternatief is. 
Toen Jezus hoorde dat Lazarus gestorven was zei Hij: "Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods..." 
(Johannes 11:4). God doet altijd dingen voor meer dan één reden. De hoofdzakelijke reden voor de dood van 
Lazarus was voor "de eer van God", zodat de werken van God gezien zouden mogen worden. Wij zien alleen 
het doel dat vlak onder onze neuzen geduwd wordt, maar God heeft andere, hogere motiveringen. 
Johannes 9:1 zegt: "En voorbijgaande zag hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. (2) En zijn 
discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind 
geboren is?" Zij verwachten een specifieke zonde waar deze mensen schuldig aan waren, als reden voor de 
blindheid van deze man, vanaf zijn geboorte. Weet je wat de religieuze leiders zeiden tegen deze man, nadat 
hij genezen was? (34) "Zij antwoorden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij 
ons leren? En zij wierpen hem uit."  Dachten zij dat, omdat zij Farizeeën of Sadduceeën waren, niet in 
zonde geboren waren? Nee, zo arrogant waren ze niet. Wat was anders aan deze man, dat zij zeiden: "Gij zijt 
geheel in zonden geboren?" Paulus zei: "Want allen hebben gezondigd en vallen tekort (derven) aan de 
heerlijkheids Gods." (Romeinen 2:23) Denk je dat het misschien iets te maken gehad kan hebben met een 
zonde waarvan zij wisten dat het blindheid kon veroorzaken? Het kan zijn dat zij aan een seksuele ziekte 
dachten, die blindheid veroorzaakt. Volgens de Zondervan Encyclopedie van de Bijbel "de blindheid van 
geboorte" waarover gesproken wordt in de Bijbel was waarschijnlijk opthalmia noenatorum (gonorroe van de 
ogen). Dit is hoofdzakelijk oorzaak van blindheid bij geboorte geweest voor eeuwen." Luister naar wat Jezus 
zei. (3) Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods 
moesten in hem openbaar worden." Jezus zei hier niet dat deze man en zijn ouders de eerste familie op 
aarde zonder zonden was, want Hij zegt: "Niemand is rechtvaardig, ook niet één." (Romeinen 3:10) Het 
hoofdzakelijke doel van God voor de blindheid van deze man was niet vanwege zijn zonden, maar zodat de 
mensen wonderen van God konden zien. Zonde kwam op de tweede plaats. Jezus beval een verlamde man 
zijn matras op te pakken en te wandelen. Johannes 5:14 zegt: "Daarna vond Jezus hem in de tempel en 
zei tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt." Dat 
klinkt niet alsof Jezus geloofde dat je een ziekte kon krijgen of dat er een vloek op je kon vallen als je geen 
zonde had. Hoe kan de vloek van de zonde (Deuteronomium 28) op een mens vallen die geen zondaar is? 
Sommigen zouden komen met het argument dat Job niet gezondigd had, omdat God hem een "Vrome en 
oprechte man, godvrezend en wijkende van het kwaad" noemde. (Job 1:8) Job ontkende ook dat hij 
schuldig was aan enige uiterlijke immoraliteit, wat waar was. Zijn drie vrienden hadden het verkeerd toen zij 
hem beschuldigde omdat "... zij geen antwoord vonden en Job nochtans schuldig verklaard hadden." 
(Job 32:3). God berispte hen voor het feit dat zij de waarheid niet spraken en beval hen een offerring te 
brengen. (Job 42:7-9)
De vierde man, Elihu, sprak voor zes hoofdstukken tegen Job, maar werd nooit door God gecorrigeerd. (Job 
32-37). Zijn vaststelling (beoordeling) over Job was dat "hij zich tegenover God voor rechtvaardig hield". 
(Job 32:2) Met dit was God het eens toen Hij tegen Job sprak. Job 40:3 zegt: "Wilt gij zelf mijn recht teniet 
doen, Mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben?" God corrigeerde Job voor vier hoofdstukken 
(Job 38-41). Job was "rechtvaardig in eigen ogen". (Job 32:1)
Hoe klopt dan nu Jobs overtuiging van zijn eigen goedheid (rechtvaardig in eigen ogen), met Gods eerste 
opinie dat hij een oprechte man was? God sprak in geloof over Job, vanwege zijn rechtvaardige status onder 
het bloedoffer. Romeinen 4:17 zegt: "... God, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn 
roept." (de dingen die er niet zijn, alsof zij er wel waren). Jesaja 46:10 zegt: "Ik, die van den beginnen de 
afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is."
God spreekt geloof over ons, als zijn methode voor de schepping. Als wij wandelen in het licht dat wij hebben, 
noemt God ons gerechtvaardigd vanwege het bloed van Jezus. Job wandelde in het licht dat hij had; wat hij 
niet wist, viel onder het bloed. De lelijke dingen in ons, waar wij ons niet bewust van zijn, brengt God, door ons 
moeilijkheden en verdrukking te geven, naar boven, zodat wij ze kunnen gaan zien. Als wij ze dan bekennen en 
er afstand van doen, worden wij rein en gaan voort in rechtschapenheid met Hem. Johannes 1:7 zegt: "Maar 
indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander, en het 
bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (8) indien wij zeggen dat wij geen zonden 
hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. (9) Indien wij onze zonden belijden, Hij is 
getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid."
Job werd verlost van de zonde door tuchtiging. Gods doel is ons te verheerlijken in Zijn ogen en daarvoor 
gebruikt Hij de tuchtiging van de vloek. (Lees Deuteronomium 28)
God gebruikt de vloek om Zichzelf en Zijn Zoon te verheerlijken in onze ogen. Jezus treuzelde twee dagen 
toen hij hoorde dat Lazarus ziek was. Johannes 11:4 zegt: "Toen Jezus het hoorde, zei Hij: Deze ziekte is 



niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. (6) Toen Hij dan 
hoorde dat hij ziek was, bleef Hij daarop nog twee dagen ter plaatse, waar Hij was." Jezus arriveerde 
laat (Johannes 11:39) om Gods doel te dienen. Johannes 11:40 zegt: "Jezus zei tot haar: Heb ik u niet 
gezegd, dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult?" Dit wonder verheerlijkte God, ervoor 
zorgende dat velen gingen geloven (Johannes 11:43-45).



HOOFDSTUK 9
GODS SOEVEREINITEIT OVER TEKENEN, TOEVAL EN BEVESTIGINGEN

En de Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hen een 
teken uit de hemel zou tonen. (2) Hij antwoordde hun en zei: Bij het vallen van de avond, zegt gij: 

Goed weer, want de lucht ziet rood. (3) En in de morgen: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber 
rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? 

(4) Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het 
teken van Jona. (Matteüs 16:1-4)

Er is een vrij groot gedeelte van Christenen die geloven dat het "God vragen om een teken", verkeerd is. De 
reden daarvan is omdat zijzelf niet in die tekens geloven. Jezus antwoord in Matteüs 16:1-4 is niet voor 
iedereen, maar aan een "boos en overspelig geslacht".
Zij zagen de tekenen en wonderen die Hij deed, en toch wilden zij nog een ander teken, welke hun zou 
vertellen dat Hij was, wie Hij zei dat Hij was, dus gaf Hij hen het teken van Jona. Wat voor teken zou deze 
mensen ooit overtuigen? Zij berispte Jezus en beweerden dat Zijn tekenen van de duivel waren. Vandaag aan 
de dag zegt hetzelfde type mens precies hetzelfde over tekenen. De blinde man, die door Jezus genezen was 
en geen Theologische Hogeschool doorlopen had, gaf hen een verstandig antwoord. Johannes 9:30 zegt: "... 
Hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet, vanwaar Hij komt, maar mijn ogen heeft Hij geopend. 
(31) Wij weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig, en doet hij Zijn wil, die 
verhoort Hij. (32) Van eeuwigheid is het niet gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene 
geopend heeft. (33) Als deze niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen. (34) Zij 
antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonden geboren en wilt gij ons leren? En zij wierpen 
hem uit." Zo gaat het met de tekenen die Jezus door zijn discipelen van vandaag doet! Volgens deze 
beschrijving doen gehoorzame dienaren, die door God gezonden zijn, tekenen. 
Voor het doel van bevestiging van het ware Woord van God, herkennen oprechte harten; waar ze ook zijn; de 
tekenen van God.
Johannes 3:1 zegt: "En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der 
Joden; (2) deze kwam des nachts tot Hem en zei tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen 
zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is." Nikodemus 
herkende de tekenen van genezing, verlossing, provisie en wonderen die Jezus uitvoerde en bewezen dat God 
met Hem was. 
Toen Jezus wegging, vertelde Hij de discipelen hoe zij degenen die het evangelie geloofden, konden 
identificeren. Marcus 16:15 zegt: "En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het 
evangelie aan de ganse schepping. (16) Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar 
wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. (17) Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in 
mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, (18) slangen zullen 
zij opnemen, en zelfs, indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen 
zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." Merk op dat Jezus niet sprak over de tekenen van de 
discipelen, maar eerder over diegenen die hun getuigenis geloofden. Later sprak Hij over de tekenen die door 
de eerste discipelen gedaan werden. "(20) Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here 
medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden. Amen."
Daar het de ervaring van velen is, hun woorden niet bevestigd te hebben door tekenen, neigen zij tot het 
veranderen van het evangelie van Jezus naar een modern evangelie, wat hun nieuwe methoden bevestigt. 
Hebreeën 13:8 zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid."
God bevestigt Zijn Woord nog steeds met tekenen door hèn die het ware Evangelie geloven. Als wij het Woord 
veranderen zullen wij geen tekenen zien, omdat God Zijn Woord bevestigt, niet dat van ons. Jezus is de enige 
die ons de maatstaf kan geven van een gelovige. Johannes 14:12 zegt: "... Wie in Mij gelooft, de werken, 
die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze; want Ik ga tot de Vader." Het enige criterium 
(=toetssteen, maatstaf) om tekenen voort te brengen, is in het oprechte geloof in de Jezus van de Bijbel. 
Sommigen, die het bovennatuurlijke gedeelte (wonderen) van het volgelingschap verwerpen vandaag de dag, 
verwerpen alle tekenen. Jesaja 7:10 zegt: "En de Here ging voort tot Achaz te spreken: (11) Vraag voor u 
een teken van de Heer, uw God, diep in het dodenrijk of boven in den hoge. (in andere woorden, vraag 
voor een teken, waar je maar wilt) (12) Maar Achaz zei: Ik zal er geen vragen en de Here niet verzoeken. 
(13) Toen zei hij (Jesaja) : Hoort toch, gij huis van David! Is het u niet genoeg mensen te vermoeien, 
dat gij ook mijn God vermoeit? (14) Daarom zal de Here zelf u een teken geven; Zie, de maagd zal 



zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël (=God met ons) geven." Het 
excuus voor ongehoorzaamheid aan de Heer betreffende een teken was, dat hij, de kwaadaardige Achaz, de 
Heer niet wilde verzoeken. Klinkt dat niet belachelijk? Niet meer dan vandaag de dag! De mensen die zeggen 
dat je God niet voor een teken moet vragen, "vermoeien mijn God." Door de gehele Bijbel heen, vraagt Gods 
volk voor tekenen, en krijgen die. God wil dat wij de juiste leiding weten en Hij wil Zijn woorden bevestigen aan 
degenen die luisteren. 
In een later hoofdstuk zal ik het meer hebben over genezingen, verlossingen, wonderen en provisie. Nu wil ik 
het eerst hebben over tekenen van kennis, wijsheid, waarschuwingen en instructie (leiding) voor ons leven. 
In Handelingen 2:17, worden wij verteld dat in de laatste dagen Gods Geest, profetie, dromen en visioenen zal 
voortbrengen. In Job 33:14-18 zegt het dat God in dromen en visioenen spreekt om de oren van de mens te 
openen, het zegel op de vermaningen te drukken, ze van het verkeerde doel af te brengen, ze te bevrijden van 
hoogmoed, zijn ziel van de afgrond te redden, en hem te weerhouden om om te komen door het zwaard; maar 
de mens stoort zich er niet aan! Deze tekenen en bevestigingen worden tegenwoordig  merendeels 
genegeerd.
Soms zijn dromen en visioenen letterlijk. Soms zijn het gelijkenissen en hebben uitleggingen nodig door het 
licht van de Geschriften. Josef, Daniël en Jakob, om er maar een paar te noemen, waren grote voorbeelden 
van mannen die God gebruikte bij het uitleggen van deze tekenen. 
In Matteüs 1 en 2 worden er vijf tekenen gegeven in dromen, waarin God sprak om wijsheid, instructie, 
waarschuwing en het vervullen van profetie te geven. 
Josef werd in een droom door een engel verteld niet bang te zijn Mary als zijn vrouw te nemen. Het teken van 
de ster leidde de wijsgeren naar Jezus. Zij werden daarna in een droom gewaarschuwd, niet naar Herodes 
terug te keren, die de locatie van Jezus wilde weten, zodat hij Hem kon doden. Josef werd daarna 
gewaarschuwd in een droom, om Jezus mee te nemen en naar Egypte te vluchten. Later werd hij door een 
engel in een droom verteld om terug te keren, aangezien Herodes dood was. Hij werd daarna in een droom 
verteld waar zich te vestigen, zodat de profetie, waarin Jezus een Nazireeër genoemd wordt, vervuld werd. Het 
Nieuwe Testament zit volgepropt met dit soort van tekenen en de discipelen reageerden erop als de 
aangewezen weg van God. Handelingen 16:9 zegt: "En Paulus kreeg in de nacht een gezicht (visioen); 
er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons. (10) Toen hij 
het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. daar wij 
eruit opmaakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen." 
De discipelen zagen een visioen van Jezus verheerlijkt op de berg. Zacharia zag Gabriël in een visioen. In een 
visioen aan vrouwen verschenen engelen, die hun vertelden dat Jezus in leven was. Een visioen bracht Paulus 
naar de Heer (en velen, heden ten dage!). Een visioen bracht Ananias naar Paulus om hem te genezen en 
hem met de Heilige Geest te vullen. Ananias komst werd aan Paulus bevestigd in een visioen. In een visioen 
verscheen er een engel aan Cornelius, die hem naar Petrus zond voor de kennis van de redding. In de 
tussentijd werd Petrus een visioen gegeven, welke door hem werd uitgelegd te betekenen, dat de Heidenen 
gered zouden worden. (Handelingen 10). De Heer troostte Paulus in een visioen en vertelde hem geen angst 
te hebben om moedig te prediken, in het belang van velen die zouden gaan geloven. Johannes werd het 
visioen van het boek Openbaring gegeven.

Toen ik nog maar net een volgeling was, vroeg ik de Heer omtrent de verschillende denkbeelden over de 
opneming. Ik zat in mijn huiskamer, met de Geschriften voor mij en bad voor begrip. Ik had moeilijkheden met 
verzen die voor mij leken het tegenovergestelde te zeggen. Plotseling vloeide begrip mijn denkvermogen in, 
waarvan ik later begreep, dat het een Woord van Wijsheid was geweest. De verzen werden plotseling helemaal 
duidelijk. Ik vloog van mijn stoel en rende de keuken in om aan mijn vrouw te vertellen wat er was gebeurd. Ik 
had nog nooit eerder zo'n duidelijke bovenaardse openbaring ontvangen en, omdat ik het nog nooit eerder 
gehoord had, vroeg ik aan de Heer mij een teken te geven. Het teken waarom ik Hem vroeg was, dat Hij 
iemand zou sturen die mij precies hetzelfde zou vertellen als wat Hij mij had laten zien.  Voor ongeveer een 
week, vertelde ik mijn vrienden bij de gemeente over mijn openbaring. Ik werd meer dan eens verteld, dat ik 
God niet goed gehoord had. Toen kwam er een voorganger opdagen, op een vrijdagavond, bij de inwijding 
welke de gemeente hield van een school. Sommigen van de meer "volwassen" broeders namen hem apart om 
hem van hun ideeën te overtuigen. Ik ging die avond weg, niet wetende wat er gebeurd was. Wat later namen 
de broeders contact met mij op, en vertelden mij dat deze voorganger hun precies hetzelfde had verteld, als 
wat ik hun had verteld.
Ik nodigde de voorganger, zijn naam is Bolivar, uit samen met sommige van de broeders. Toen Bolivar mijn 
naam hoorde, werd hij helemaal opgewonden en begon mij te vertellen over dingen die pas gebeurd waren en 
die hem naar onze gemeente hadden gebracht. Toen hij in Opelousas, Louisiana verbleef, had hij een visioen 
gehad van straatweg 61. In de visioen zag hij een symbool op straatweg 61, dat zei: "Drie mijl naar drie L's." Hij 
vond straatweg 61 op een kaart en volgde die tot de stad Baton Rouge, waar wij waren, maar hij begreep nog 
steeds niets van het visioen. Hij wilde een gemeente bezoeken en zocht in het telefoonboek. Hij kreeg op zijn 
hart naar onze gemeente te gaan, alhoewel dat zijn laatste keuze zou zijn geweest, omdat ons 



kerkgenootschap bekend stond voor een beetje bekrompen kortzichtigheid. Onze stad had vele kerken, maar 
hij belandde in die van ons die vrijdagavond. Nadat hij naar mijn huis kwam, en zich realiseerde dat mijn naam 
Eells was (soms als L's uitgesproken), en dat er drie van ons waren, besloot hij de kilometerteller te 
controleren. Hij vond uit dat mijn huis precies drie mijl van straatweg 61 was! Een almachtige God kan je krijgen 
waar Hij je hebben wil. En Bolivar deelde mij dezelfde openbaring mede, welke de Heer mij een week eerder 
gegeven had. Merk op dat de bevestiging door een letterlijk symbool gegeven was.
Er waren drie broeders die dag bij de Bijbelstudie, die een bevestiging  wilden voor de openbaring, inclusief 
mijzelf. Don Robertson, een goede vriend sinds mijn jeugd, en de man die tegen mij een getuigenis had 
afgelegd, waren erbij. Hij had een paar jaar daarvoor een visioen ontvangen, waarin hij een bruin gekleurde 
man voor zich zag zitten, op een speciale manier gekleed, die hem de waarheid over de opneming vertelde. 
Toen hij die dag binnenkwam, herkende hij Bolivar als de man in het visioen, precies zo gekleed. De Heer zei 
tot hem: "Daar is hij, ga zitten en luister."
Een andere vriend, Skip Chenevert, had een openbaring over de zonen van God, welke Bolivar bevestigde. Hij 
(Bolivar) vertelde mijn vrouw Mary en mij, dat wij op een dag naar Florida zouden verhuizen, wat ook is 
gebeurd. 
Het lot is een heel belangrijk teken in de Geschriften. Het kan een heel nuttig middel zijn in het aan God vragen 
voor bevestigingen, voor instructie of het maken van vrede tussen mensen. Neem mijn advies: het lot is geen 
voorwerp voor waarzeggerij, of gebruikt te worden voor iets anders dan rechtschapen doeleinden.
Veronderstel dat je denkt dat de Heer je iets zegt, terwijl een ander hetzelfde overlegt, maar hij denkt het 
tegenovergestelde van jou. Dan is het lot een weg voor beslissing. Spreuken 18:18 zegt: Het lot doet 
twistingen ophouden en scheidt sterke mannen van elkander."
Mijn oudste dochter, en de dochter van een andere man, waren in wat moeilijkheden terecht gekomen, toen ze 
nog kinderen waren. Samen met zijn dochter beschuldigde hij mijn dochter; mijn dochter had het 
tegenovergestelde verteld: en ik wilde de waarheid weten. Ik gooide het lot en de Heer vertelde mij duidelijk dat 
de man het verkeerd had en zijn dochter loog, wat uiteindelijk uitkwam als de waarheid. 
Sommige mensen geloven dat vandaag de dag het lot niet spiritueel is. Wat is spiritueel aan het niet eens zijn 
met elkaar? Als je met een groep mensen bent die niet vertrouwen wat je zegt, maar die wel op de Heer 
vertrouwen, en je moet beslissingen nemen, kan het lot besluiten. Maar het lot kan je ook teleurstellen, of falen. 
Wij zagen in Ezechiël 14, dat als iemand een afgod heeft en dan instructie aan de Heer vraagt, hij bedrogen uit 
kan komen.  Als je een verborgen reden hebt, maakt het niet uit, al komt het antwoord van een profeet; het 
Woord van God, je eigen denken, of het lot; je vraagt erom bedrogen te worden. Bekeer en vertrouw je weg 
aan de Heer toe en vraag dan.
 
In Leviticus 16 vinden wij een wet voor de jaarlijkse verzoening. De priester nam twee bokken en wierp dan het 
lot om te kijken, welke bok zou worden geofferd en welke de zondebok zou zijn die vrij gezet zou worden. In dit 
geval werden er twee stenen gebruikt; een zwarte en een witte. De witte steen werd "het lot van de Heer" 
genoemd en de zwarte "het lot van Azazel" (=zondebok). In werkelijkheid spreekt het hier over de Heer en ons. 
Hij was het offer voor de zonde voor ons, om vrij gezet te worden. De hogepriester greep een steen uit de zak, 
of een witte of een zwarte. Dat teken liet zien wat er ging gebeuren met de bok die voor de hogepriester stond. 
Laat mij je een beetje geschiedenis vertellen. Volgens de Talmud was er een hogepriester, zo'n 240 jaar voor 
de geboorte van Jezus, die Simon de Rechtvaardige heette. Hij was bekend als een trouwe eervolle 
hogepriester. Hij begon  zijn dienst 240 jaar voor de geboorte van Jezus, en bleef in die dienst voor 40 jaar. 
Wanneer Simon in de zak greep, greep hij altijd de witte steen "het lot van de Heer", veertig jaar lang. Dit werd 
bekend als een teken van Gods goedkeuring van het offer. Simon droeg ook een karmozijn (rood) koord in het 
Heilige der Heiligen (in de tempel), en het werd wit. Dit symboliseert waarschijnlijk het schoonmaken door het 
bloed. 
Elke keer als Simon het Heilige der Heiligen wilde binnengaan, had hij een visioen. Hij zag een man in wit 
gekleed die met hem mee naar binnen ging. En dan, als hij weer naar buiten ging, zag hij een visioen van de 
man die met hem naar buiten kwam. Op de laatste dag van de dienst van Simon, ging een man in het zwart 
gekleed met hem naar binnen, maar kwam niet met hem naar buiten. Simon legde dit zelf, juist uit, dat dit 
betekende dat hij zou sterven. Hij stierf op die dag. Voor de volgende twee honderd jaar waren er geen 
tekenen. De steen kwam op zoals men normaal zou verwachten, de ene keer wit, de andere keer zwart. Dat 
leidt ons tot de tijd van de kruisiging. Daarna waren er nog 40 jaar, van de kruisiging tot de vernietiging van de 
tempel. Gedurende die periode, kwam, elke keer als de hogepriester in zijn zak met stenen greep, de zwarte 
eruit. Natuurlijk namen zij dat als een teken van Gods afkeuring van hun offer. Toen zij Jezus offer weigerden, 
weigerde God hun offers. De kans dat dit zou gebeuren voor 40 opeenvolgende jaren is 1 triljoen, 100 biljoen 
tegen 1. Dit teken van het lot bewees de soevereiniteit van God in het Nieuwe Testament en Jezus als de 
Messias. 
Omdat heden, vele niet geloven in de soevereiniteit van God, geloven zij in geluk, kans, toeval of het noodlot. 
Die dingen bestaan niet. Dat zijn verzinsels van de fantasie. Soms is het een misleiding van een demon. 
Gelaten 6:7 zegt: "Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten, Wat een mens zaait, zal hij ook 



oogsten." En Johannes 3:27 zegt: "Johannes antwoordde en zei: Geen mens kan iets aannemen, of 
het moet hem uit de hemel gegeven zijn."
Wij zijn feitelijk onze eigen toekomst aan het maken door het geloven of niet geloven in de beloften van God en 
door het zaaien van ons zaad  en het oogsten van een krop, goed of slecht. Spreuken 16:33 zegt: "Het lot 
wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here." De Heer beslist hoe het lot 
valt. Het maakt niet uit hoe je het doet, of je nu stenen gebruikt,  een kwartje omhoog gooit of God om een 
teken vraagt, zolang je God voor leiding vraagt, in geloof. In geloof zal God je een antwoord geven. Ik heb dit 
keer op keer in mijn eigen leven ondervonden. Is dat de manier waarop wij ons leven moeten leiden? Nee, ik 
denk dat wij moeten leren luisteren naar de Heilige Geest, maar wij moeten hier de feiten onder ogen zien, wij 
zijn er niet altijd zeker van wat wij horen, en willen graag een bevestiging. 
Er waren andere tekenen volgens de Talmud, welke gebeurde in de 40 jaar na de kruisiging van Jezus. De 
westerse lamp van de menora, (zevenarmige kandelaar), in het heilige der heiligen in de tempel, ging elke 
nacht uit. Zij namen allerlei  voorzorg maatregelen, om er maar zeker van te zijn dat de menora nooit uitging, 
want het was het symbool van leven van Israël. Zij hadden vaten olie die zich ledigden in de menora, zodat zij 
zeker waren dat het nooit zonder zou zijn. Het was het werk van de priester om ervoor te zorgen dat het nooit 
zonder olie was. Het licht van het volk van God werd verondersteld nooit uit te gaan, maar voor 40 jaar achter 
elkaar, gebeurde dit elke nacht. De "kans"; als je daarin gelooft; gaat alle reden dat dit zou gebeuren, te boven. 
Dit was een duidelijk teken dat God, Israël verwierp. Ook de deur naar het Heilige der Heiligen leek elke avond 
bij zichzelf te openen, ondanks allerlei moeite die de priesters deden om dit te stoppen. Dit was het teken aan 
ons om het Heilige der Heiligen (de aanwezigheid van God) binnen te gaan door geloof in Jezus Christus 
(Hebreeën 10:19,20). Een ander teken van dit was, dat het voorhangsel van het Heiligen der Heiligen van 
boven tot beneden in tweeën was gescheurd, toen Jezus gekruisigd werd. (Matteüs 27:51). De priesters 
hadden geen reden om hierover een vals gerucht te verspreiden, want het was voor hun zeker geen goed 
teken. God is soeverein in tekenen. 
Kun je je voorstellen dat God zo'n controle (=gezag) heeft dat Hij het lot op één overtreder kan laten vallen, uit 
een schip vol met mensen? In Jona 1, kwam Jona in opstand en vluchtte weg van de Heer. Terwijl hij op een 
schip was, kwam er een zware storm opzetten en de mannen waren verschrikkelijk bang dat zij zouden zinken. 
Jona 1:7 zegt: "En zij zeiden tot elkander: Kom, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door 
wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona." Wat zijn de kansen, om het 
lot te werpen op dat schip, en het lot te vallen op Jona? Die zijn fenomenaal! God is soeverein, en die heidenen 
wisten dat beter dan menig Christen vandaag. Misschien wisten zij wel niet welke God ze aanbaden, maar ze 
wisten, dat wie Hij ook was, Hij was soeverein. Zij wisten dat er iemand op de boot was die een vloek over 
iedereen bracht, en geloofden dat het lot  zou openbaren, wie het was. Hun wijsheid laat de Kerk beschaamd 
staan. God beval de Korintiërs, door Paulus, de slechte mensen de Kerk uit te zetten, voor die reden. (1 
Korintiërs 5).

Mary en ik hadden voor verscheidene jaren visioenen en dromen gehad over het verhuizen van Baton Rouge, 
Louisiana, naar Pensacola, Florida. Op een keer toen wij erover aan het praten waren, ging ik naar de Heer en 
vroeg? "Wanneer gaan deze visioenen en dromen gebeuren?" Ik ging naar mijn Bijbel en opende het. Toen ik 
op de bladzij keek, vielen mijn ogen onmiddellijk op Habakuk 2:3 wat zegt: "Want wel wacht het gezicht 
(=visioen) nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, 
verbeid het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet." Dat was Gods teken aan ons. Het was 
specifiek en ter zake. In die tijd waren Mary en ik ongeduldig en vroegen ons af wanneer wij nu zouden gaan 
verhuizen. Wij keken haast nooit televisie, maar nu liep ik erheen en zette het aan, en daar was dominee 
Charles Stanley, die de woorden: "Zij die wachten op de Here" sprak. Wij wisten dat die woorden een teken 
voor ons waren om geduldig te zijn.  Daarna liep ik naar een kleine broodtrommel met kaartjes met verzen erin. 
Ik pakte er één uit en zonder er naar te kijken gaf ik het aan Mary. Het zei: "Zij, die wachten op de Here". Dat 
waren drie bevestigingen achter elkaar. De Heer wilde dat wij rustten en wachtten op Hem, want Hij zou ervoor 
zorgen dat het zou gebeuren in Zijn tijd. Als wij geloven in Gods soevereiniteit, te spreken door tekenen en 
bevestigingen, kan Hij zulke vrede geven in het midden van moeilijkheden! 
Mary had een droom toen zij zwanger was. In de droom zag zij een grote jongen en een klein meisje. Terwijl zij 
aan het wakker worden was, zei een stem tot haar, "Justin Joseph en Jennifer Joy." Wij waren er allebei zeker 
van dat wij een tweeling zouden krijgen. Toen het tijd was, schonk Mary thuis het leven aan een 7lb.15oz. 
jongen, maar geen meisje. Dit was een verrassing voor ons, want wij waren eraan gewend dat onze dromen 
uitkwamen. Mary dacht toen dat onze droom van een tweeling, later vervuld zou worden. Maar ik zei, "nee 
Mary, dit is Justin Joseph. Hij was groter in je droom, omdat hij eerst geboren zou worden, en Jennifer was 
zoveel kleiner, omdat zij later geboren zal worden." Zij was helemaal niet overtuigd en wij wilden weten wat 
voor naam wij de jongen zouden geven. Ik nam drie kwartjes uit mijn zak en zei: "Laten wij God vragen voor 
een teken. Ik gooi kruis of munt en zij zullen alledrie kruis opkomen, want dit is Justin. Nadat wij gebeden 
hadden, gooide ik de kwartjes, en alle drie kwamen met het kruis op. Zij was echter nog steeds niet overtuigd. 
Ik zei dat ik het nog eens zou doen en zij weer zo zouden vallen. En, ja hoor, ze vielen precies hetzelfde, met 



het kruis omhoog. Mary zei echter. "wel, David, ik weet het niet...". Ik antwoordde, "Oké, ik doe het nog één 
keer, en dat moet genoeg zijn. Ik wil de Heer niet verzoeken." Ja, goed geraden, hetzelfde gebeurde weer. Wat 
zijn de kansen van negen kruizen achter elkaar? Mary was nu overtuigd. Spreuken 18:18 zegt: "het lot doet 
twistingen ophouden en scheidt sterke mannen van elkander." Twee jaar en drie maanden later kwam 
ons kleine meisje, Jennifer Joy. Justin Joseph betekent "rechtvaardige vermenigvuldiging" en Jennifer Joy 
betekent "pure vreugde". De naam die de Heer hun gegeven heeft, passen hun karakter eigenschappen.
De geboorte van Jennifer was voor ons een teken van God, dat het bijna tijd was om naar Pensacola te 
verhuizen. Ongeveer vijf jaar voordat zij geboren werd had Mary een droom, waar wij door een huis in 
Pensacola liep en ik een kleuter, een meisje, droeg. (Dit was totaal vervuld, toen wij verhuisden). Ook wist zij, 
van de droom, dat de grote weg van Baton Rouge naar Pensacola klaar zou zijn tegen de tijd dat wij zouden 
verhuizen. De waarde van deze tekenen, die je laten weten dat je in de perfecte Wil van God wandelt, zijn 
onbetaalbaar. Zonder eerbied voor de tekenen van de Geschriften, gaan Christenen vaak hun eigen weg, met 
vaak schadelijke gevolgen. Het Woord verteld ons niet wanneer en waar te verhuizen, wie je moet trouwen, of 
waar te werken, maar het demonstreert wel de tekenen welke God gebruikt om leiding te geven. 
Toen Jennifer zo'n zestien maanden oud was, wisten wij dat het zo ongeveer tijd was om naar Pensacola te 
verhuizen, omdat ze nu ongeveer zo groot was als in de droom. Gedurende deze tijd had ik wat broeders 
gevraagd het met mij eens te zijn in gebed, dat de Heer zou zorgen voor een huis en vervoer, daar in 
Pensacola, in overeenstemming met het Woord. Matteüs 18:19 zegt: "Wederom, Ik zeg u, dat, als twee van 
u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal terdeel vallen van mijn Vader, die in de 
hemelen is." Een week na dit gebed van vertrouwen, waren mijn vrouw Mary en dochter Deborah in een auto 
ongeluk, rijdende op een straat die Florida Boulevard heet in de stad Baton Rouge. Ik zet een streep onder 
Florida Boulevard omdat dit een teken was, dat dit ongeluk in grote mate mee ging spelen, om ons op de grote 
weg (boulevard), naar Florida te zetten. 
Zij stonden stil achter een Cadillac. Een man in een Lincoln zat al rijdende om zich heen te kijken en knalde 
achter op onze Toyota, zodat zij op de Cadillac knalde. Onze Toyota was een total loss en zij waren licht 
gewond. Terwijl zij bezig waren met het openbreken van de auto, kwam er een man die Mary vertelde, dat ze 
zich nergens zorgen over hoefde te maken, omdat er hele grote verzekering was. Zij vond dit heel vreemd. De 
bestuurder van de Lincoln had heel veel spijt dat hij niet beter op de weg had gelet. Hij vertelde dat hij de 
directeur was van een heel grote maatschappij en daardoor 100/300/100 verzekering had op zijn auto. Ook zei 
hij dat hij voor ons, met zijn verzekering zou praten. Wat zijn de kansen om door zo-iemand aangereden te 
worden? En ja, zoals je je wel kunt voorstellen, waren de mensen van de verzekeringsmaatschappij ontzettend 
gul aan ons. God koos deze methode om onze gebeden te beantwoorden en gaf ons op die manier dat huis en 
een nieuwe auto. Zij verplaatsten de kapotte auto met een betere. Met het geld van de schikking konden wij 
onze oude "familiewagen" vernieuwen en een huis kopen, allemaal met belastingvrij geld. Deze schikking zit 
aan een ander verhaal geknoopt.
Rick Knight was een jonge vriend van ons, toen wij in de buurt van Baton Rouge woonden. Ongeveer vijf jaar 
voordat dit allemaal gebeurde, had Rick een droom:
"Hij was al een tijdje uit onze buurt weg, toen hij onze buurman Bruce een bezoek bracht. In de droom vertelde 
Bruce hem, naar ons huis te kijken. Toen hij dat deed, zag hij een verhuiswagen voor de deur. Wij gingen 
verhuizen naar Pensacola. Toen hij naar ons toekwam om te helpen laden, liet ik hem wat papieren zien waar 
het woord "pensioen" op geschreven stond. En ik vertelde hem dat ik nooit meer voor de mens zou werken. "
De geest overtuigde mij van Ricks droom, toen ik het hoorde. Ik vertelde de mensen waar ik werkte dat ik 
spoedig met pensioen zou gaan en zou verhuizen naar Pensacola. Natuurlijk vertelde iedereen mij dat met 
mijn 37 jaar, niemand mij pensioen zou geven, Zij hadden het dus allemaal verkeerd. De Exxon 
Oliemaatschappij besloot dat zij sommigen van hun personeel wilden verplaatsen met gecontracteerde arbeid, 
vanwege de hoge belasting voor vaste werkers. Zij boden pensioen aan voor ieder die er meer dan 15 jaar had 
gewerkt. Toen dit werd aangeboden hoefde ik er niet over na te denken, want ik had de tekenen gezien. 
Verscheidene mensen kwamen naar mij toe en vertelde mij dat ik gelijk had gehad. Ik was een getuigenis voor 
hen, dat God ons de toekomst kan vertellen. 
Wij hadden Rick voor een paar jaar niet gezien, maar het weekend van de verhuizing, stond hij bij Bruce voor 
de deur. En Bruce wees naar ons huis. Wat hij zag was, dàt, wat hij in zijn droom gezien had: er stond een 
verhuiswagen voor de deur. Terwijl Rick ons opgetogen hielp met opladen, vertelde ik hem van mijn pensioen. 
Ik had een éénjarige ontslagpremie nu en een klein pensioen  voor wanneer ik de leeftijd bereik, mocht Exxon 
nog steeds bestaan en de Heer nog niet is teruggekomen.  Het jaar salaris kwam op dezelfde tijd als de eerste 
twee aflossingen van de verzekeringsmaatschappij van het ongeluk. Dit was genoeg voor ons huis in 
Pensacola, en een jaar van levensonderhoud. Het tweede gedeelte van de schikking kwam, nadat wij onze 
(andere) auto aan een missiehuis in Pensacola hadden gegeven, Daarna konden wij een nieuwe auto kopen. 
Het teken van de droom werd tot in de puntjes vervuld.
Je vraagt je misschien af, "Hoe kan hij, met dat pensioentje, nooit meer voor de mens behoeven te werken?" 
Een paar maanden voordat wij Baton Rouge verlieten, gaf de Heer mij nog een ander teken. In een visioen, 
verscheen ik plotseling voor een enorm paleis, waarvan ik geloof dat het de nieuwe Jeruzalem representeerde. 



Een grote deur ging open en de Heer stond daar, gekleed als een Koning. Hij leidde mij naar binnen en liet mij 
een toren zien, gebouwd van oude houten balken, net als een blokhut, maar smaller uitlopende naar de top, 
waar een plek was om op te staan. Hij vertelde mij daar, dat dit mijn geestelijke ambt voorstelde. Hij liet mij ook 
een boekje met betalingen zien, met een bepaald bedrag per maand erin. Hij zei: "Ik wil dat je dit hebt", 
waarmee Hij de toren en het bedrag per maand, bedoelde. Wij hebben sindsdien, 1986, op een gemiddelde 
van dat bedrag per maand, geleefd, wat, heel wonderbaarlijk, van vele verschillende kanten komt. Alhoewel wij 
goede en slechte maanden hebben gehad; om ons te testen; over het hele jaar gezien komt het gemiddelde 
uit, naar wat de Heer had laten zien per maand. Wij hebben in geloof en vertrouwen moeten wandelen, om het 
te ontvangen. Dit teken gaf mij het vertrouwen, dat God voor mij zou zorgen, in alles wat wij nodig hebben, 
zonder een enkele zichtbare reden. 
Na dit, kreeg ik een ander visioen, waarin ik omhoog werd opgenomen, neerziende op de stad Baton Rouge, 
waar wij woonden. En kijkende naar Florida, zag ik daar die toren in de stad Pensacola. Een paar maanden 
later had de Heer ons op een wonderbaarlijke wijze van een huis en een auto voorzien in Pensacola, Florida, 
waar wij nu dus wonen. De Heer heeft mij ook wat inzicht over de betekenis van de toren gegeven. De 
individuele balken zijn de gelovigen, welke in vele verzen met bomen vergeleken worden. Bij de hoeken, waar 
de balken samenkomen, werden kruizen gevormd. Gods volk dat samenkomt in eenheid, hun eigen kruis 
dragend, en zo een toren van veiligheid creëren tegen hun vijanden. 
De Israëlieten bouwden zulke torens in hun steden en voor hun kuddes om hen te beschermen tegen 
aanvallende vijanden. (Richteren 9:46,51)
Spreuken 18:10 zegt: "De naam (= "karakter en autoriteit") des Heren is een sterke toren; de 
rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar." De waarheid bouwt ons een toren van het karakter en de 
autoriteit van Jezus, om ons tegen onze vijanden te verdedigen.
Vele moeilijke tijden en vijanden zullen gaan komen. Kruip achter de hoge muren van spiritueel Sion, de 
"wacht toren van Gods volk." (Micha 4:8)

In mijn ervaring heeft de Heer het lot vele malen gebruikt als een bewijsteken van Gods soevereiniteit en 
leiding voor anderen. Ik vroeg de Heer wat te doen met ons huis, toen wij wisten dat het tijd werd om naar 
Pensacola te verhuizen. Mary vroeg mij of wij het konden verkopen. Terwijl ik aan het bidden was daarover, 
drukte de Heer op mijn hart, om het aan Mike en Karen Burley te geven; Christenen die wij kenden in Houston, 
Texas. Dus ik nam contact met hen op en vond uit dat zij net hun baan waren kwijt geraakt, en dus ook hun 
huis, dat aan de maatschappij behoorde. Toen ik Mary hierover vertelde, voelde zij zich er niet zo zeker over. Ik 
wilde dat de Heer aan Mary zou bevestigen, dat het weggeven van ons huis, inderdaad Gods aanwijzing was. 
Om haar vrede te geven, stelde ik voor om God om een teken te vragen. Ik vroeg God om deze beslissing te 
bevestigen met zes kruizen (kruis of munt), achter elkaar: en dat is precies wat wij kregen. Wat is de "kans" van 
zes kruizen achter elkaar? Het overtuigde Mary. Zonder Mike en Karen te vertellen wat de Heer gezegd had, 
nodigde wij hen uit om tijdelijk bij ons te komen wonen. Mary herinnerde mij eraan, dat Karen een paar jaar 
geleden een droom had gehad, waarin wij onze buurt hadden verlaten, en toen wij wat later terug kwamen, 
uitvonden dat er iemand anders in ons huis woonde. Wij hebben er toen niet aan gedacht haar te vragen of zij 
wist wie er in ons huis woonde in de droom. Toen zij bij ons introkken, herinnerde ik hen aan die droom. 
Daarna zei ik tegen Karen, "Ik denk dat ik weet wie er in ons huis woonden, in die droom. Het waren jullie, of 
niet soms?" Karen zei, "Ja, dat klopt." (Zij had ons wijselijk niets daarover verteld, toen zij ons de eerste keer 
over die droom vertelde, omdat zij het niet een zelf vervullende profetie wilde laten zijn). Ik zei, "Wel, dan is het 
nu jullie huis." Natuurlijk waren zij opgewonden over het feit, dat God al voor hen had gezorgd, voordat zij het 
nodig hadden. Een paar maanden later zorgde de Heer voor een nieuw huis en een auto voor ons in 
Pensacola. De gebeurtenissen, nadat wij het lot hadden gegooid, bewezen met zekerheid de tekenen en de 
soevereiniteit van God. Probeer het eens. Ik vertel je niet je leven te laten leiden door het lot, maar ik heb het 
over bevestigingen en leiding van de Heer. Als een teken overeenkomt met jouw geest (spirit), leert het je om 
meer vertrouwen te hebben, dat het de Heer is die tegen je spreekt. Wij hebben niet zes kruizen nodig voor 
bewijzen. De meer wij leren te vertrouwen, de minder wij bewijs nodig hebben, dat het God is die tegen ons 
spreekt.
De kinderen van Israël, besloten door het lot wie wat zou krijgen, in het beloofde land. Door het lot besloten zij 
wie het eerst de oorlog in gingen. Het lot liet geen ruimte voor argumenten. Er zijn tijden dat het nodig is, want 
zelfs hele spirituele (goddelijke) mensen, zijn het niet altijd met elkaar eens, nog geloven ze je altijd. In 1 
Samuël 10:1, zalfde Samuël Saul als koning, in het geheim. Later moest hij deze leiding van God, bewijzen aan 
het volk. 1 Samuël 10:19 zegt: "Maar thans verwerpt gij uw God, die voor u een Verlosser was uit al uw 
rampen en noden, en zegt: Neen, stel een koning over ons aan. Nu dan, stelt u voor het aangezicht 
des Heren, naar uw stammen en uw geslachten. (20) Toen liet Samuël alle stammen van Israël naderbij 
komen, en de stam Benjamin werd aangewezen. "Werd aangewezen", betekent dat toen zij het lot 
gooiden, dat van de twaalf stammen, de stam Benjamin werd aangewezen. (21) Daarna liet Hij de stam 
Benjamin naderbij komen naar zijn geslachten, en het geslacht van Matri werd aangewezen. Tenslotte 
werd Saul, de zoon van Kis, aangewezen." Het lot reduceerde het, totdat het viel op diegene die in het 



geheim al tot koning was gezalfd. Van het hele volk Israël, kwam het lot uiteindelijk neer op Saul. Wij hebben 
dezelfde, soevereine (=almachtige) God, in het Nieuwe Testament. Zoiets als "kans", bestaat niet. Waarom zei 
Samuël niet, "De Heer heeft mij verteld dat Saul de koning moet zijn, en ik heb hem al gezalfd"? Waarom 
zalfde Samuël Saul niet in het bijzijn van anderen, zodat zij het wisten? God wilde niet dat er argumenten 
zouden zijn, of een splitsing in Israël, over het uitzoeken van een koning. God wilde niet dat het volk Samuël de 
schuld zou geven van het pikken van een verkeerde koning, nadat alles achter de rug was en Saul wegviel en 
domme fouten maakte. De enige die het lot niet respecteerden werden "nietswaardige lieden" genoemd. 1 
Samuël 10:27 zegt: "Doch nietswaardige lieden zeiden: hoe zou deze ons verlossen?"
Jonatan vroeg om een teken van de Heer. 1 Samuël 14:6 zegt: "Jonatan nu zeide tot zijn wapendrager: 
Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen (de Filistijnen). Misschien zal de 
Here voor ons handelen, want de Here kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. (7) Toen 
zeide zijn wapendrager tot hem: Doe al wat uw hart begeert; ga uw gang, ik ben met u wat ook uw hart 
begeert. (8) Jonatan zeide: Zie, wij steken naar die mannen over en vertonen ons aan hen (9) Indien zij 
tot ons zeggen: Blijft staan tot wij bij u komen - dan blijven wij staan waar wij zijn en klimmen niet tot 
hen op; (10) maar indien zij zeggen: klimt tot ons op - dan zullen wij opklimmen, want dan heeft de 
Heer hen in onze macht gegeven. Dit zal voor ons een teken zijn." Hij had vertrouwen dat de Heer zijn 
teken zou eren en deze gedachten en woorden bij de Filistijnen zou doen opkomen. Hij dacht er niet aan dat 
de duivel hem een verkeerd antwoord zou kunnen geven. God is getrouw en wil dat wij Hem voor een teken 
vragen, zodat Hij zichzelf aan ons kan bewijzen en ons de overwinning op onze vijanden kan geven. Jonatan 
kreeg het teken waarvoor hij had gevraagd en wist dat God de Filistijnen in zijn handen had gegeven. Zodra 
Jonatan 5000 vierkante meter aan Filistijnen verslagen had, was er een aardbeving, die de rest deed vluchtten. 
Terwijl de Filistijnen vluchtten, nam Saul het waar en doodde zoveel hij kon, van degene die op de vlucht 
waren. 1 Samuël 14:24 zegt: "...Saul had het volk een vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de 
man. die spijs eet voor de avond en voordat ik mij op mijn vijanden gewroken heb." Jonatan, die zich 
niet bewust was van de vloek, gebruikte zijn stok om honing uit de honingraat te halen en at. Toen vertelde de 
anderen hem over de vloek. 
1 Samuël 14:36 zegt: "Verder zei Saul: Laten wij vannacht de Filistijnen achterna trekken en hen 
beroven tot het aanbreken van de morgen en niemand van hen overlaten. Zij nu zeiden: Doe al wat 
goed is in uw ogen. Maar de priester zei: Laten wij hier tot God naderen. (37) Saul vroeg aan God: Zal 
ik de Filistijnen achterna trekken? Zult Gij hen in de macht van Israël geven? Maar op die dag 
antwoordde Hij hem niet. "
Ik heb ondervonden dat de Heer ons niet altijd wil antwoorden. Job moest tot het einde een overweldigende 
test doorstaan, zonder een antwoord van de Heer. Hij moest op de Heer vertrouwen. Soms wil de Heer dat wij 
hem een andere weg laten. Een simpel ja of nee kan allebei verkeerd zijn. Het ware antwoord zou "ja, maar 
niet nu" of een "nee, maar later een ja" kunnen zijn. Ik werd me gewaar dat de Heer mij liet zien, twee munten 
te gebruiken, als ik het lot gooide. De reden daarvan is, zodat ik twee kruizen voor een "ja" en twee munten 
voor een "nee" krijg, terwijl een kruis én een munt betekent dat Hij mij niet wil antwoorden op die manier of op 
het ogenblik. Ik had altijd het gevoel in mijn hart dat God deze uitweg wilde. Toen ik het lot gooide voor ons 
huis, gebruikte ik twee munten, die elke keer met twee kruizen opkwamen. Toen ik nog erg jong in de Heer 
was, kreeg ik vele antwoorden op deze manier en zij werden ook bevestigd. De beter ik de Heer leerde 
kennen. de minder dat Hij wilde dat ik daarop zou leunen. Het lot en andere tekenen, hielpen mij er zeker van 
te zijn, dat ik de stem en de leiding van de Heer hoorde. De meer zeker wij worden van Zijn stem, de meer Hij 
ons van het nodig hebben van tekenen wil afwennen.
Er zijn nog steeds tijden dat ik het lot gooi. God wil niet dat wij het lot gooien en vragen voor tekenen over de 
dingen die Hij ons duidelijk in Zijn Woord vertelt. Wat het Woord zegt is definitief (beslissend). God hoeft niet 
aan ons te bevestigen wat Hij zegt dat de waarheid is. 
Een paar jaar geleden werd mijn oudste zoon door een lokale motor-handelaar gevraagd om voor een baan te 
komen solliciteren. Ik vroeg de Heer door het lot of hij die baan zou krijgen en het antwoord was "ja". Wat later 
vroeg ik de Heer mij een vers te geven omtrent die baan. Ik opende de Bijbel en het vers waar mijn oog op viel, 
wees erop dat zij niet helemaal eerlijk met mijn zoon zouden zijn. Dus ik dacht, "betekent dit, dat ja, hij zal de 
baan krijgen, maar zij zullen hem niet helemaal de waarheid vertellen?" 
Het bleek later, dat zij hem hadden verteld dat hij in December zou kunnen beginnen, maar dat het uiteindelijk 
Januari was, toen hij werkelijk begon. Precies zoals de Heer mij had laten zien. 
1 Samuël 14:24 zegt: "Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een 
vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de man die spijs eet vóór de avond en voordat ik mij op mijn 
vijanden gewroken heb." Zijn zoon Jonatan had niet gehoord dat deze vloek was uitgesproken en at wat 
honing. Saul wilde een antwoord van de Heer, of hij de Filistijnen kon aanvallen. Maar de Heer antwoordde 
Saul niet en hij verdacht dat zonde in het kamp dat verhinderde. 1 Samuël 14:38 zegt: "Toen zei Saul: Komt 
hierheen, alle gij hoofden van het volk; onderzoekt en ziet, waardoor deze schuld heden ontstaan is. 
(39) Want zowaar de Here leeft, die Israël verlost, al lag deze bij mijn zoon Jonatan, hij zal zeker 
sterven. Maar van het gehele volk was er niemand, die hem antwoordde. (40) Daarop zei hij tot geheel 



Israël: Gij zult aan de ene kant staan en ik en mijn zoon zullen aan de andere kant staan. Toen zei het 
volk tot Saul: Doe wat goed is in uw ogen. (41) Saul nu zei tot de Here: God van Israël, breng de 
waarheid aan het licht. Toen werden Saul en Jonatan aangewezen, maar het volk ging vrijuit. (42) Saul 
zei: Werpt het lot tussen mij en mijn zoon Jonatan. Toen werd Jonatan aangewezen. (43) Saul zei tot 
Jonatan: Deel mij mee, wat gij gedaan hebt. Toen deelde Jonatan het hem mee en zei: Ik heb 
inderdaad met de punt van de stok die ik in mijn hand had, een weinig honing geproefd. Hier ben ik: Ik 
ben bereid te sterven. (44) Saul zei: Zo moge God mij doen, ja nog erger, voorwaar, gij moet zeker 
sterven, Jonatan. (45) Maar het volk zei tot Saul: Zou Jonatan sterven, die deze grote overwinning in 
Israël behaald heeft? Dat zij verre! Zowaar de Here leeft, er zal geen haar van zijn hoofd ter aarde 
vallen. Want met Gods hulp heeft hij heden dit verricht. Zo bevrijdde het volk Jonatan, en hij stierf 
niet. (46) Saul keerde terug van de vervolging van de Filistijnen, en de Filistijnen gingen naar hun 
eigen woonplaats."
Uit het gehele Israël, werd door het lot geopenbaard dat Jonatan de oorzaak was van Gods zwijgen. Wij 
hebben dezelfde soevereine God! Toen zij Jonatan spaarden, ging Saul niet verder met het achtervolgen van 
de Filistijnen. God gaf geen leiding aan Saul, omdat de vloek die hij uitgesproken had, niet was vervuld. Zonder 
een antwoord van God wilde hij niet gaan, alhoewel zij de Filistijnen hadden kunnen vernietigen. 
Velen worden bewogen door reden of gelegenheid vandaag de dag, maar degenen die zich laten leiden door 
de Heilige Geest, zijn de zonen van God.
De apostelen dachten eraan Judas te vervangen. Handelingen 1:20 verteld ons: "Want er staat 
geschreven in het boek der Psalmen: "Laat zijn huis leegstaan, laat er nooit meer iemand op wonen" 
en "laat een ander zijn taak overnemen." (21) Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben 
aangesloten in al die tijd, dat de Here Jezus bij ons in- en uitgegaan is (22) te beginnen met de doop 
van Johannes tot de dag, dat Hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van 
zijn opstanding. (23) En zij stelden er twee voor: Josef, genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus 
had en Mattias. (24) En zij baden en zeiden: Wijs Gij, Here, die aller harten kent, die ene aan, die gij van 
deze twee heeft uitgekozen, (25) om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, 
waarvan Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. (26) En zij wierpen het lot en het lot viel 
op Mattias en hij werd verkozen verklaard bij de elf apostelen."
Wij worden door de meeste kerken verteld dat er een fout was gemaakt in deze situatie, omdat de twaalfde 
apostel Paulus had moeten zijn. De reden voor deze geaccepteerde leerstelling is, dat er alleen maar twaalf 
apostelen hadden moeten zijn. Vanwege deze leerstelling wordt het Griekse woord "apostolos" in het Nieuwe 
Testament, in de meeste gevallen, niet vertaalt als apostel. Wij hebben echter geen reden om te geloven dat 
het anders vertaald zou moeten worden dan apostel. Er worden op zijn minst 25 apostelen genoemd in het 
Nieuwe Testament, door het gebruik van precies hetzelfde Griekse woord "apostolos". Wij hebben tot op heden 
nog steeds apostelen. God koos Mattias, door het lot, om de plaats van Judas, als twaalfde apostel, in te 
nemen. Men zegt ook dat Mattias niet meer genoemd wordt in de latere Geschriften, maar de meeste van de 
andere apostelen worden ook later niet meer genoemd. 
Jesaja 53 vertelt ons over het opofferende leven en de dood van Jezus. In dit hoofdstuk heeft men in de 
Bijbelcode de namen van Jezus en de twaalf apostelen gevonden, inclusief Mattias en zonder Judas en 
Paulus. Sinds de tijd van Jesaja was het geschreven dat Mattias, Judas' zijn plaats in zou nemen, De Joodse 
apostelen, die het lot hun hele leven hadden gebruikt, vertrouwden erop voor belangrijke beslissingen, omdat 
zij geloofden in een soevereine God, die gebeden beantwoordt. 
God koos Gideon om Israël te leiden tegen de Midjanieten, de Amelekieten en de kinderen van het Oosten. 
Gideon was bezorgd omdat hij wist dat hij nou niet echt een leger had, en hij had ook geen vertrouwen in 
zichzelf. Hij wilde het vertrouwen van de Heer. 
Richteren 6:36 zegt: "Toen zei Gideon tot God: Indien Gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals 
Gij gezegd hebt - (37) zie, ik leg een vlies wol op de dorsvloer; wanneer er alleen op het vlies dauw zal 
zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat Gij door mijn hand Israël verlossen wilt, 
zoals Gij gezegd hebt. (38)En zo geschiede het; de volgende morgen stond hij vroeg op en wrong het 
vlies uit; hij perste dauw uit het vlies, een schaal vol water. (39) Toen zei Gideon tot God: Uw toorn 
ontbrande niet tegen mij, moge ik nog slechts ditmaal spreken; laat mij nog éénmaal met het vlies een 
proef nemen; laat nu alleen het vlies droog blijven,, maar op het gehele land zij dauw. (40)En God deed 
alzo in die nacht; alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw."
Dat is aardig specifiek zijn met de Heer. Gideon wilde een teken dat in het normale niet kon gebeuren. Normaal 
gesproken zou het vlies doorweekt zijn van de vochtigheid er omheen. In dit geval was echter het vlies droog 
en de grond was nat. Als wij een antwoord nodig hebben dan is het geen probleem voor God om deze tekenen 
voor ons te doen. 
Eens, jaren geleden, was ik aan het prediken tegen een man die op het randje van bekering was. Hij had vele 
vragen, maar ook een probleem met het geloven, dat God hem, individueel, liefhad. Ik stelde voor dat hij God 
om een teken zou vragen. Ik zei: "Vraag God het te laten regenen, terwijl de zon schijnt, om te laten zien dat 
Hij van je houdt." Deze man was vol van vreugde de volgende dag, want dat was precies wat er gebeurde. Hij 



had geknield bij zijn bed, en na het bidden van dat gebed, keek hij uit het raam; de zon scheen en het regende. 
Hij had dit nodig. Het overtuigde hem van een persoonlijke God en Redder.
Toen ik, op een andere keer een klas aan het onderwijzen was, stelde ik iedereen voor dat zij God nummer 1 
zouden maken in de morgen en, allereerst, voor een uur God zouden zoeken in zijn Woord, voordat zij aan het 
werk gingen. Op dit punt gekomen, zette ik een teken voor hen. Ik zei: "Als je niet gelooft dat God je als eerste 
wil ontmoeten in de ochtend, voordat je naar je werk gaat, zet je alarmklok voor de tijd dat je normaal opstaat. 
Vraag God dan je een uur eerder wakker te maken. Wanneer je wakker wordt, keer je hoofd en kijk naar de 
klok." Haast iedereen in de klas kwam de volgende keer, helemaal verrast. Zij zeiden dingen als: "Ik werd 
wakker, keek naar de klok, en het was precies een uur voordat de wekker afloopt." Zij konden nu "zien" en 
waren onder de indruk van Gods soevereiniteit en dat het Zijn Wil was voor hun, om Hem vroeg in de morgen 
te ontmoeten. Zulke dingen maken indruk op de mens, Gods persoonlijke liefde en interesse in hen. 

De kinderen van Israël waren oorlog gaan voeren tegen de Filistijnen, en de Filistijnen hadden de Ark van het 
Verbond veroverd. Zij droegen hun buit naar Filistea, en daarna van stad tot stad. De vloek van God viel op 
elke stad die de Ark ontving; de mensen kregen zweren en stierven. Spoedig eisten zij de stads-vorsten der 
Filistijnen, om de Ark uit hun stad te verwijderen. Toen zij de Ark vlak naast Dagon, hun god, plaatste, viel hij 
over op zijn gezicht en het brak zijn hoofd en handen af. Nu werden de Filistijnse stads-vorsten bang voor de 
God van Israël. Zij werden eraan herinnerd, wat deze God Egypte en Farao had aangedaan om Israël te 
bevrijden. Hun priesters en waarzeggers gaven hun advies om een teken van God te vragen, om te zien of dit 
werkelijk Zijn rechtspraak was, welke over hen gekomen was. 1 Samuël 6:7 zegt: "Nu dan, neemt en maak 
gereed een nieuwe wagen met twee zogende koeien, die nog geen juk gedragen hebben; spant die 
koeien voor de wagen, maar brengt haar kalveren bij haar vandaan naar huis terug. (8) Neemt dan de 
Ark des Heren, zet haar op de wagen en legt de gouden voorwerpen, die gij Hem als genoegdoening 
geeft, in een kistje ernaast. Zendt haar dan weg: laat haar gaan. (9) Geeft acht: indien zij de weg naar 
haar gebied gaat, naar Bet-Semes, dan is Hij het, die dit grote onheil over ons gebracht heeft. En zo 
niet, dan weten wij, dat niet Zijn hand ons getroffen heeft; dan is het ons toevallig overkomen." Het 
vleselijke kan, tegen alle reden in, in "kans" geloven. Koeien, die nog nooit een wagen hadden getrokken, 
omdat zij nog nooit een juk hadden gedragen, zouden natuurlijker wijze, naar huis gaan waar hun kalveren 
gingen. Zij zouden nooit hun kalveren verlaten om een land in te trekken, waar ze nog nooit geweest waren. 
Het was absoluut onmogelijk, dat die koeien die kant op gingen, zonder de totale soevereiniteit van God over 
die koeien. 
1 Samuël 6:10 zegt: "De mannen deden alzo. Zij namen twee zogende koeien en spanden die voor de 
wagen, maar haar kalveren hielden zij thuis. (11) Zij zetten de Ark des Heren op de wagen, evenals het 
kistje met gouden muizen en de afbeeldingen van hun gezwellen. (12)De koeien gingen regelrecht de 
weg op naar Bet-Semes; zij liepen al loeiende rechtdoor zonder naar rechts of naar links af te 
buigen..." 
Het leek er niet op dat de koeien het prettig vonden om de Ark terug naar Israël te brengen, met al dat geloei. 
De Filistijnen wisten dat dit van God was en offerden zelfs aan Hem. Zij hadden het onmogelijk gemaakt dat dit 
teken op een natuurlijke wijze vervuld had kunnen worden. Zij hadden God gevraagd iets te doen wat normaal 
niet zou gebeuren. Jij kunt dat ook doen, en je zult het nooit meer vergeten, inclusief de "Filistijnen" om jou 
heen. 
Een paar jaar geleden herinnerde ik de Heer aan mijn twee oudste zonen, die nu "hun eigen ding" aan het 
doen waren, alhoewel zij zijn opgegroeid met de Heer in hun leven. Ik had gebeden en hun in Gods handen 
gelegd in geloof, maar omdat het zo lang scheen te duren, vroeg ik de Heer om een woord met betrekking tot 
hen. Ik sloeg mijn Bijbel open en drukte mijn vinger blindelings op de bladzijde, en het zei: "Uw gebeden en 
uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen" (Handelingen 10:4) "In gedachtenis", is dat, wat 
de herinnering van iemand in leven houdt. Dus God herinnerde mijn gebed voortdurend. Ik deed het nogmaals, 
en mijn vinger kwam neer op "het is volbracht!" (Johannes 19:30)
In andere woorden, God zei: "Je hebt erover gebeden. Ik heb je gebed gehoord. Het is gedaan, geloof het nu." 
Jezus zei in Marcus 11:24 - "Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt 
ontvangen en het zal geschieden."

Toen het mij gebeurde dat ik een hoop pijn had en bloed plaste als ik naar het toilet moest, had ik toch vrede; 
waarschijnlijk omdat Christus ons vele malen genezen had, door de jaren heen. De gedachte was bij mij 
opgekomen, dat ik wel eens kanker kon hebben, maar ik had aan niemand iets verteld, behalve één vriend, 
Mike Burley, die in gebed met mij geloofde voor genezing. Kort daarna kwam ik twee zusters in de Heer tegen, 
die mij vertelden dat zij aan het bidden waren geweest voor voorgangers en ook voor mij. Zij vertelden mij dat 
de Heer hun had verteld dat ik een strijd zou voeren met kanker, maar ik zou het overwinnen. Ik bedankte hen 
en vertelde hen dat ik zoiets verwacht had. Ik ging naar huis en vroeg de Heer hier een woord over. Ik sloeg 
mijn Bijbel open en drukte mijn vinger weer blindelings op de bladzijde, waar het terechtkwam op 2 Koningen 
20:1, dat zei: "Gij zult sterven en niet herstellen." Ik zei: "Dat accepteer ik niet, Heer. Dat is niet wat Uw 



Woord mij belooft. U vertelde mij, "Zijn striemen (slagen) is ons genezing geworden" (Jesaja 53:5) en 
"wat gij bidt, gelooft, en gij zult ontvangen" (Marcus 11:24). Ik vroeg God toen om een ander Woord. Ik 
opende mijn Bijbel weer en stak mijn vinger blindelings, rechtstreeks op Psalm 118:17, en het zegt: "Ik zal 
niet sterven, maar leven." Precies het tegenovergestelde! De enige twee verzen daarover in de Bijbel. Denk 
eens aan de soevereiniteit van God, de bladzijden te laten stoppen op precies dié bladzijden en de controle 
over mijn vinger, zodat het het juiste vers en regel aanwijst. Wat een ontzagwekkende God is Hij! God was mij 
aan het uitproberen om te zien of ik de Geschriften zou geloven. Als je weigert te geloven, wat tegen de 
Geschriften ingaat, zal je gezegend worden. Mijn symptomen verdwenen op geleidelijke wijze, totdat zij 
volkomen verdwenen waren. 
Een zuster in de Heer die wij kenden en die een paar uur van ons vandaan woonde, had zo'n groot gezwel, dat 
het er op leek alsof zij een paar maanden zwanger was. Zij belde mij en ik vervloekte het gezwel in de naam 
van Jezus. Zij belde mij vlak daarna terug en vertelde mij, dat het had geleken op een ballon, waar je lucht uit 
laat ontsnappen. Wat later echter, kwam het weer terug. Ik vroeg de Heer mij een woord te geven omtrent 
deze zuster. Vijf keer achter elkaar flipte ik de Bijbel open, drukte mijn vinger blindelings op de bladzij en las 
een vers over de opstanding van de doden. Ik schreef ze allemaal op. Toen vroeg ik de Heer: "Wat vertelt U mij 
hier, Heer? Gaat U haar van de doden opwekken, of spreekt u over de opstanding? Het teken dat God mij gaf 
was profetisch en het gebeurde, al was het niet het beste wat ze van God kon hebben ontvangen, want zij 
stierf. De doktoren waren bang om haar te opereren. Het was alsof zij negen maanden zwanger was. Haar 
familie zette haar onder druk om naar Mexico te gaan voor behandelingen. Ik wist dat zij heen en weer ging in 
haar geloof in genezing, omdat zij mij dat vertelde, tegen het eind van haar verzoeking. Niet dat ik haar 
daarvoor veroordeel. Zij was een goede, gelovige vrouw, die vele malen door de Heer genezen werd, 
gedurende haar Christelijke leven. Haar man besloot dat zij niet noodzakelijk de Wil van God aan het zoeken 
waren, toen zij voor genezing geloofden, als wel hun eigen verlangens. Natuurlijk baden Jezus en de discipelen 
voor mensen die hun eigen verlangens om genezen te worden hadden, en God genas hun allemaal 
(Matteüs 4:24 ; 8:16 ; 9:35 ; 12:15, Handelingen 5:16) door hun geloof. 
Psalm 103:3 zegt: "die al uw ongerechtigheden vergeeft; die al uw ziekten geneest."
Op het moment dat zij hun geloof (vertrouwen) in haar genezing opgaven en baden, "Heer, als het Uw Wil is", 
viel zij dood neer. Haar man en de doktoren waren geschrokken, omdat er geen tekens waren dat zij stervende 
was. Hij vertelde mij, dat het moment dat die woorden uit hun mond kwamen in gebed, zij dood neer viel. Hij 
vertelde mij: "David, wij hielden haar hier door geloof." Ik dacht, Ja, en dat is ook wat wij moeten doen. 
Wij vertelden Pauline Warner, een zuster in onze vergadering, het droevige nieuws. Zij zei dat dit haar erg van 
streek maakte, omdat zij altijd dacht dat zij sterk in hun geloof stonden. Zij kreeg angst als zij er aan dacht dat 
geloof kan falen. Terwijl zij dit, al rijdende, overdacht, werd haar een vers gegeven, "Handelingen 5:1." Pauline 
belde mij op haar mobile telefoon en vertelde mij het vers. Omdat zij zich niet kon herinneren wat het zei, wilde 
ze dat ik het voorlas. Het zegt: "En een zekere man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht 
een eigendom." Op het eerste gezicht vertelde ik haar, dat ik niet kon zien, hoe dit toepasselijk zou kunnen 
zijn, omdat zij trouw waren met hun financiën. Plotseling kwam het in mij op, dat een man en vrouw "een 
eigendom" verkocht hadden. Genezing is ons eigendom bij de overeenkomst onder het bloed. 
Het is "het brood van de kinderen", volgens Jezus. "Als het Uw wil is" zouden wij nooit moeten bidden, 
wanneer de Geschriften duidelijk de Wil van God daarover kenbaar maken. (1 Petrus 2:24 ; Psalm 103:3). 
Jezus en de apostelen baden nooit dàt gebed voor genezing, bevrijding of provisie. Van dit kunnen wij zien dat 
wij de leugen kunnen accepteren in ruil voor een beloofd bezit. Dit vers dat aan Pauline werd gegeven en het 
"Als het Uw Wil is" gebed, hielpen velen met het begrijpen dat wij "de belijdenis van hetgeen wij hopen 
onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw." (Hebreeën 10:23).

Hier is een teken dat nog steeds indruk maakt op mensen over de soevereiniteit van God. 2 Koningen 20:1 
zegt: "In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot 
hem en zei: Zo zegt de Here: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. 
(2) Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Here: (3) Ach, Here, gedenk toch, dat ik voor 
uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed 
is in uw ogen. En Hizkia weende luid. (4) Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het 
woord des Heren tot hem kwam: (5) Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de 
Here, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, ik zal u 
gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis der Heren. (8) Hizkia had Jesaja 
gevraagd: Wat is het teken, dat de Here mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag zal opgaan 
naar het huis der Heren?" Wij vragen misschien, "Waarom geloofde hij de Here niet?" Bovendien sprak hij 
met Jesaja de profeet!
De Bijbel vertelt je om de profeten te testen (1 Johannes 4:1). Vaak wordt er in persoonlijke profetieën iets 
verteld dat alleen jij wist. Dit is een teken dat de profetie niet zomaar van de gedachten van de profeet komt. 
Of, andere keren, worden er gebeurtenissen verteld die je de sleutel geven naar de vervulling van de profetie, 



zodat, wanneer zij gebeuren, jij kan zien dat het van de Heer komt. Klaagliederen 3:37 zegt: "Wie is het, die 
spreekt en het is er, wanneer de Heer het niet gebiedt?"
Dit geeft je een manier om aan jezelf te bewijzen of degene die profeteert, wel een echte profeet is. Er zijn een 
hoop profeten met een geest van waarzeggerij. Deze geesten hebben geen controle over de toekomst, 
daarom hebben dit soort "profeten" (waarzeggers!) een laag procent van vervulling. Degenen die naar deze 
profeten of waarzeggers gaan, realiseren zich niet dat deze geesten hun dingen vertellen, die zij willen laten 
gebeuren, maar dat God het niet altijd toestaat. Terug naar 2 Koningen 20:9 zegt: "Daarop antwoordde 
Jesaja: Dit zal u het teken zijn des Heren kant, dat de Here ook doen zal wat Hij gesproken heeft: zal de 
schaduw tien treden vooruitgaan, of zal zij tien treden teruggaan? (10)En Hizkia zei: Het is gemakkelijk 
voor de schaduw tien treden omhoog te gaan. Neen, de schaduw moet tien treden teruggaan. (11) 
Toen riep de profeet Jesaja tot de Here, en Hij deed de schaduw op de treden waarlangs zij afgedaald 
was op de trap van Achaz, weer tien treden teruggaan." Hizkia wist het niet, maar het is makkelijk voor God 
om de zon 10 treden terug te laten gaan. Hij dacht dat hij het God moeilijk maakte.
Toen Elia niet wist wat hij Elisa als antwoord moest geven, liet hij het antwoord aan de Heer, door een teken. 2 
Koningen 2:9 zegt: "En zodra zij overgestoken waren, zei Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal ik voor 
u doen, eer ik van u wordt weggenomen? En Elisa zei: Zo moge dan een dubbel van uw Geest op mij 
zijn. (10)En Elia zei: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u wordt 
weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden. (11)En, 
terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die 
maakten scheiding tussen hun beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. (12)En Elisa zag het...
In dit geval wist Elia niet of God Elisa nou wel of niet een dubbele portie van zijn Geest zou geven. Hij dacht dat 
Elisa misschien teveel gevraagd had. Tenslotte was Elia de grootste werker van wonderen sinds Mozes. Elia 
liet de bevestiging aan een teken van God over, en God eerde dat. Elisa ontving een dubbele portie, en deed 
twee maal zoveel wonderen. 
God is soeverein over de geschiedenis, zodat Hij mensen en gebeurtenissen voor tekenen aan ons gebruikt. 1 
Korintiërs 10:11 zegt: "Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (in het Grieks: symbool, zinnenbeeld of 
schaduw) (voor ons); en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen 
gekomen is." 
Volgens Deuteronomium 21:17, was het dubbele deel (dubbele portie), het deel van de erfenis van de eerst 
geborene (de oudste zoon). Elisa, de tweede zoon, kreeg een dubbele portie van de Geest, welke Elia, de 
eerstgeboren zoon gehad zou moeten hebben. Hij kreeg een dubbele portie van wat Vader God als een erfenis 
gaf. De tweede zoon van de Vader ontving de erfenis van de eerstgeboren zoon, net als bij Efraïm en 
Manasse, Jakob en Esau, Isaac en Ismaël of Abel en Kaïn. Elk van deze paren is een voorbeeld (schaduw) 
van de twee zonen van Vader God. God zei: "Israël is mijn eerstgeboren zoon" (Exodus 4:22). De Kerk is 
Zijn herboren of tweede zoon. Zoals Jezus zei: "Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de 
laatsten zijn." (Matteüs 20:16). De Kerk werd het laatst geboren, maar is eerste bij God met zalving, erfenis 
en positie.
Elk van deze paren van zonen geeft ons een openbaring van het verschil tussen de natuurlijke, eerstgeborene, 
en de spirituele, tweede geboren zoon. Efraïm was de tweede zoon van Josef, die het meest duidelijke 
voorbeeld van Jezus was, in de Bijbel. Efraïm ontving het dubbele portie van de erfenis, welke aan Manasse, 
de eerstgeborene, zou hebben moeten worden gegeven. (Genesis 48:17-19). Efraïm werd een "volheid van 
volken" genoemd, omdat hij de Kerk van alle volken afbeeldde. De Kerk is de tweede zoon (de herboren 
zoon) van de Vader, die het dubbele portie dat Israël, de eerstgeboren zoon, zou hebben ontvangen, maar 
weigerde. Op net zo'n manier verkocht Esau het dubbele gedeelte van zijn geboorterecht, "voor brood en 
een linzengerecht". In andere woorden: hij wandelde in het vleselijke. Wij zijn alleen maar Jakob, de tweede 
zoon, àls wij het dubbele portie van het Nieuwe Testament van zalving aanvaarden, dat door natuurlijk 
(werelds) Israël verkocht werd. Wat zij van Jezus weigerden, moeten wij accepteren, en geen krachteloos 
evangelie. Velen in de Kerk blijken net als Esau te zijn, en accepteren hun dubbele portie niet. Ontvang je 
dubbele portie van zalving, en wordt gevuld met de Heilige Geest en de gaven van het Nieuwe Testament. 
Paulus waarschuwde de Kerk geen Ismaëls te zijn (eerstgeborenen), kinderen van de slavin, die onder de 
slavernij van de wet en religie waren. (Gelaten 4:21-31). Hij moedigt ons aan om als Isaac (de tweede zoon) te 
zijn, kinderen van de vrije vrouw, en van de belofte. Wij moeten een nieuw leven hebben door geloof en het 
handelen naar de beloften. "De rechtvaardige zal uit geloof leven." (Romeinen 1:17). Geloof in deze 
beloften. Herboren in de beloften, door het deelnemen aan het leven, de voordelen en het werk van Christus, 
door geloof. De grote belofte, welke ons bekrachtigt om alles te worden wat God beloofd heeft, is "de belofte 
van de Vader." Handelingen 1:4 zegt: "... gebood Hij (Jezus) hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te 
blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. (5) Want Johannes 
doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. (8) 
Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn...
De Heilige Geest is dat dubbele portie van de erfenis dat door Jezus werd gegeven, na Zijn dood en 
opstanding.



Gezamenlijk ging het eerstgeboren, natuurlijke Israël, vooraf aan de tweede geboren, spiritueel Israël, ofwel de 
Kerk. Persoonlijk zijn wij allen als die twee zonen; wij worden vleselijk geboren, voordat wij spiritueel geboren 
worden. 1 Korintiërs 15:45 zegt: "Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens (eerstgeboren), Adam, 
werd een levende ziel, de laatste Adam (tweede geborene), een levendmakende geest. (46) Doch het 
geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. (47)De eerste mens is uit de 
aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. (48) Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en 
zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. (49)En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen 
hebben, zo zullen wij (Grieks: laten wij) het beeld van de hemelse dragen." Wij worden allemaal geboren 
als de eerstgeborene, Adam, wij moeten ook herboren worden als de tweede geboren Adam, Jezus Christus. 
De voltooide creatie van God was de tweede geboren Zoon Jezus en al diegene in de Kerk, die in Hem 
verblijven. Een groot gedeelte van het natuurlijke Israël, had de gelegenheid hieraan deel te nemen, maar 
verkocht hun geboorterecht. Zij krijgen nog één kans, in de toekomstige dagen. 
De Kerk, welke is opgebouwd uit Joden en Heidenen die geloven, is eerst voor God, niet een latere 
overweging. Geestelijk was Jezus de Vader van de twaalf stamvaders van de Kerk, net als Jakob de natuurlijke 
vader was van de twaalf stamvaders van Israël. De Kerk nam Jezus' naam als het lichaam van Christus, ofwel 
Christenen. Israël nam Jacobs' naam "Israël, welke hem door God was gegeven. (Genesis 32:28). Jakob was 
duidelijk een beeld  van de Heer. Jakob trouwde twee vrouwen, dochters van één vader, die een schaduw was 
van "de" Vader. Deze twee vrouwen representeerde natuurlijk Israël en Spiritueel Israël, ofwel de Kerk. Jacob, 
als Jezus, hield met Zijn hele hart van de tweede geboren dochter, Rachel, die de Kerk representeert. Hij werd 
echter gedwongen, de eerstgeboren dochter Lea, die het natuurlijke Israël representeert, eerst te trouwen. 
(Genesis 29:26) Jezus hield op de eerste plaats van de Kerk, omdat zij net als Hij is, uit de hemel geboren, niet 
van de aarde. Behalve de getrouwe uitverkorenen, hield natuurlijk Israël van de wereld, en God scheidde van 
haar. (Jeremia 3:8 ; Jesaja 50:1 ; Hosea 2:2-4)
Een ander interessant feit is, dat, toen Jakob de Jordaan overstak met zijn twee families, om terug te keren 
naar het Beloofde Land; een beeld van de hemel; verklaarde hij twee legers te zijn. Genesis 32:10 zegt: "... 
trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden." Israël was twee legers geworden; 
eerstgeboren natuurlijk Israël en herboren, spiritueel Israël: de Kerk. Het oversteken van de Jordaan 
representeert dood en opstanding. Daarna, zoals je misschien wel verwacht, in "de hemel" zagen zij het 
gezicht van God. Genesis 32:30 zegt: "En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zei hij) ik heb God gezien 
van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven." (in het Hebreews: "weggerukt"). 
Lea en Rachel hadden allebei dienstmaagden die Jakob (als Jezus) meer kinderen baarden dan zij deden. 
Paulus, al sprekende over de dienstmaagden, zei in Gelaten 4:27 - "... want talrijk zijn de kinderen der 
eenzame, dan van haar, die een man heeft." Het is duidelijk dat er meer van het zaad van de Heer in beiden 
Israël en de Kerk zijn, die in slavernij zijn, dan die vrij zijn om een volledige bruid/bruidegom relatie met Hem te 
hebben. Een groot gedeelte van de Kerk is in slavernij aan de zonde, religie of wetsverheerlijking en niet vrij 
om de Heilige Geest te volgen, zoals elke zoon zou moeten doen. (Romeinen 8:14)
Slavernij maakt ons slaven, terwijl vrijheid ons zonen maakt. Johannes 8:31 zegt: "Jezus zei dan tot de 
Joden, die in Hem geloofden: Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij. (32) en gij 
zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. (34) ... een ieder, die de zonde doet, is een 
slaaf der zonde. (35 )En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig." Paulus 
bevestigde dit in Gelaten 4:30 - "... Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon van de slavin zal in 
geen geval erven met de zoon van de vrije." 
In de volgende hoofdstukken, is er het goede nieuws, dat wij niet in slavernij hoeven te leven.
Iedereen moet uit de hemel geboren worden, om het Koninkrijk in te gaan. Johannes 3:3 zegt: "Jezus 
antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren (Grieks: van 
boven) wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien." Zij "kunnen het Koninkrijk Gods niet binnengaan." 
(Johannes 3:5)
Volgens Jezus, gingen de rechtvaardigen van het Oude Testament naar Abrahams schoot. (Lucas 16:22) Bij 
Zijn dood, toen Jezus neder daalde naar de lagere, aardse gewesten, predikte Hij tegen de geesten (spirits) in 
de gevangenis daar, die toen het evangelie geloofden en van boven herboren werden. Daarna leidde Hij deze 
gevangenen naar de hemel. (Efeziërs 4:8,9 ; Petrus 4:19) Daarom zijn nu de rechtvaardigen vanonder Oud 
Testament Israël, in de Kerk. (de geroepenen)

Dit laat de soevereiniteit van God zien, van het geven van tekenen aan de Kerk in al de zinnenbeelden en 
schaduwen van de Geschriften, en de fout van het geloven dat de Kerk een soort van nagedachte van God 
was, toen Israël te kort schoot. De Kerk is de bekroning van de creatie van God, alhoewel niet iedereen de 
status van bruid zal bereiken. Latere hoofdstukken zullen het dubbele portie van de erfenis uitleggen.



HOOFDSTUK 10
DE SOEVEREINITEIT VAN GOD DOOR ONS

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En 
voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft 
liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 

(Gelaten 2:20)

Ik ben aan het leren dat ik het niet ben die het Christelijke leven leef, en de werken van Christus doe, maar ik 
accepteer "mijn dood", zodat Christus in mij mag leven  en Zijn werken door mij doet.
Jezus gaf zijn stoffelijke lichaam op, zodat Hij het verlossen van deze gevallen schepping door een gezamenlijk 
lichaam, op veel grotere schaal, kon voortzetten. 1 Korintiërs 12:27 zegt: "Gij nu zijt het lichaam van 
Christus en ieder voor zijn deel leden." (ieder van u is een deel van dat lichaam). Wij zijn niet het deel van 
een "andere Jezus": een andere en waardeloze Jezus. Wij zijn het lichaam van dezelfde Jezus, die in dat 
eerste lichaam wandelde, door het uitoefenen van Gods kracht om de gevangenen vrij te zetten. Hebreeën 13:
8 zegt: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid." Het is jammer dat de 
meesten het niet eens zijn met het plan van Christus: van het voortzetten van de soevereiniteit welke Hij had in 
Zijn eerste lichaam, in Zijn tweede. Amos 3:3 zegt: "Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens 
geworden zijn?"
Dit hoofdstuk wordt gewijd, aan het ons in overeenkomst brengen met het Woord, zodat Christus in ons mag 
wandelen en Zijn soevereiniteit door ons mag uitoefenen.

De zonen van een koning zijn prinsen die opgroeien om zijn autoriteit te erven, en zijn soevereiniteit uit te 
oefenen. Psalm 45:17 zegt: "Op de plaats van uw vaderen zullen uw zonen staan, gij zult hen tot 
vorsten stellen over het ganse land." 
De gezindheid van het vlees (het vleselijk denken), is de vijand van God en kan Hem niet behagen. (Romeinen 
8:7) Wij allen stierven in Adam en werden waardeloos voor God; bij het verblijven in Christus, die het Woord is, 
worden wij voorwerpen van Zijn regerende autoriteit. 1 Korintiërs 15:22 zegt: "Want evenals in Adam allen 
sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden." En Romeinen 5:17 - "Want, indien 
door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, 
die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen 
heersen door de ene, Jezus Christus." Het was de bedoeling voor ons de genade van God te accepteren en 
"te heersen (door de ene) in het leven." Wanneer de Adamische mens in ons sterft, komt de spirituele 
(geestelijke) mens tot leven. 
2 Korintiërs 4:16 zegt: "Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens (Het 
adamische karakter van de zelf), nochtans wordt de innerlijke (Christus in jou) van dag tot dag 
vernieuwd." Wanneer wij het Woord lezen en ons bekeren van ons wereldse denken en leven door het 
accepteren van het denken en leven van Christus, dan is het mogelijk voor Hem door ons te heersen. 2 
Korintiërs 4:11 zegt: "Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood (van de zelf) overgeleverd, 
om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare." Door de dood van 
de zelf (de eigen ik), kunnen wij verwachten dat het leven van Jezus, in onze menselijke lichamen, 
gemanifesteerd (geopenbaard) zal worden. 
Zoals wij zullen zien, is het leven van Christus hier niet alleen Zijn vruchten, maar ook 
Zijn geestelijke ambt. Degenen die ons onderwijzen dat wij het leven van Christus niet kunnen verwachten in dit 
leven, zijn misleiders. Degenen die prediken dat, zolang wij in dit lichaam zijn, wij altijd slaven aan de zonde 
zullen zijn, misleiden ons. 2 Johannes 1:7 zegt: "Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die 
de komst van Jezus in het vlees niet belijden." Wanneer Jezus lichamelijk terugkomt, zal Hij een 
verheerlijkt lichaam hebben; maar nu komt Hij in het vlees door Zijn lichaam van gelovigen. Degenen die 
prediken dat onze grootste hoop hier is, om vergeven te zijn, en geen verandering van karakter 
(transformatie), zijn misleiders. Paulus legde uit dat hij een geheim openbaarde met de woorden "Christus 
onder (in) u, de hoop der heerlijkheid." (Kolossenzen 1:27) Hij zei dat de wijsheid van dit geheim (raadsel) 
was: "ieder mens in Christus volmaakt (compleet, opgegroeid) te doen zijn. (vers 28) Christus in jou heeft 
de macht over de zonde en de vloek om ons heen. Als wij ons realiseren dat het doel van Christus is in ons te 
leven, dan groeit ons vertrouwen in wat Hij in ons en door ons kan doen, exponentieel. Filemon 1:6 zegt: "Dat 
uw gemeenschap in het geloof (Grieks: "het delen tezamen") zich werkzaam tonen in een grondig 
kennen van al het goede, dat in ons naar Christus uitgaat."



Wanneer wij de gedachten van Christus aanvaarden; welke het Woord van God is; zal het ons veranderen. 
(transformeren) Romeinen 12:2 zegt: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd 
(opnieuw gevormd, verandert) door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene."
Als wij ons niet bekeren (Grieks: "veranderen van gedachten") wanneer wij het Woord lezen, dan accepteren 
wij de transformatie (verandering) naar het leven en het werk van Christus niet. Het allereerste wat wij moeten 
geloven is het Evangelie. Gelaten 2:20 zegt: "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet 
meer mijn ik, maar Christus leeft in mij...
De oude ik stierf aan het kruis en nu leeft Jezus in mij. Het geloof en vertrouwen in dit rechtvaardigt ons en 
geeft ons recht op de kracht het ook te laten gebeuren. Omdat velen dit niet begrijpen, geloven zij dat wij geen 
andere hoop hebben dan verder te gaan in zonde en te rekenen op Gods genade en vergiffenis. Romeinen 6:
1 zegt: "... Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? (2) Volstrekt niet! Immers, hoe 
zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?" Merk op dat vanwege genade, wij niet langer 
in zonde hoeven leven. (3) Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood 
gedoopt zijn? (4) Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de 
doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden 
wandelen... Toen wij werden gedoopt, stierf de oude zondaar en werd hij begraven, zodat wij nu in een nieuw 
leven kunnen wandelen. (5) Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, 
zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding. Bij de doop stierven wij en kwamen wij 
weer tot leven door geloof. Of het nu een dode man is of herboren man, geen van beiden zondigt. (6) Dit 
weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn 
kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonden zouden zijn."
Door geloof stierven wij, en nu leeft Jezus in ons. Wij werden "verlost uit de macht der duisternis" 
(Kolossenzen 1:13). Dit is echt goed nieuws!
Wij zijn allen vrij van de macht van de zonde, als wij het geloven. Wij kunnen deze beloften nu gebruiken als 
een tweesnijdend zwaard, om de corruptie in ons leven te vernietigen. 
2 Korintiërs 7:1 zegt: "Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle 
bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods." Wij zijn 
verantwoordelijk onszelf te reinigen door geloof in de beloften.
Diegenen die geloven in de beloften zullen vrucht dragen. Als een voorbeeld: Mary geloofde de belofte, dat zij 
de vrucht van Jezus zou dragen in haar sterfelijk lichaam. (Lucas 1:31-35) Jezus zei: "Mijn moeder en mijn 
broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen." (Lucas 8:21) Wij, die de vrucht van Jezus 
voortbrengen, zijn in zinnenbeeld Zijn moeder. In de vergelijking van de zaaier, zaaide Jezus het zaad (Grieks: 
"sperma") van het Woord in ons hart. Sinds het Woord het spirituele sperma van Jezus is, kan het alleen Zijn 
vruchten voortbrengen. Niet één woord van de mens of van religie kan dit doen. Alleen maar één van de vier 
voorbeelden die het Woord ontving, bracht vrucht voort, 30-, 60- of 100-voudig. Mary werd verteld in Lucas 1:
45 - "En zalig is zij, die geloofd heeft, want wat vanwege de Here tot haar gezegd is, zal volbracht 
worden." Omdat zij het Woord geloofde, bracht zij de vrucht van Jezus voort. Het Woord moet geloofd 
worden, om in ons vervuld te worden. Hebreeën 4:2 zegt: "Want ook ons is het evangelie verkondigd 
evenals hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard 
ging bij hen, die het hoorden." Wij kunnen het evangelie horen, maar maken het ineffectief (onwerkzaam) 
door ons eigen ongeloof, net als Israël deed. Door het dragen van de vrucht van dezelfde Jezus, bewijzen wij 
wie de ware gelovigen zijn. Jezus zei: "Gij zult hen dan aan hun vruchten kennen"; niet door wie ze zeggen 
dat ze zijn.
Paulus liet ons zien hoe wij ons geloof met onze hernieuwde verbeeldingskracht kunnen oefenen. 2 Korintiërs 
3:18 zegt: "En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des 
Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door 
de Here, die Geest is." Als ons gezicht werkelijk onbedekt is, dan zien wij door geloof het voltooide werk van 
God weerspiegelen, wat "Christus in u, de hoop der heerlijkheid" is. Alleen het zien van de Jezus van het 
Woord in de spiegel zal ons transformeren in het beeld van God. De Jezus die wij zien, moet Hem zijn, die de 
macht heeft over de zonde en de vloek om ons heen. 
De meeste Christenen zouden het trots noemen om in de spiegel te kijken en door geloof Jezus te zien, maar 
de waarheid is, dat dit de enigen zijn die nederig zijn aan het Woord. Degene die zijn eigen gezicht ziet in de 
spiegel zal geen kracht hebben te gehoorzamen.  Jakobus 1:23 zegt: "Want wie hoorder is van het Woord 
en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel 
beschouwt." Dit zijn degenen die niet het geloof en het evangelie verenigen, zodat het vervuld kan worden in 
hen.
Romeinen 6:11 zegt: "Zo moet het ook voor u vaststaan (beschouw dat het gedaan is), dat gij wèl dood 
zijt voor de zonde, maar levend voor God in Jezus Christus. (12) Laat dan de zonde niet langer als 
koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen." Merk op dat 



de manier waarop wij de zonde niet meer laten heersen is, dat het vast moet staan voor ons dat wij er immuun 
(onvatbaar, onaantastbaar) voor zijn, omdat wij dood zijn. Het is het geloven, dat Jezus je zonden wegnam, en 
dat je nu vrij bent om God te gehoorzamen. God geeft kracht om van de zonde te redden aan diegene, die het 
ware evangelie geloven. Romeinen 1:16 zegt: "Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een 
kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft..." Degenen die de kracht over de zonde door geloof 
niet accepteren, zullen bewijzen dat zij onkruid zijn en niet het koren, wanneer zij geen vrucht dragen. 
Romeinen 6:17 zegt: "Maar Gode zij dank: gij wààrt slaven der zonde, doch gij zijt van harte 
gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u opgeleverd is; (18) en, vrijgemaakt van de 
zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid." De ware leer, als het wordt geloofd en vanuit het 
hart gehoorzaamd wordt, zal ons vrij maken van de zonde. Jezus zei: Gij zult de waarheid verstaan en de 
waarheid zal u vrij maken." (Johannes 8:32) Als onze waarheid ons niet vrij maakt, dan is het of DE 
WAARHEID niet, of wij geloven het niet echt. Als je nog geen overwinning hebt gehad, bestudeer dan de 
waarheid, en niet religie. 
Laatst ontving ik een "wee mij" e-mail van een vriend die zich zorgen maakte over zijn onvermogen om een 
zekere zonde te overkomen. Ik haalde uit zijn brief uitdrukkingen naar voren zoals: "Ik kan geen weerstand 
bieden; ik ben verslaafd; mijn vleselijke mens is zwak; ze hebben me echt te pakken; ik heb geen hoop; geen 
wilskracht; ik ben verslagen en ik ben overwonnen", en ik stuurde het terug met de volgende aantekening: "Je 
geeft je geloof niet op, alleen maar vanwege falen. Je was van die zonde verlost 2000 jaar geleden. Vergelijk 
wat je geloofde in deze uitdrukkingen met wat je zou moeten geloven. (Ik stuurde hem de boodschap van het 
evangelie van onze verlossing van de zonde). Je hebt een hoop geloof om in slavernij te blijven. Zelfs in je 
falen moet je in geloof wandelen om uit de slavernij te komen."
De wil van mijn vriend was tegen de zonde, dus het was geen moedwillige ongehoorzaamheid. Het falen zat 
hem in zijn geloof. Hij geloofde alles wat hij niet zou moeten geloven en dat beroofde hem van kracht. Geloof, 
dat als een kaars in de nacht uit gaat, had een gebrek om mee te beginnen. Als wij zondigen, zullen er wat 
stappen te ondernemen zijn, om een fundering te leggen voor ons geloof. Als wij zeggen dat wij niet zondigen, 
in andere woorden, als wij onszelf rechtvaardigen, worden wij misleid. (1 Johannes 1:8) Als wij onze zonden 
belijden (bekennen), zullen wij vergeven worden en gereinigd worden van al onze zonden. (1 Johannes 1:9) 
Wij zouden allereerst onze zonden moeten bekennen. Dan, net zoals de Israëlieten deden, die door slangen 
werden gebeten, en hun blik richtten op de koperen slang als het dragen van hun zonden en de vloek, zouden 
wij het offer van Jezus moeten belijden en ons bekeren. (Numeri 21:8) Vanaf dat moment zouden wij moeten 
geloven, dat onze zonde op Hem gelegd is en wij verlost zijn. Zoals Johannes de Doper zei: Zie, het lam 
Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." (Johannes 1:29) Gods aanklacht tegen de wet van het Oude 
Testament was, dat het nimmer "hun die toetreden, te volmaken" (Hebreeën 10:1) (4) "want het is 
onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken zonden zou wegnemen." (14) "Want door één 
offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden."
Het Oude Testament had een bedekking van bloed en vergeving, maar het kon nooit verlossen van het 
zondige karakter. Tegenwoordig prediken velen alleen wat dié overeenkomst offerde; welke degenen die hun 
geloven, in slavernij aan de zonde overlaten. Velen van jullie, toen jullie tot de Heer kwamen, ondervonden 
totale bevrijding van sommige zonden. Wat het ware evangelie onderwijst is dat God met dit proces wil 
doorgaan. 
Ik hoor het vaak gepredikt dat wij alleen maar zondaars zijn, gered door genade. Het verrast je misschien te 
weten, dat dat niet is wat de Bijbel zegt. Een mens is óf een zondaar, óf hij is gered van de zonde door genade. 
Jezus maakte altijd  onderscheid tussen Zijn volgelingen en zondaren. Matteüs 26:45 zegt: "... de Zoon des 
mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren." En Lucas 6:33 zegt: "Want indien gij 
goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat. (34) En indien gij leent 
aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij vóór? Ook zondaars lenen aan zondaars om 
evenveel terug te ontvangen."
Het wordt gezegd dat Paulus, als een discipel (volgeling) beweerde het hoofd van de zondaren te zijn. Fout! Hij 
zei dat hij het hoofd was van degene die Jezus kwam redden van de zonde. 1 Timoteüs 1:15 zegt: Dit is een 
getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te 
behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem." (God stelde Paulus ten toon als een voorbeeld van 
Zijn macht om wie dan ook, te redden) (16) "Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus 
in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later 
op Hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven." Paulus had net gezegd dat zijn zonden in het verleden 
waren door God, die hem kracht gegeven had en dat hij nu onder de getrouwen geacht werd. Het zegt in vers 
12: "Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij 
getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft, (13) hoewel ik vroeger een 
godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het 
in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb." Paulus rekende zichzelf mee toen hij zei dat wij 
zondaren waren maar gerechtvaardigd werden. Romeinen 5:8 zegt: "God echter bewijst zijn liefde jegens 
ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. (19) Want, gelijk door de 



ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de 
gehoorzaamheid van één velen rechtvaardigen worden." Gelaten 2:17 zegt: "Maar indien wij, 
trachtende in Christus gerechtvaardigd te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat 
Christus dan in dienst van de zonde? Volstrekt niet!" 1 Korintiërs 6:9 zegt: "Of weet gij niet, dat 
onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? (10) Dwaalt niet! Hoereerders, 
afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, 
lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. (11) En sommige uwer zijn dat 
geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de 
naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God." De Heer zei, door Paulus, dat Jezus 
is gescheiden van zondaren. Hebreeën 7:26 zegt: "Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: 
heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven." Degene 
die zichzelf rechtvaardigen in hun zonde door te zeggen dat wij allemaal alleen maar zondaren zijn, gered door 
genade, zullen geen genade ontvangen van onze Hogepriester. Spreuken 28:13 zegt: "Wie zijn 
overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming."
David zei dat de zondaren vanonder de rechtvaardigen afgezonderd zouden worden en veroordeeld zouden 
worden. Psalmen 1:1 zegt: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat 
op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. (5) Daarom houden de goddelozen geen 
stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen."
Als wij het evangelie van de misleider (bedrieger) geloven; dat wij altijd zondaren zullen zijn; inplaats van 
"vrijgemaakt van de zonde" (Romeinen 6:17), dan is dàt het wat wij zullen ontvangen. Jezus zei in 
Matteüs 8:13 en in Matteüs 9:29 - "U geschiede naar uw geloof." Het is heel belangrijk dat wij geloven wat 
het Woord precies zegt. Het is belangrijk dat wij de Bijbelse Jezus in de weerspiegeling zien en niet "een 
andere Jezus"; één die door de mens zelf is gemaakt. (2 Korintiërs 11:4)
Als wij in de weerspiegeling (in de spiegel) kijken naar de humanistische Jezus, die merendeels gepredikt wordt 
tegenwoordig, dan is dat het enige beeld waarin wij zullen veranderen. Deze Jezus heeft geen kracht. Heeft de 
Jezus die in jou wordt weerspiegeld de kracht over de zonde en de vloek? Heeft Hij de kracht voor genezing, 
verlossing en provisie? Als dat zo is, dan is dat wat Hij in staat is dóór jou te doen. 
Kolossenzen 1:21 zegt: "Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze 
werken, heeft Hij thans weder verzoend (Grieks: "geruild"), (22) in het lichaam zijns vlezes, door de 
dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór zich te stellen, (23) indien gij slechts wel 
gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat 
gij gehoord hebt." (het originele Evangelie). Wij zijn nu verzoend vanwege het kruis als wij voortgaan in het 
geloof, standvastig in het ware Evangelie.
Het Griekse woord vertaalt als "verzoend" hier, betekent "inruilen of verwisselen". Aan het kruis ruilde Jezus 
Zijn leven, zegeningen en kracht voor ons oude leven, de vloek en onze zwakheid. Ons oude leven en de straf 
en vloek dat het verdient, zijn aan het kruis genageld, en nu leeft Christus in ons. God verzoend ons om ons 
heilig en zonder smet te presenteren, ons te verlossen van onze kwade werken van het verleden. Christus, die 
gezegend is met rechtschapenheid en kracht, zal soevereiniteit uitoefenen door ons, omdat Hij in ons leeft. Wij 
zijn nu dienaren (voorgangers) van deze verzoening. (2 Korintiërs 5:18-21) In andere woorden, het is ons werk 
de verzoening te bedienen aan hen die geloven, zodat mensen gered worden van zonden, genezen worden, 
verlost en in onderhoud voorzien. De vloek wordt opgesomd in Deuteronomium 28, en het omvat alle slechte 
dingen die met de mens gebeuren als resultaat van het breken van de wetten van God. Jezus droeg deze 
vloek, zodat wij er autoriteit over zouden hebben; in ons eigen leven, zowel als in het leven van anderen die 
geloven.
Gelaten 3:13 zegt: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te 
worden... (14) Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus..." Jezus werd 
de vloek, en nu, wij die geloven, hebben de "zegen van Abraham". Hij werd gezegend in "alle dingen". 
(Genesis 24:1) De verzoening (verwisseling, ruil) werd aan het kruis tot stand gebracht, maar zal 
gemanifesteerd (zichtbaar gemaakt) worden, wanneer wij door geloof het Evangelie toepassen op de vloek.
Voor de zondeval leefde Adam in het Paradijs zonder ziekte en corruptie, hij had aan niets te kort. Kijk om je 
heen! De vloek wordt in de gehele schepping gemanifesteerd vanwege de zondeval. In Zijn leven en Zijn dood 
vernietigde Jezus de vloek. Hij gaf deze bediening door aan Zijn discipelen (volgelingen), en zij werden bevolen 
dit door te geven aan hun volgelingen, tot aan ons toe. (Matteüs 28:19,20)
Uiteindelijk werd dit Evangelie totaal verontreinigd door religie, zodat wat werd doorgegeven, was een schijn 
van godsvrucht, die de kracht daarvan verloochend. (2 Timoteüs 3:5) De Heilige Geest machtigt degene (stelt 
hem in staat) die Hem ontvangen hebben, alles te verkrijgen wat Christus is. Paulus bidt in Efeze: "Opdat Hij u 
geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de 
inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in 
de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en 
hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij gevuld 
wordt tot alle volheid Gods." (Efeziërs 3:16-19). Door geloof wordt ons, zonder beperking, alles gegeven 



wat tot Christus behoort; Zijn breedte, lengte, hoogte, diepte en liefde. Wij moeten door de krachtgeving van 
Gods Geest Christus "vatten" (=in hechtenis nemen), "opdat wij vervuld worden tot alle volheid Gods".
Lijkt dit te mooi om waar te zijn? "Evangelie" betekent "het goede nieuws". Ik heb het Woord niet geschreven, ik 
geloof het gewoon. Laat religie jullie niet stoppen, broeders en zusters. Let op de uitdrukking "alle volheid 
Gods". Als, zoals Genesis 1 zegt, elk zaad zijn eigen soort voortbrengt, welk zaad is er dan in ons geplant? 
Eerst, door onze ouders, werden wij allen geboren van het zaad van de gevallen mensheid. Dan, volgens de 
vergelijking van de zaaier, ontvingen wij het zaad van het Woord (Jezus) en werden herboren uit de hemel. Dat 
zaad van het Woord is niet het zaad van de mens, maar van God. Johannes 1:1 zegt: "... het Woord was 
God." Johannes 3:6 zegt: "Wat uit vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 
(7) Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden." (Grieks "van 
boven")
Toen Jezus de Joden vertelde dat Hij de Zoon van God was, probeerden zij Hem te stenigen en zeiden: 
"omdat Gij, een mens, uzelf God maakt." (Johannes 10:29-33) Zij wisten dat als God een Zoon had, Hij 
ook God zou zijn. Johannes 10:34 zegt: "Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb 
gezegd: Gij zijt goden? (35) Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het Woord Gods gekomen is, en 
de Schrift niet kan gebroken worden, (36) zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld 
gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?"
In de originele taal, waren er geen hoofdletters voor woorden zoals "goden" of "geest". Jezus zei, dat de 
Joden, die de letter (brief) van het Woord van het Oude Testament ontvangen hadden, door positie, goden 
waren. Hoeveel te meer dan zijn wij dat, die het Woord van het Nieuwe Testament door de Geest hebben 
ontvangen? Wij zijn goden, niet door het stoffelijke, want dat is het zaad van de mens, maar in de geest, want 
dat is het zaad van God. Jezus zei: "de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest." (Johannes 6:63) 
Sinds elk zaad voortbrengt naar zijn eigen soort; de zoon van een hond is een hond, de zoon van een mens is 
een mens, en de zoon van God is god. De meer goede aarde wij geven aan Gods zaad, de meer God zichzelf 
manifesteert in ons. Romeinen 1:3 zegt: "aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht (zaad) van 
David naar het vlees, (Jezus was de zoon der mensen in het vlees) (4) naar de geest der heiligheid (Zoon 
van God in de Geest) door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht (macht), 
Jezus Christus, onze Here."
Wij zijn net als Jezus, zoon der mensen in het vlees, maar de zoon van God in de geestelijke mens. Hebreeën 
2:17 zegt: "Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden... Jezus was in alles 
hetzelfde als wij gemaakt. (18) Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die 
verzocht worden, te hulp komen."
Als Zoon der mensen, kende Jezus de verleiding en is daarom in staat ons te helpen. Onze Jezus is de "enig 
geboren Zoon van God", en wij zijn herboren zonen van God door Hem. Efeziërs 4:11-13 zegt: "En Hij 
heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, (De Nikolaïeten 
dwaling in Openbaring 2:6,15 leert dat sommige van deze bedieningen, niet meer van toepassing zijn, maar 
het Woord zegt dat helemaal niet) (12) om de heiligen (gelovigen) toe te rusten tot dienstbetoon, tot 
opbouw van het lichaam van Christus: totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van 
de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van 
Christus."
De volheid van Christus, al Zijn rechtschapenheid en dienstbetoon, zijn voor ons bereikbaar. De afvallige kerk 
vertelt ons dat deze staat voor ons onbereikbaar is, omdat zij op de bekwaamheid van de mens rekenen, niet 
op die van God. Zij zeggen dat God niet in staat is, en ons geen totale redding kan geven, van de macht van 
de zonde en corruptie. Hebreeën 7:25 zegt: "Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot 
God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten."
Ik kan je horen zeggen: "Dave, ik zie niemand van dit soort mensen om mij heen, hoe kan dit zo zijn?" Ten 
eerste, zonder een geest die totaal hernieuwd is door het Woord, zouden wij ze niet kunnen herkennen. Jezus 
werd door weinigen herkend als iemand, die in de volheid van God was. De leiders van Israël herkenden Hem 
niet. Zelfs Zijn discipelen ondervroegen Hem: Petrus berispte Hem en Tomas betwijfelde Hem. Ten tweede 
bewaarde Hij de beste wijn voor het laatst. 2 Tessalonicenzen 1:10 zegt: "wanneer Hij komt, om op die 
dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot 
geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u." Paulus geloofde dat er een dag 
zou komen dat de gelovigen de genade zouden hebben van het geloof in Zijn leer, en Jezus zouden 
manifesteren. Dit verklaart dat de Heer zal komen wanneer dit gebeurd. Zijn oogst is dan rijp (wasdom der 
volheid), klaar om geoogst te worden. (11) Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de 
roeping waardig acht en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, 
(12) opdat de naam (Grieks: karakter en autoriteit) van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in 
Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus." Gods genade, door het vertrouwen 
(geloof) van de gelovigen, zal het karakter en de autoriteit van Jezus manifesteren in voorbereiding voor Zijn 
werk en Zijn komst.
De profeet Joël kondigt de volle restauratie aan van alles wat de vloek en religie van Gods volk heeft 



afgenomen. Het zegt in Joël 2:23 - "En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de Here, uw God, 
want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege en late 
regen, zoals voorheen. (24) De dorsvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie (het 
vele vrucht dragen) overstromen... (25) Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan (alles) opvrat, de 
verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond." Deze insecten 
representeren de vloek op Gods oogst, ofwel Zijn volk. God zei dat de vroege en late regen Zijn volk zou 
restaureren van de jaren van verwoesting. Deze regen werd in Joël 2:28,29 geïdentificeerd als de uitstorting 
van de Heilige Geest op Gods volk. Petrus haalt Joël 2:28,29 aan, verklarende dat de uitstorting van de Geest 
met Pinksteren een vervulling van deze profetie was. Handelingen 2:16 zegt: "maar dit is het, waarvan 
gesproken is door de profeet Joël: (17) En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 
uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw 
jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen." De "vroege regen" van de 
Geest kwam in de "laatste dagen" van het volk van God van het Oude Testament en de "late regen" zal 
komen in de "laatste dagen" van Gods volk van het Nieuwe Testament. Deze vroege regen kwam op de 
gelovige Joden, om hen te restaureren na een grote afvalligheid, en werd toen doorgegeven aan de heidenen. 
Deze discipelen, die de kracht van de Geest ontvingen, wandelden net als Jezus en deden Zijn werken. De 
heidenen noemden hen "Christenen", wat "net als Christus" betekent. Er is tegenwoordig weinig bewijs van 
overgebleven, om velen dat te laten inzien, maar het verhaal is nog niet af. Voor bijna 2000 jaar, hebben 
weinigen deelgenomen aan de vroege regen. De late regen zal tot de gelovigen komen om de gevallen Kerk te 
restaureren in haar gelijkenis op Christus, en dan aan de Joden doorgegeven worden.
Wanneer zal de late regen komen? Voor twee duizend jaar zijn beiden, de Joden en de Kerk, afvallig geworden 
van wat hen was gegeven in het Nieuwe Testament. De Geest van God zegt in Hosea 5:15 - "Ik zal 
wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat 
zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij 
verlangend naar Mij uitzien." Het is hier duidelijk dat de Heer Israël en de Kerk overliet aan hun eigen zelf-wil 
en valse leiderschap. 
In het midden van nood, welke al begonnen is, zal er bekering zijn. Zijn volk zal zeggen, (Hosea 6:1); "Komt, 
laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft ons verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, 
en zal ons verbinden. (2) Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons 
oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. (3) Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem 
te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late 
regen, die het land besproeit." De Heer zal komen als de late regen. De Heilige Geest zal gemanifesteerd 
worden in diegene die Hem, Jezus Christus, ontvangen. Wij zien dat de uitstorting van de late regen op de 
derde dag zal komen, in de ochtend, om kracht te geven en te restaureren, na een periode van twee afvallige 
dagen (2000 jaar).
Wat zijn deze twee dagen, en wanneer is de ochtend van de derde dag? 2 Petrus 3:8 zegt: "Doch dit ene 
mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag."
Ik kan je vertellen dat, door het lezen van de eerste kerkvaders, zij allen geloofden in de 1000-jaar profetische 
dag en dat na zes van deze dagen, vanaf het begin, de eindtijd zou komen. De Hindoes, Moslems en Joden 
geloofden dit ook. Gibbon, in Het rijzen en de val van het Romeinse Rijk, zei dat de eerste Christenen dit 
geloofden. Ik heb in de Geschriften meer dan een dozijn, verbazingwekkende openbaringen gevonden, door 
gebruik van de 1000 jarige dagen, die wijzen naar de tijd waarin wij nu leven. De Bijbel is ingedeeld in zeven 
profetische 1000-jarige dagen. Deze dagen zijn altijd genummerd van de schepping van de eerste Adam of de 
geboorte van de "laatste Adam" (Korintiërs 15:45), Jezus Christus. Er waren 4000 jaren, of vier dagen tussen 
de Adams. Sinds de dagen van Jezus werd er ontzettend geknoeid met de kalender, maar de meesten geloven 
dat wij bij de ochtend van de derde dag gekomen zijn; ofwel het begin van de derde duizend jaar vanaf de 
geboorte van de laatste Adam. Het is ook de ochtend van de zevende dag, of het begin van de zeven duizend 
jaar vanaf de eerste Adam.
Dit is wanneer de eindtijd begint, en God Zijn werk voltooit. Genesis 2:2 zegt: "Toen God op de zevende 
dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij 
gemaakt had." Volgens dit voorbeeld, heeft God Zijn nieuwe scheppingswerk bijna voltooit op deze morgen 
van de zevende dag; ook wel de derde dag genoemd in sommige voorbeelden; en rust. Deze spoedig 
komende uitstorting van de late regen, zal de ware gelovigen terugbrengen naar de heiligheid, kracht en 
bediening van Jezus. 
Zoals Salomo zei: "Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is. dat zal gedaan worden; er is niets 
nieuws onder de zon..." (Prediker 1:9)
Wat er gebeurde in Handelingen met de vroege regen zal ook gebeuren met de late regen. Het afvallige volk 
van God zal vechten tegen deze aandrijving van de Geest en het afwijzen. Het vervolgde, met de Geest 
gevulde overblijfsel zal door tekenen en wonderen wereldwijd een opleving brengen aan hen die van de 
waarheid houden. De vroege regen werd eerst aan Israël geofferd, maar, nadat velen lasterden, werd het aan 
de Heidenen gegeven. De late regen zal eerst aan de Kerk gegeven worden, maar wanneer velen lasteren, zal 



het aan een overblijfsel van Israël gegeven worden. Ik dank mijn God, dat door Zijn genade, ik niet koppig was 
en Zijn vroege regen ontving. Het heeft mij een leven gegeven, vol van de wonderen van Gods provisie, maar 
de late regen zal bij verre veel groter zijn. 
Hebben alle gelovigen de vroege regen van de Heilige Geest? Jezus zei tot Zijn discipelen, "gij die mij 
gevolgd zijt, in de wedergeboorte..." (Matteüs 19:28). Wedergeboorte komt van het Griekse woord dat 
"nieuwe geboorte" betekent. De discipelen waren herboren maar hadden de Heilige Geest niet, want Jezus 
vertelde hen: "Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:17) Hij vertelde hen later: "Maar gij zult kracht 
ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn... tot het uiterste der 
aarde." (Handelingen 1:8). Wanneer de Geest komt ontvangen wij de kracht die wij nodig hebben om  
getuigen voor Jezus te zijn. De discipelen werden Christenen genoemd door de ongelovigen omdat zij de 
werken van Jezus deden.
De afvallige kerk van tegenwoordig heeft velen van deze invullende kracht gescheiden door te zeggen, dat een 
ieder die herboren is, automatisch de Heilige Geest krijgt. Jezus onderwees dit duidelijk niet, noch deden de 
discipelen dit later. Paulus geloofde dit niet. Handelingen 19:1 zegt: "... Paulus ... vond daar enige 
discipelen (2) en hij zei tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwam? 
Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is." Deze discipelen 
hadden de invulling van de Geest niet ervaren.  (6) "En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de 
Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden." Waarom zouden gelovigen gebed 
nodig hebben om de Geest te ontvangen, als het automatisch kwam? Als met elk Nieuw Testament voorbeeld, 
zij wisten wanneer zij de Geest ontvingen vanwege de tekenen en gaven. Handelingen 8:14 zegt: "Toen nu 
de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij hen tot 
Petrus en Johannes, (15) die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten 
ontvangen. (16) Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in 
de naam van de Here Jezus. (17) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest." 
Gedoopte gelovigen ontvingen de Heilige Geest niet totdat de Apostelen kwamen en voor hen baden. 
Onze geest moet eerst herboren zijn, voordat de Heilige Geest erin komt wonen. De verlorenen kunnen de 
Geest niet ontvangen, want Jezus zei in Johannes 14:17 - "De Geest der waarheid, die de wereld niet kan 
ontvangen." De belofte van het verbond is duidelijk, dat diegene die "een nieuwe geest" hebben "Mijn 
Geest" kunnen ontvangen. 
Ezechiël 36:26 zegt: "Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van 
steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. (27) Mijn Geest zal Ik in uw 
binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen 
onderhoudt." Wanneer Gods Geest in onze herboren geest komt wonen, zal Hij je de kracht geven om het 
Woord te gehoorzamen.
Jezus had twee geesten, een herboren, menselijke geest en de Heilige Geest, de Geest van God. Wanneer wij 
verlost (herboren) worden, ontvangen wij de herboren geest naar Zijn beeld wat de "Geest van Christus" 
wordt genoemd. Alleen dan zijn wij in staat de "Geest van God" in de heilige, herboren tempel (ons lichaam) 
te ontvangen voor kracht. Merk het duidelijk verschil op in deze twee staten. Romeinen 8:9 zegt: "Gij 
daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in uw woont. (De 
Geest van God geeft ons kracht om geestelijk te zijn) Indien iemand echter de Geest van Christus niet 
heeft, die behoort Hem niet toe." Als wij de Geest van Christus niet hebben, dan zijn wij niet herboren. (10) 
Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven 
vanwege de gerechtigheid. De Geest van Christus bekrachtigt ons gevallen lichaam niet, maar geeft ons Zijn 
Geest van leven. (11) En indien de Geest van Hem (God), die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u 
woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend 
maken door zijn Geest, die in u woont." Wanneer wij de Geest van God ontvangen, dan bekrachtigt Hij ons 
en geeft Hij leven aan onze lichamen zoals Hij deed met Jezus. Marcus 5:30 zegt: "En Jezus bemerkte 
terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de schare, en zei: 
Wie heeft Mij aangeraakt?" Dit is de kracht van de Geest van God, komende uit het lichaam van Jezus, om te 
genezen.  
Handelingen 5:32 zegt: "En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, die God hun 
gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn." Gehoorzaam, lieve vrienden, en ontvang. Als je herboren bent, 
vraag God voor Zijn Geest. Lucas 11:13 zegt: "Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te 
geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die 
Hem daarom bidden?" God geeft alleen de Heilige Geest aan degenen die Hem toebehoren. 
Handelingen 2:18 zegt: "Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen 
van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren."
Met deze kracht van de late regen, gaat God de vloek van de zonde en de dood, in de meest getrouwe van 
Zijn volk, compleet vernietigen. 1 Korintiërs 15:51 zegt: "Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen 
wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, (52) in een ondeelbaar ogenblik, bij de 



laatste bazuin (trompet), want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk (onbederfelijk) 
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden." Merk op dat wij allen veranderd zullen worden bij de 
laatste bazuin, welke aan het eind van de grote verdrukking komt, wanneer God de wereld overneemt. 
Openbaring 11:15 zegt: "En de zevende engel blies de bazuin (de laatste trompet) en luide stemmen 
klonken in de hemel, zeggende: Het Koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en aan 
zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden." Wie zijn deze mensen die niet zullen 
sterven, maar zullen veranderen bij de laatste bazuin? Allen die zondigen zullen sterven. Ezechiël 18:4,20 
zegt: "... de ziel die zondigt, die zal sterven." Jezus vertelde Zijn discipelen dat zij hun leven zouden moeten 
verliezen om het leven te vinden. Matteüs 16:25 zegt: "Want ieder, die zijn leven (ziel) zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven (ziel) verloren heeft om Mijnentwil, die zal het 
vinden." Het Griekse woord voor "leven" hier is psuche of "ziel". Onze ziel is onze geest (waar de gedachten 
zijn), onze wil en onze emoties. Jezus zei dat wij onze vleselijke geest, wil en emoties moeten verliezen om 
onze spirituele geest, wil en emoties te verkrijgen. 
Alhoewel al van Gods uitverkorenen hun leven zullen verliezen, niet allen zullen lichamelijk sterven. Sommigen 
zullen veranderd worden zonder te sterven, omdat zij hun oude leven al ter dood gebracht hebben. Romeinen 
8:6 zegt: "Want de gezindheid (geest) van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest 
(Spirit) is leven en vrede."
Degene met de geest van het vlees moet sterven, zodat de geest (gedachten) van de Spirit kan leven. 
Iedereen die de zonden van de gedachten, de wil en de emoties niet heeft overkomen (overwonnen), moet 
sterven. Romeinen 6:23 zegt: "want het loon, dat de zonde geeft, is de dood..." Zonde moet overwonnen 
worden voordat lichamelijke dood overwonnen kan worden. Jezus stierf om ons te bekrachtigen om ons oude 
leven te verliezen, om Zijn leven te winnen (verkrijgen), en een bloedbedekking te hebben, zodat wij 
gedurende dat proces geaccepteerd zouden worden. Dit proces kan beëindigd worden in een vruchtdragende 
discipel (volgeling) bij de lichamelijke dood, als hij nog niet zijn oude leven volledig gekruisigd heeft gedurende 
zijn leven. Dit proces kan ook beëindigd worden in dit leven, als wij sterven aan de zelf door geloof in wat Jezus 
aan het kruis heeft gedaan. Er is geen vloek van de dood in de Bijbel voor degenen die niet zondigen. Henoch 
en Elia symboliseerden deze mensen die niet zullen sterven, omdat zij wandelden door het geloof in God. 
Jezus zegevierde in Zijn eerste lichaam, zodat Hij dit kon doen in Zijn tweede lichaam, welk is opgebouwd van 
dié gelovigen die hun kruis opnemen. Hij maakte een eind aan alles van het oude leven, zelfs de laatste vijand, 
de dood. 2 Timoteüs 1:10 zegt: "... die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven 
aan het licht gebracht heeft door het evangelie." Nadat God de regering van het beest, de hoer en het 
oude leven van Zijn volk heeft vernietigd, zal de dood vernietigd worden. 1 Korintiërs 15:24 zegt: "Daarna 
het einde, wanneer Hij het koningschap aan de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle 
macht en kracht onttroond zal hebben. (25) Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al zijn 
vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. (26) De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood."
Onze vijand aan de macht, die over Gods volk regeert is het oude vleselijke leven. Romeinen 8:7 zegt: 
"Daarom dat de gezindheid (gedachten) van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt 
zich niet aan de wet Gods; trouwens het kan dat ook niet." Jezus overwon deze vijanden voor ons aan het 
kruis, maar wij moeten in het geloof en vertrouwen wandelen om het zichtbaar te zien worden. De opstanding 
en de opneming, welke beiden een eind maken aan de dood, zijn aan het eind, wanneer Hij alle andere 
heerschappijen over Zijn volk zal afschaffen (beëindigen); niet zeven jaar voor het einde, terwijl deze nog 
heerschappij hebben. Jezus zei: "Ik zal hem opwekken op de laatste dag" (Johannes 6:44), of "op de 
laatste dag" (39).
Er komt nog één opstanding van de rechtschapen doden aan het einde, inclusief iedereen (Openbaring 20:4 ; 
1 Korintiërs 15:22-24). De opneming gebeurd op die tijd. (1 Tessalonicenzen 4:15-17)
Johannes 11:25 zegt: "Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al is hij gestorven (opstanding); (26) en een ieder, die leeft en in mij gelooft, zal in 
eeuwigheid niet sterven." Als het eerste gedeelte in deze zin praat over lichamelijke dood, dan doet het 
tweede gedeelte dit zeker. Ten einde de macht van Gods verlossing (redding) te bewijzen, zal Hij in deze 
laatste dagen het geloof dat Jezus een eind maakte aan de zonde en de dood, herstellen. Dan zullen 
sommigen aan de dood ontsnappen. Hebreeën 11:5 zegt: "Door het geloof is Henoch weggenomen zodat 
hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat 
hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij God welgevallig was geweest." Het geloof om een 
overwinnaar te zijn zal worden herstelt door de late regen. 
2 Tessalonicenzen 1:10 zegt: "Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen 
en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis 
heeft geloof gevonden bij u."
Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Jezus gaf ons een duidelijke aanwijzing, in een symbool en schaduw. 
Matteüs 16:28 zegt: "Voorwaar Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood 
voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk." 
Merk op dat Hij zei: sommigen die "hier" staan zullen niet sterven totdat zij de komst van de Heer zien. Waar is 



"hier"? 
Symbolisch stonden zij voor het eind van zes dagen, of 6000 jaar, wat in het volgende vers wordt bewezen. 
Matteüs 17:1 zegt: "En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jacobus en zijn broeder Johannes mede 
en leidde hen een hoge berg op, alleen. (2) En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat 
straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht."
Sommigen in leven vandaag zullen de komst van de Heer zien, omdat wij net het eind hebben gepasseerd van 
zes dagen, of 6000 jaar. Wij zijn nu "na zes dagen", in de ochtend van de zevende dag, toen Petrus, Jacobus 
en Johannes, het komen van de Heer in zijn verheerlijkte lichaam zagen. Symbolisch zagen drie discipelen de 
komst van de Heer, zonder te sterven. Petrus, Jacobus en Johannes, die de meest intieme discipelen van de 
Heer waren, waren ook een schaduw van "wij levenden, die achterblijven tot de komst van de Heren" (1 
Tessalonicenzen 4:15). De twee getuigen stellen de martelaren voor die worden opgewekt bij de laatste 
bazuin. (Openbaring 11:12,15) Deze twee groepen vertolken de opwekking en de opneming, wanneer de Heer 
terugkomt, en het Woord wordt vervuld.



HOOFDSTUK 11
DE LAATSTE ADAM RESTAUREERDE (GAF ONS TERUG) ONZE HEERSCHAPPIJ

"... de laatste Adam een levendmakende geest"
(1 Korintiërs 15:45)

De soevereiniteit van God wordt gemanifesteerd door degenen die het Evangelie geloven en die Jezus in hun, 
de heerschappij laten uitoefenen over deze gevallen schepping. Sommigen zeggen dat Jezus heerschappij 
had, omdat Hij de Zoon van God was, daarom kunnen wij niet verwachten hetzelfde te doen. Zoals wij zullen 
zien, was dat niet wat Jezus zei.
Alhoewel Jezus de Zoon van God was (naar de geest der heiligheid) die "woonde" in de Zoon der mensen, en 
Hem bekrachtigde (Romeinen 1:3), noemde Hij zichzelf meestal "de zoon der mensen".
Toen Jezus Gods redding en verlossing toediende (predikte) was het Nieuwe Testament er nog niet, zij hadden 
alleen het Oude Testament. Jezus deed en zei altijd dingen die het Oude Testament vervulden: "opdat de 
Schrift vervuld werd." Ik weet zeker dat de Joden begrepen waar Hij het over had. Zij hadden de uitdrukking 
"de zoon der mensen" uit het Oude Testament gehoord. Jezus zei van Zichzelf: "En Hij heeft Hem macht 
gegeven om gericht te houden (recht te spreken), omdat Hij de zoon des mensen is." (Johannes 5:27) 
Jezus had geen autoriteit om recht te spreken omdat Hij de Zoon van God was, maar omdat Hij een zoon der 
mensen was. Deze autoriteit was aan de mens gegeven. Adam en zijn kinderen werd deze autoriteit gegeven, 
en de duivel eigende het zich toe. Genesis 1:26 zegt: "En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons 
beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels 
en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op aarde kruipt. (27) En 
God schiep de mens naar zijn eigen beeld... (28) ... en God zei tot hen: Wees vruchtbaar en wordt 
talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar." (er heerschappij over hebben)
Adam was naar Gods beeld geschapen, waarbij de heerschappij was inbegrepen. Adam en zijn kinderen 
zouden heerschappij hebben over de gehele aarde. Adam verloor deze heerschappij voor hemzelf en zijn 
kinderen. Hij gaf het eigenlijk weg. Romeinen 6:16 zegt: "... Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u 
stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven." Adam, door Eva, 
gehoorzaamde de duivel, en gaf zijn eigen heerschappij aan hem.  Hij gehoorzaamde hem en werd de slaaf 
van de zonde en de duivel. De duivel regeerde over hem, de vloek heerste over hem; de duivel, door de vloek, 
regeerde hem. Dus de eerste Adam faalde toen hij verzocht werd; maar de laatste Adam (Jezus) niet. Paulus 
zei toen hij over Jezus sprak: "de laatste Adam een levendmakende geest" (1 Korintiërs 15:45). Jezus zei: 
"de woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven." (Johannes 6:63). Zijn woorden 
herscheppen Zijn geest in óns die Hem geloven. Jezus, die de laatste Adam genoemd wordt, is de geestelijke 
vader van de schepping van de geestelijke mens. De laatste Adam viel niet toen Hij verzocht werd door de 
duivel en nam zo de heerschappij voor Hemzelf en Zijn kinderen terug.
Hebreeën 2:5 zegt: "Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, 
onderworpen (Grieks: bewoonde wereld) ... (6)... Wat is de mens dat gij zijner gedenkt?" Hij bracht de 
bewoonde wereld niet onder de autoriteit van de engelen, maar van de mens. Jezus kwam hier naar de aarde 
en nam de gelijkenis aan van het zondige vlees. Iedere engel heeft kracht en bekwaamheid dat niet gelimiteerd 
wordt door het vlees. Jezus werd gelimiteerd door het vlees. De Bijbel zegt dat Hij moe werd, honger had en 
dorst. Hij werd "verzocht in alle dingen op gelijke wijze als wij" (Hebreeën 4:15), doch zonder te zondigen.
Eén van de redenen dat Jezus moest komen in de gelijkenis van het zondevollen vlees en een mens moest 
worden, is omdat God wilde dat Hij deze heerschappij zou hebben en het zou doorgeven aan Zijn geestelijke 
kinderen. Psalm 115:16 zegt: "De hemel is de hemel van de Here, maar de aarde heeft Hij de 
mensenkinderen gegeven." 1 Korintiërs 15:22 zegt: "... Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen 
ook in Christus allen levend gemaakt worden."
Toen Adam stierf, al het zaad van de mensheid was in zijn voortplantingsorganen (lendenen); en ook zij 
stierven. Toen de laatste Adam stierf en weer herrees (weer tot leven kwam), al het zaad van de zonen van 
God waren in Hem, omdat Hij het Woord van God is: "het zaad (Grieks: sperma) dat de zaaier voortging en 
zaaide". Dus het zaad van al Zijn kinderen was in Hem toen Hij herrees. Iedereen die in Christus verblijft, of in 
het Woord, zal herrijzen boven de zonde en de vloek. Wat wij uitvinden door verdrukking is  wie er van de vele 
geroepenen werden uitverkoren in Hem, vóór de grondlegging van de wereld. Zijn kinderen zijn Zijn zaad, het 
Woord. Zij zijn het Woord in het vlees. Romeinen 5:17 zegt: "Want, indien door de overtreding van de ene 
(Adam) de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van 



genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, 
Jezus Christus." (de laatste Adam)
Adam zette ons onder de heerschappij van de dood en de vloek, maar Jezus herstelde (genas) ons. Degenen 
die de gave van genade en gerechtigheid doen, "heersen in het leven" door Christus. Hebreeën 2:6 zegt 
(aanhaling van Psalm 8): "... iemand heeft ergens betuigd, zeggende "Wat is de mens, dat Gij zijner 
gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet?" Toen Jezus steeds weer Zichzelf in verband 
bracht als de zoon der mensen tegen de Joden, begrepen sommigen dat Hij Psalm 8 op Zichzelf toepaste. Dit 
werd tegen beide Adams gesproken, én degenen die in hen waren. God gaf autoriteit aan Adam en zijn 
kinderen. Het gaat hier over de mens en de zoon der mensen.
Genesis 1:26 zegt: "... Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij 
heersen..." Adam verloor dat voor zichzelf en zijn kinderen toen hij onder de heerschappij van de duivel viel. 
De laatste Adam overwon (zegevierde) en nam die heerschappij terug. 
Jezus overhandigde Zijn eigen autoriteit aan Zijn discipelen, welke de zonen der mensen waren, én de zonen 
van God. Zij werden niet geboren als zonen van God; zij moesten herboren zonen van God worden door het 
ontvangen van het levende Woord. De Zoon van God leefde in- en bekrachtigde de zonen der mensen. 
Hebreeën 2:7 (aanhaling van Psalm 8) zegt: "Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen 
gesteld, met heerlijkheid en eer hebt Gij hem bekroond, en Gij hebt hen gesteld over de werken uwer 
handen, (8) alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen." Dit betekent duidelijk dat de mens was 
bedoeld als een prins op deze aarde en zou regeren voor God over Zijn schepping. Dit was geadresseerd aan 
de Hebreeuwse Christenen, kinderen van de nieuwe geschapen Adam. De werken van Gods handen 
betekenen hier de elementen; niet alleen dingen die aangetroffen worden in de natuur. Zelfs de dingen die de 
mens maakt, zijn van Gods elementen gemaakt. Bij de genade van God heb ik gezag genomen over auto's, 
wasmachines, ijskasten, klimaatregeling toestellen, magnetrons, motoren van boten, grasmaaiers en vele 
andere dingen, om gerepareerd te worden, en zag het gebeuren. Doch het was "niet ik maar Christus", 
wonende in mij door het Woord. De reden dat velen zonder dit gezag leven, is, omdat zij weigeren het Woord 
te accepteren. 
Bewijs dat de autoriteit, welke de laatste Adam had, aan Zijn kinderen werd doorgegeven, wordt gezien in de 
volgende verklaringen:
"Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u" (Johannes 20:21); "en wat gij op aarde binden 
zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de 
hemelen." (Matteüs 16:19); "gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om zieken te genezen" 
(Lucas 9:1); "En al wat gij in gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen" (Matteüs 21:22); Voorwaar, 
Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, 
maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden." (Marcus 11:23)
Van deze aard is de autoriteit welke Jezus doorgaf aan Zijn discipelen tot op heden. 
Hebreeën 2:8 zegt: "Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. (alles was onder de voeten van 
Jezus en Zijn lichaam onderworpen, want wij zijn in Hem) Want bij dit: alle dingen (hem) onderworpen, 
heeft hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn." Deze verklaring onderwerpt alle dingen 
onder de heerschappij van de "mens" en de "zoon der mensen" in Hebreeën 2:6. Vergelijk deze verklaring, 
dat alles onder Zijn voeten is, met een andere getuigenis in Efeziërs 1:21 waar Jezus was bevorderd "... 
boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen 
in deze, maar ook in de toekomende eeuw. (22) En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als 
hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, (23) die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles is 
allen volmaakt." Merk op dat Jezus het hoofd van het lichaam, de Kerk, is; maar dat God alle dingen heeft 
onderworpen onder de voeten van het lichaam. Wij kunnen zien dat zelfs als wij de laagste leden van het 
lichaam zijn, de voeten, wij de heerschappij hebben over alle dingen. Deze heerschappij is van ons als wij in 
het lichaam verblijven, onderworpen aan het hoofd.
Johannes 15:7 zegt: "Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het 
zal u geworden. (8) Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen 
zijn." Discipelen zijn degenen die vrucht dragen door beantwoord gebed omdat het Woord in hun verblijft. 
Christenen die niet op deze manier in het lichaam verblijven, en de verlorenen die nog niet zijn toegetreden in 
het lichaam van de herrezen Christus, verloren heerschappij toen de eerste Adam zijn heerschappij verloor. Wij 
hebben deze heerschappij alleen als wij in Hem verblijven en het Woord in ons leeft. Efeziërs 1:22 zegt: "En 
Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als Hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente 
(de Kerk), (23) die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt." Niet alleen is alles onder 
de autoriteit van het laagste lid van het lichaam gesteld; de voeten, maar er is ook een historisch zinnenbeeld 
van dit vers. In Daniël 2:31-45, zien wij een visioen van het koninkrijk van de antichrist vanaf de tijd van Daniël 
tot op heden. Dit visioen was van een man wiens hoofd, borst, armen, buik, lendenen, benen en voeten, 
verschillende regerende wereldmachten representeerden. Het hoofd, werd gezegd, was het Babylonische Rijk 
(verzen 37,38) in de tijd van Daniël. De voeten representeerde het laatste wereldrijk van de antichrist, in onze 
tijd. De voeten van Christus of "het historisch gezicht", representeert het lichaam van Christus in de eindtijd. In 



andere woorden, de voeten van de antichrist zal in deze dagen oorlog voeren met de voeten van Christus. 
Wat Daniël wist, maar de meesten niet, is dat wij winnen!
Daniël 2:34 zegt: "Terwijl gij bleeft toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, 
die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. (45) Juist zoals gij gezien hebt, 
dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte..." De berg hier is het Koninkrijk 
van God. De steen is Christus in Zijn gelovige restant in de eindtijd, zonder mensenhanden gemaakt; zij zijn 
niet het werk van mensen of religie, maar van God. Deze steen zal in de eindtijd het lichaam van de antichrist 
of zijn voeten, treffen en het vernietigen. In een ander visioen dat Daniël had over het antichrist systeem, 
verklaart hij dít de waarheid te zijn. Daniël 7:26 zegt: "Daarna zal het gerecht zitten, en men (eindtijd 
gelovigen) zal zijn heerschappij wegnemen, het verdelgen en verderven tot het einde toe. (27) Maar het 
rijk en de heerschappij en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden 
aan het volk der heiligen des Allerhoogsten..." Het koninkrijk van antichrist werd vernietigd in Egypte om 
Gods volk uit dat soort van  wereld te brengen. Farao werd verteld: "... Beseft gij nog niet, dat Egypte ten 
gronde gaat?" (Exodus 10:7) Er wordt over dezelfde oordelen gesproken in Openbaring voor dezelfde 
redenen. En deze oordelen komen, zoals altijd, door de monden van gelovigen.
Terug naar Hebreeën 2:8 - "Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle 
dingen (hem) onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch 
thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn." Alle dingen zijn nù onderworpen, alhoewel 
wij deze autoriteit nog niet hebben zien manifesteren, behalve op kleine schaal, in een paar die het Woord op 
dit gebied geloven. Spoedig echter, vanwege de late regen en omdat hun leven er vanaf zal hangen, zullen de 
gelovigen beginnen hun vertrouwen te geven aan tekenen en wonderen. Weldra zal de woestijn-ervaring velen 
in een positie dwingen, waar het nodig wordt samen te komen met discipelen met verschillende openbaringen 
en ervaringen. God zal de door de mens gemaakte religie vernietigen door Zijn volk samen te brengen met 
anderen die hun geloof hebben geoefend op dit gebied. God zal Zijn Geest uitstorten en vanwege de nood, die 
zo groot zal zijn, zal het gezag voortkomen. De gelovigen (geheiligden) gaan het Woord geloven. Wij hoeven 
echter niet te wachten, omdat God heeft gezegd dat Hij nu niets uitgezonderd heeft dat niet aan hem 
onderworpen zou zijn, tot het laagste lid van het lichaam toe. Wij kunnen onder Gods eerste vruchten zijn, 
zoals Mozes, Aäron, Josef, Elia, Jezus of het mannelijke kind van de eindtijd in Openbaring 12. 
Johannes 15:7 zegt: "Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt, en het 
zal u geworden." Velen geloven dat wij niet in geloof kunnen handelen wanneer wij de Wil van God niet 
weten. Als het Woord in ons is, en wij verblijven door geloof in Christus, dan "vraagt wat gij maar wilt, en het 
zal u geworden." Gods Woord ìs Zijn wil. Als het Woord in ons is, dan kennen wij Zijn Wil en zouden ernaar 
moeten handelen. God gaf ons dit gezag om te gebruiken en Hem te verheerlijken. (8) "Hierin is mijn Vader 
verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn."
Beantwoord gebed, tekenenen wonderen, genezingen, verlossingen en provisie, allen verheerlijken God; dit is 
hoe wij discipelen (Grieks: "leerlingen en volgelingen") van Jezus zijn. Niemand die dit gezag uitoefent is 
volmaakt, behalve dan door geloof. Wij wandelen door geloof in Jezus en worden rechtvaardig gerekend. Wij 
zijn zonen van God door Jezus, zonen der mensen door Adam.
Wij hebben geen autoriteit buiten God, maar door geloof in Jezus Christus. Johannes 14:12 zegt: "Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen en grotere (werken) nog 
dan deze, want Ik ga tot de Vader; (13) en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de 
Vader in de Zoon verheerlijkt worde."
Ware gelovigen doen de werken van Jezus overeenstemmend met Zijn Woord. De conditie om gezag uit te 
voeren over alles is geloof, niet volwassenheid. Jonge Christenen hebben simpel, maar toch krachtig geloof.



HOOFDSTUK 12
VATEN VAN HEERSCHAPPIJ DOOR GELOOF

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou 
twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. (Marcus 11:23)

Bij het woord "wie" zijn jij en ik inbegrepen. Wij zijn geroepen om heerschappij uit te oefenen door het 
gesproken woord van geloof. Wanneer wij gezag uitoefenen in de bediening, is het door bevel, net als Jezus 
en Zijn discipelen deden. Heb je ooit opgemerkt, dat wanneer zij anderen dienst verleenden, zij God niet 
vroegen om te genezen, verlossen of hun te voorzien? Zij bevolen deze dingen, omdat zij wisten dat God deze 
dingen al gegarandeerd had aan Zijn mensen van het verbond. Filippenzen 4:19 zegt: "Mijn God zal in al 
uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus." 
Zij zagen deze dingen als reeds volbracht door het kruis en Gods beloften als onze autoriteit in het bedienen 
van hen. 2 Petrus 1:3 zegt: "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en 
godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en 
macht; (4) door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou 
hebben aan de goddelijke natuur..."
De Heer regeert nog steeds door degenen die hun geest hebben hernieuwd door het Woord. Openbaring 5:9 
zegt: "... Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij 
hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; (10) en Gij hebt hen 
voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de 
aarde." Voordat de zegels van het oordeel van de verdrukking geopend worden, wordt er gezegd dat de 
heiligen (uitverkorenen) van God de wereld zullen regeren. Wij hebben de autoriteit om te heersen net als 
Jezus, omdat Hij in ons leeft door het Woord dat wij in ons hart plaatsen. De meer wij Zijn Woord accepteren, 
de meer Hij door ons kan leven, omdat Hij het Woord is. Hij zegt, Zij zullen heersen op aarde." Jezus gaf ons 
een voorbeeld van de heerschappij welke de Zoon van God kon manifesteren door de zoon der mensen. Hij 
gaf ons een voorbeeld van wat de mens gezonden was te doen met Gods Woord en Geest in hem. Daarna 
voorzag Hij de eerste discipelen hierin en zond ze uit om dit proces te herhalen. Matteüs 28:19 zegt: "Gaat 
dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen... en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 
(20) En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." De apostelen moesten discipelen 
maken en hen dezelfde autoriteit en bevelen geven welke zij ontvangen hadden, die dan op hun beurt 
hetzelfde zouden doen, tot aan ons toe. Wij zouden allen, van onze onderwijzers, dezelfde autoriteit, bevelen 
en gaven hebben moeten ontvangen, die aan de eerste discipelen gegeven waren. Wat is daarmee gebeurd? 
De afvallige religieuze tradities van de mens kwamen op de proppen! Gehoorzaamheid aan het bevel van 
Jezus zou een geometrische opeenvolging hebben moeten maken vanaf Zijn tijd tot aan die van ons, en het 
zou de wereld hebben doen schudden. Jezus zei dat Hij in dit streven met Zijn discipelen zou zijn "tot aan de 
voleinding der wereld". Sinds Zijn discipelen er niet zo lang waren, sprak Hij dus duidelijk ook tegen ons. Wat 
werd hun dan bevolen, zodat wij kunnen weten wat ons bevolen is? Jezus beval dat wij in Zijn voetstappen 
zouden lopen. Johannes 20:21 zegt: "... Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u." Matteüs 10:
8 zegt: "Geneest zieken, wekt de doden op, reinigt melaatsen, drijf boze geesten uit. Voor niets hebt 
gij het ontvangen, geef het voor niets." Wij hebben dezelfde autoriteit als Jezus en de eerste discipelen 
ontvangen om hetzelfde te doen. Johannes 14:12 zegt: "Voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken 
die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader." Degenen die geloven, 
zullen vaten van Gods soevereine heerschappij op de aarde zijn. Wij moeten al deze bevelen die Jezus hen 
gaf, gehoorzamen. De Heer heeft de grote opdracht doorgegeven aan ons. Wanneer wij discipelen 
(volgelingen van Jezus) maken, moeten wij ook het bevel deze dingen te doen, doorgeven. Marcus 16:15 
zegt: "En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse 
schepping." Nogmaals, dit kon niet alleen zijn bedoeld voor de eerste discipelen, omdat zij noch over de 
gehele wereld heen gingen, noch het evangelie aan de ganse schepping verkondigden. Discipelen zullen dit 
werk volbrengen in onze dagen. 
Merk op dat in de volgende verzen, Jezus Zijn apostelen vertelt, hoe degenen welke het evangelie geloofden, 
te herkennen. 
Marcus 16:16 gaat verder: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet 
gelooft, zal veroordeeld worden. (17) Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn 
naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, (18) slangen zullen zij 
opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij 



handen leggen en zij zullen genezen worden." Er werd hier niet gesproken over de tekenen van de eerste 
discipelen, maar van degenen die na hen kwamen en hun evangelie geloofden. Dus de leerstelling dat al deze 
tekenen verdwenen met de apostelen is een duidelijke leugen, welke een grote menigte van Gods volk, 
krachteloos gemaakt heeft. 
2 Timoteüs 3:1 zegt: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: (2) want de 
mensen... (5) die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook 
dezen op een afstand." Wij worden bevolen de krachteloze, onbijbelse, religieuze instellingen van de mens te 
verlaten. 
Sommigen denken dat deze dingen alleen gebeuren voor mensen die de gave van genezing, wonderen of 
geloof hebben. Jezus zei: "Wie (dan ook) zou zeggen... en niet zou twijfelen... het zal hem geschieden." 
(Marcus 11:23) Wie dan ook beveelt, zonder twijfel, hem zou het geschieden. Bij dit wordt duidelijk elke 
gelovige in het ware evangelie, inbegrepen. De apostel Paulus zei dat hij predikte "door de kracht van 
tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes. Zo heb ik, van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië 
toe, de prediking van het Evangelie van Christus vervuld." (Romeinen 15:19) De vervullende prediking 
van het Evangelie is het demonstreren van de kracht, om van de vloek te verlossen. De wereld is moe van het 
horen dat Jezus redt. Zij willen het zien. Sommigen denken dat deze dingen alleen gebeuren voor de super-
volwassen gelovigen. Volwassenheid is als een kind te worden, en het Woord simpel te ontvangen van onze 
Vader. Jong geloof heeft kracht. Psalm 8:3 zegt: "Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij 
sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen." 
Geestelijke en fysieke kleine kinderen met een beetje kennis zullen tekenen en wonderen doen en zullen de 
machtigen en krachtigen op hun plaats zetten. Jezus vertelde Zijn volwassen discipelen: "... wanneer gij u 
niet bekeert en wordt als kleine kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet 
binnengaan. (4) Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der 
hemelen." (Matteüs 18:3,4) Alleen de kinderlijken zullen binnengaan en deelnemen aan het Koninkrijk; maar 
wat is het Koninkrijk? Het Koninkrijk is waar Gods Wil volmaakt gedaan wordt en waar geen vloek is. Matteüs 
6:10 zegt: "Uw Koninkrijk kome; Uw Wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde." Hij gebruikt 
onze gebeden om het Koninkrijk in de hemel, op aarde te brengen. Er is geen vloek in de hemel. Matteüs 10:7 
zegt: "Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. (8) Geneest zieken, wekt 
doden op, reinigt melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen (gratis), geeft het 
om niet." Als wij dicht bij degenen zijn die gezag uitoefenen over de vloek, zijn wij dicht bij het Koninkrijk. 
Lucas 11:20 zegt: "Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk 
Gods over u gekomen." Daar wij van de vloek zijn bevrijd, is het Koninkrijk over ons gekomen en kunnen wij 
deelnemen aan het Koninkrijk en het doorgeven aan anderen die geloven.
Ooit eens klaagde mijn vrouw dat de wasmachine ermee was gestopt. Ik draaide mij om naar mijn kinderen en 
zei dat zij er hun handen op moesten gaan leggen, en het bevelen weer te gaan werken. Zij gehoorzaamden 
met hun kinderlijk geloof en het werkte onmiddellijk. Verscheidene malen, terwijl wij in een regenstorm reden, 
vertelde ik hen er met hun vingers naar te wijzen en de regen te bevelen op te houden. Kinderen zijn niet te 
trots en het kan hen niets schelen als anderen hun belachelijk vinden. Zij bevalen, God eerde hun geloof, en 
de regen stopte, soms onmiddellijk. 
Toen wij maar net naar Florida verhuisd waren, vonden mijn kinderen een eekhoorn in de straat met een 
gebroken rug. Zij kwamen naar mij toe om te vragen of zij het mochten houden om ervoor te zorgen. Ik 
vertelde hen, dat dat niet kon, maar dat zij wel genezing konden bevelen voor de eekhoorn. Dus dat deden zij 
en de eekhoorn rende de boom in. Een paar jaar later deden zij precies hetzelfde voor een andere eekhoorn, 
die uit de boom in de tuin gevallen was. Zij baden voor Mary en mij vele keren, met kracht. 
Op een hete dag haalde ik de grasmaaier naar buiten om het gras te maaien. Ik trok en trok aan de startkabel, 
totdat het zweet mij op het hoofd stond. Toen controleerde ik de ontsteking en zag dat er geen vonk kwam. Ik 
had geen zin om naar het probleem te zoeken, dus riep ik mijn jongens om mij hierover te helpen bidden. Wij 
bevolen de grasmaaier te werken. Ik weet niet of er ooit een vonk van de ontsteking kwam, maar de 
grasmaaier werkte. 
Op een dag zag ik één schoen op de veranda staan. Ik riep de kinderen en bestrafte hen. Ik zei, "Ik heb je 
gezegd niet je schoenen buiten op de veranda te laten staan, omdat een hond er één mee zou nemen, en dan 
heb je niets aan die andere." Ik realiseerde mij later, dat ik precies gekregen had, wat ik met mijn tong 
ontbonden had. Met de kinderen samen zochten wij in onze tuin en in die van de buren, maar zonder succes. 
Toen zei ik: "Laten wij de Heer vragen of Hij de hond de schoen zal laten terugbrengen." Kinderen geloven zo 
makkelijk. Dus wij hielden elkaars handen vast en baden. De volgende dag keken wij uit het raam en wat denk 
je dat wij zagen? Een zwervende hond liep de tuin in met de schoen in zijn bek en liet het voor de deur vallen. 
Alleluja! Leer je kinderen simpel geloof, en laat geen theologen om ze heen. 
Ondanks ons eigen falen en onze zwakheden, zouden wij deze autoriteit van onze Heer moeten ontvangen als 
kleine kinderen. Door genade van God heb ik ogen bevolen beter te gaan zien (geen bril meer nodig), 
gebroken beenderen genezen, kankergezwellen en ziekten bevolen te gaan, bloedingen gestopt, bloeddruk 
normaal laten worden, demonen eruit gestuurd, doden herrezen, mensen in coma eruit geroepen, 



waterpompen bevolen te stoppen met lekken, alternatoren nieuwe lagers laten hebben, rokende machines 
bevolen te stoppen met oliegebruik, orkanen te stoppen of van richting te veranderen, bezit beschermd, 
stormen te stoppen of terug te gaan, mollen uit mijn huis bevolen, benzine in mijn tank, motoren te starten, 
enzovoort, om er maar een paar te noemen. 
Niets van het bovenstaande was zonder getuigen. Doch, het was "niet ik maar Christus", die in mij woont 
door het Woord. God heeft ons niet achtergelaten zonder help. Hij verlangt ons te gebruiken als vaten 
(voorwerpen) die Zijn werk doen. Filippenzen 4:13 zegt: "Ik vermag (kan doen) alle dingen in Hem, die mij 
kracht geeft."
God wil dat wij bevelen en niet twijfelen. Ik was aan het les geven in een missie-kerk in Pensacola. Een meisje 
kwam naar voren om Jezus te aanvaarden. Zij liet mij weten dat zij een probleem had en wilde praten. Zij was 
radeloos van verdriet, omdat zij net haar ongeboren baby gedood had. Een man van een ander ras, een 
kennis van haar man, had haar aangerand. Zij was bang dat haar man dit uit zou vinden en ze dan in 
moeilijkheden zou raken. Drie dagen voordat zij naar deze kerk kwam, was zij naar een kliniek geweest, waar 
zij haar hadden getest met een hart-monitor, een sonogram en een test met vloeistof. Zij verklaarden haar dat 
de baby dood was, en hadden haar op de lijst gezet om de baby weg te halen. 
Terwijl ik met haar sprak, kreeg ik het op mijn hart haar te vragen of er iemand was die ze niet vergeven had. 
Zij vertelde mij dat er een dokter was, die zij ervan verdacht één van haar baby's expres te hebben 
geaborteerd. Ik zei toen tegen haar, "sinds jij nu precies hetzelfde gedaan hebt, denk je niet dat het beter is 
hem te vergeven?" Daar was zij het mee eens, dus ik suggereerde haar voor hem te bidden, wat zij deed. Ik 
vroeg haar of zij gevuld wilde worden met de Heilige Geest. Na een korte uitleg over de doop in de Heilige 
Geest, ging zij akkoord en wij baden. Alhoewel zij een vrij stil meisje was, was zij uitbundig en juichende  toen 
zij met de Geest gevuld werd. Het volgende dat in mijn hoofd en uit mijn mond kwam was, "Ik geloof dat de 
Heer je baby wil laten herrijzen." Toen ik dat zei, verlieten de dominee, die naast mij zat, zijn secretaresse, de 
diaken en wat andere dames, de kamer. Ik vroeg Mary haar hand op de buik van het meisje te leggen en wij 
bevolen de geest van leven terug in de baby te komen. Daarna vertelde ik het meisje hoe te wandelen in 
geloof, en verliet de kamer. Terwijl ik door de hal liep, ging er een deur open en de dominee haalde mij een 
kamer in, waar de rest zat die de andere kamer verlaten hadden. De dominee zei: "David, God gaat dat niet 
doen voor haar." Ik zei; "Waarom niet?" Hij zei. "Zij heeft die baby gedood." Ik zei: "Ik denk niet dat je genade 
begrijpt. Zij is een nieuw schepsel, en zij is niet schuldig aan wat haar "oude man" deed. Bovendien, als ik dat 
nou wil geloven, waarom zou je dan proberen mijn geloof te vernietigen? Laat mij het toch geloven." Daarna 
verliet ik de kamer. Het meisje bleef bij de missie die avond, maar ze belde mij de volgende dag. Zij vertelde 
mij dat zij naar de kliniek wilde gaan, maar dat niemand haar wilde brengen. Ik zei dat ik dat graag zou doen. 
Onderweg naar de kliniek herinnerde ik haar eraan Jezus te gehoorzamen als in Marcus 11:24 en te geloven 
wat ze had ontvangen: dàt, waarover wij gebeden hadden. Ik vertelde haar ook, niet te accepteren wat mensen 
die alleen bij zicht wandelen, zeggen. Zij was heel simpel, en dit alles was nieuw voor haar, maar zij 
respecteerde het Woord. 
In de kliniek gaven zij haar een uitbrander, dat zij niet was geweest om het weg te laten halen en vertelden 
haar dat zij een gevaar was voor haarzelf. Het meisje vertelde de dokter dat zij wilde dat hij nogmaals de baby 
zou controleren. Hij ging akkoord en zond haar met een technicus een andere kamer in. Deze deed de 
hartmonitor aan en keek naar het sonogram, maar zag geen teken van leven. Hij zei tegen haar, Mevrouw, u 
moet het weg laten halen, want de baby is dood." Zij zei: "Ik wil dat gewoon niet accepteren." Toen zij dat zei, 
begon de hartmonitor de hartslag te registreren en de baby begon vol energie te bewegen. Het sonogram liet 
de levende baby zien. De ongelovige technicus zei: "Dit is een wonder." 
Ik weet niet wat God deed, maar een paar maanden later werd de baby geboren, een heel mooi jongetje, dat 
zonder twijfel aan haar man toebehoorde. Sinds ze haar man nog steeds niet had verteld van de aanranding, 
was dit een antwoord op haar gebeden. Deze nieuw-geboren Christen wandelde niet bij zicht, maar in geloof, 
en God bevestigde Zijn Woord met een wonder. Prijs God! Elke keer als ik dit verhaal vertel krijg ik een brok in 
mijn keel en kan het haast niet afmaken, vanwege de ontzagwekkende genade van God. 

Hier is een korte versie van een bijbelstudie die wij hadden, over het effect dat verbeeldingskracht heeft op ons 
geloof.
Romeinen 10:10 zegt: "want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot 
behoudenis." Het is vruchteloos voor het hart te geloven en voor het lichaam niet te reageren, of voor het 
lichaam te reageren en in het hart niet te geloven. Het gedeelte van de mens welke God geschapen heeft om 
het hart van de mens effectief in verbinding te stellen met zijn handelingen, is de verbeeldingskracht. Onze 
verbeeldingskracht moet vernieuwd worden, zodat geloof ongehinderd door ons heen mag vloeien. Kwade 
verbeeldingskracht moet verworpen worden als wij onze strijd met het vlees en de duivel willen overwinnen en 
wij de werken van Jezus willen doen. 2 Korintiërs 10:4 zegt: "Want de wapenen van oorlog zijn niet 
vleselijk, maar krachtig voor God tot nederwerping der sterken, (5) zodat wij de redeneringen en elke 
schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene 
brengen onder de gehoorzaamheid van Christus." Neder geworpen redeneringen moeten verplaatst 



worden met Bijbelse redeneringen. Bijvoorbeeld 2 Korintiërs 3:18 zegt: "En wij allen, die met een 
aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar 
hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid..." Merk op dat dit vernieuwde beeld van het zien van 
Jezus in de spiegel, ons geloof compleet maakt, en ons in staat stelt Hem te weerspiegelen en Zijn werken te 
doen. Dit is dezelfde gelovige verbeeldingskracht welke Paulus had. Gelaten 2:20 zegt: "Met Christus ben ik 
gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij..." Wij moeten geloven, 
onze verbeeldingskracht laten werken, en belijden dat Jezus in ons leeft. Jezus zei dat als wij geloven, wij Zijn 
werken zouden doen, en grotere. Johannes 14:12 zegt: "... wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader..."
Na dit geleerd te hebben, werden wij de mogelijkheid gegeven dit te werk te stellen. Op de eerstvolgende 
Bijbelstudie, vroeg Pauline Warner voor gebed voor Jacqui Kitts, die, zoals ze vertelde, niet zou komen omdat 
haar hele gezicht gezwollen was, van een abces aan haar tand. Mijn suggestie was dat wij ons Jacqui's 
gezwollen gezicht voor de geest zouden halen.
Daarna zouden wij er tegen spreken en haar tand bevelen te genezen en de gezwollenheid te verdwijnen. Dan 
zouden wij haar gezicht normaal zien worden en glimlachen met onze verbeeldingskracht. Met iedereen zijn  
instemming, gingen wij door met het handelen op deze suggestie en ik sprak ons eenstemmig bevel voor 
genezing uit. Dit was een bijbelse verbeeldingskracht want Jezus leeft in Jacqui, en Hij is zonder abces, noch 
gezwollen. Wij moeten het herrezen leven van Jezus accepteren. 1 Johannes 4:17 zegt: "... want gelijk Hij 
is, zijn ook wij in deze wereld." De Heer leerde ons te bidden: "Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde." (Matteüs 6:10) Er is geen ziekte in Gods Koninkrijk. Jacqui werd 
genezen door de striemen van Jezus, 2000 jaar geleden. (1 Petrus 2:24) De volgende ochtend werd ik door 
Jacqui gebeld met het goede nieuws. Ze vertelde, dat de avond ervoor, om ongeveer de normale tijd dat wij 
baden, de gezwollenheid haar gezicht plotseling verliet en haar tand genezen was. Dat verheugde ons en wij 
dankten de Heer tezamen. 
God gaf ons snel wat meer verschillende mogelijkheden om ons geloof op deze manier te oefenen. In één van 
de volgende bijbelstudies, vertelde Bob Aicardi dat het waterniveau in zijn zwembad zo'n 10 tot 12 centimeter 
per week naar beneden ging. Hij controleerde en testte voor lekkage, maar kon niets vinden. De waterrekening 
werd steeds groter. In frustratie riep Bob naar God, "Heer, er is geen reden voor dit om te gebeuren, niet voor 
het zwembad en niet voor mij. Ik behoor U toe, en ik ben niet onder de vloek." Toen Bob vroeg voor 
overeenstemmend gebed, haalden wij het lekkende zwembad voor de geest en bevolen het te stoppen met 
lekken. Ik zei: "Ik beveel jou, zwembad, geen druppel meer te lekken, in Jezus naam." Daarna haalden wij ons 
een zwembad zonder lekken voor de geest. De volgende dag bekeek Bob het waterniveau, verwachtende dat 
God het voor hem had behandeld en zag dat het lekken totaal was opgehouden. Is God niet ontzagwekkend?
Daarna bracht Bob nog een verzoek voor gebed naar de studie. Hij vertelde, dat toen z'n familie pas naar hun 
huis verhuisd waren, hij om het perceel heengelopen was en God gevraagd had voor een heg van 
bescherming voor het huis en zijn familie. Zij hadden er voor 3 1/2 jaar geen last gehad van kakkerlakken, 
ongedierte of knaagdieren. Nu zag hij krekels door zijn voortuin marcheren en al de wortels van zijn gras 
opeten. Zijn buurman was bezorgd dat zij ook naar zijn tuin zouden komen, dus hij had Bob gezegd wat vergif 
te gebruiken. Bob wilde liever zijn geloof uitoefenen, maar wist dat er snel iets moest gebeuren. Toen Bob voor 
gebed vroeg, haalden wij zijn tuin voor de geest, vanaf de veranda gezien, met de krekels die minder en 
minder werden. Bob bad, "dat zij in kunstmest zouden mogen veranderen." Ik beval ze dood te gaan en geen 
centimeter meer van de tuin te eten, in Jezus naam. En ieder, op zijn eigen manier, haalde ze daarna dood 
voor de geest. Ik suggereerde Bob om een precieze plaats op zijn veranda te nemen. zodat hij kon zien tot 
waar de krekels kwamen. Bob vertelde dat hij dat al gedaan had, en dat ze niet alleen geen centimeter meer 
hadden gegeten, maar dat er geen teken was, dat er nog één was overgebleven. Ze waren allemaal kunstmest 
geworden. Glorie aan God!
Hij geeft autoriteit aan gelovigen, en Hij wil ons gebruiken om de vloek te vernietigen voor Zijn heerlijkheid. 
Bobs huis en bezit werd een grote getuigenis. Wat later had hij een probleem met mierenhopen, en elke keer 
beval hij de hoop te verdwijnen en dat gebeurde ook. 



HOOFDSTUK 13
AUTORITEIT IN GEBED

"En al wat gij in gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen."
(Matteüs 21:22)

Soms kunnen wij ons geen vers herinneren, waar een bepaald verzoek voor gebed op te baseren. Dat is waar 
alomvattende beloften als deze te gebruiken zijn. Jezus gaf Zijn autoriteit in gebed door, met de beloften die Hij 
sprak. Matteüs 18:18 zegt: "Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt (verbiedt), zal gebonden 
(verboden) zijn in de hemel; en al wat gij op aarde ontbindt (toestaat), zal ontbonden (toegestaan) zijn in 
de hemel."
Denken wij dat het gevaarlijk is voor God om zulke autoriteit aan de mens te geven? Dat is niet het geval. De 
meeste Christenen hebben nog niet genoeg van het Woord in hun hart om deze beloften te geloven. 
Romeinen 10:17 zegt: "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus." 
Men moet een hernieuwde geest hebben om dit te geloven en niet innerlijk verdeeld zijn. Als men de 
hernieuwde geest van Christus heeft, dan vertrouwt men op, en is totaal ondergeschikt aan Christus. Geloof is 
ook een geschenk van God en je zal merken dat je geloof niet zal gaan waar God jou niet wil. Johannes 15:7 
zegt: "Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt. en het zal u 
geschieden."
Ik hield van het Woord toen ik nog maar net een Christen was en was overtuigd dat het allemaal waar was. 
Voordat enige religieuze mensen mij konden vertellen, deze dingen niet te geloven, begon ik ze uit te oefenen. 
Toen deze mensen eindelijk daarover tegen mij begonnen te spreken, was het al te laat, ik had de kracht ervan 
ontdekt. Wij hoeven dus niet eerst jaren Christenen te zijn, om ons geloof uit te oefenen. Wij moeten er van 
overtuigd zijn, dat wat wij één keer lezen, het Woord is van een totaal te vertrouwen God. Blijf uit de buurt van 
deze leiders die zogezegd "vele jaren in de Heer" zijn, maar nog steeds deze verzen niet geloven. Vele van 
deze, "die zich ten allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen", (2 
Timoteüs 3:7) zullen hun hele krachteloze leven, innerlijk verdeeld blijven. 
Gebed in het Nieuwe Testament moet niet verward worden met gebed in het Oude Testament. In het Oude 
Testament bad David "in de avond en morgen, en in de middag" (Psalm 55:17), met zijn aangezicht naar 
de tempel in Jeruzalem. Wij hoeven niet in de richting van de tempel te bidden; wij zijn de tempel. Wij dragen 
de Heer met ons mee naar elke plaats en in elke situatie, wààr dan ook gebed nodig zou zijn. Dat is dan ook 
waarom wij verteld worden om "zonder ophouden te bidden" (1 Tessalonicenzen 5:17). Wij moeten bidden 
wanneer wij de nood zien; terwijl de last op ons ligt. Veel van wat ons vandaag wordt onderwezen over gebed, 
komt van een Oud-Testament relatie met God. Wij zouden niet legalistisch tot de avond of de morgen moeten 
wachten, wanneer wij  moe zijn en proberen te herinneren waar wij over moesten bidden. Dat is geen gebed 
dat "veel vermagt (doet), doordat er kracht aan verleend wordt." (Jacobus 5:16)
Dit betekent niet, dat wij niet iedere dag tijd moeten geven om ons alleen op gebed te concentreren. Gods plan 
voor de geestelijke mens, die de Heilige Geest heeft is, om in constante communicatie met Hem te zijn, anders 
behandelen wij Hem als bagage en negeren wij Hem onophoudelijk. Dat is niet waarom wij Zijn tempel zijn 
geworden. Onophoudelijk gebed maakt het noodzakelijk dat wij soms in gedachten bidden, Hij hoort ons net zo 
goed. 1 Kronieken 28:9 zegt: "... want de Here doorzoekt alle harten, en doorgrondt al wat de 
gedachten beramen." Indien gij hem zoekt, zal Hij zich door u laten vinden; doch indien gij Hem 
verlaat, zal Hij u voor eeuwig verwerpen."
In de hemel zijn gedachten hoorbaar. Wij kunnen nu genootschap (broederschap) uitoefenen met God en over 
alles onophoudelijk bidden. Zoals een lied zegt: "Hoeveel nodeloos leed dragen wij, en dat allemaal omdat wij 
niet alles naar God brengen in gebed."
Jezus gaf ons autoriteit in drie verschillende vormen van gebed. Wij hebben voorbeelden in de Geschriften van 
het gebed in geloof, het gebed van overeenkomst (instemming), en het gebed van aanhoudendheid 
(importuniteit, onbeschaamdheid, halsstarrigheid).
Het gebed in geloof is het meest voorkomende voor de volwassen Christen, die onophoudelijk bidt. Geloven 
dat je ontvangen hebt is de sleutel van het gebed in geloof. Marcus 11:24 zegt: Daarom zeg Ik u, al wat gij 
bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden". Als het mogelijk is, wees 
overtuigd van het Woord van God en bidt het gebed van geloof, gelovende dat je het al ontvangen hebt, want 
op een dag is er misschien niet genoeg tijd om er "doorheen te bidden". Hebreeën 11:1 zegt: "Het geloof nu 
is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet." Al gebed moet 
in geloof eindigen, want dat is de substantie (het materiaal) waarvan het verlangend verzoek wordt gemaakt. 
Wij geven God de substantie en Hij geeft ons het antwoord. De reden waarom Jezus zei: "al wat gij bidt en 



begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen," is, omdat al onze voorzieningen werden volbracht (voltooid, 
vervuld) aan het kruis.
Merk op dat in de volgende verzen, alle dingen zijn ontvangen en dat het enige dat voor ons is overgebleven 
om te doen, is het te geloven. Let ook op de "voltooid" tegenwoordige tijd in de verzen van onze voorziening 
van offerande. Efeziërs 2:8 zegt: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door geloof; 1 Petrus 2:24 - 
"die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft ... door zijn striemen zijt gij genezen"; 
Kolossenzen 1:13 - "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk 
van de Zoon zijner liefde"; 2 Korintiërs 5:18 - " ... die ons met zich verzoend heeft"; Gelaten 2:20 - "Met 
Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij", Gelaten 
3:13 - "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek"; 1 Petrus 1:3 - " ... de Vader ... door de opstanding 
van Jezus Christus ... heeft doen wedergeboren worden"; Hebreeën 10:10 - "Krachtens die wil zijn wij 
eens voor altijd geheiligd door het offer ... (14) ... heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd 
worden"; Efeziërs 1:3 - " ... die ons met allerlei geestelijke zegen ... gezegend heeft in Christus"; 2 
Petrus 1:3 - "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, ... begiftigd door de kennis van Hem..."
- Jezus vertelde ons dat, in Zijn tijd, welke natuurlijk in het verleden is, dat Nu zal de overste dezer wereld 
buiten geworpen worden" (Johannes 12:31); Johannes 16:33 - "maar houdt goede moed, Ik heb de 
wereld overwonnen", en Johannes 19:30 - "Het is volbracht!" 
Dit is waarom wij moeten geloven dat wij ontvangen hébben. De duivel en de vloek waren overwonnen. Wij zijn 
gered, genezen, verlost, en voorzien in alles.
- Verlossing van de vloek is werkelijkheid! Het is een feit dat Gods "werken waren van de grondlegging der 
wereld af, gereed" (Hebreeën 4:3), toen Hij het plan in  bestaan sprak. Het enige wat overblijft voor de zonen 
van God is het binnengaan van deze werken in vertrouwen, gelovende dat zij ontvangen hebben. Omdat deze 
werken al beëindigd zijn, moeten wij geloven en rusten van onze eigen werken om te redden, genezen en 
verlossen. Hebreeën 4:3 zegt: "Want wij gaan tot (de) rust in, wij die tot geloof gekomen zijn." Dat is een 
geestelijke sabbatrust. Hebreeën 4:9 zegt: "Er blijft dus een sabbatrust voor het volk van God." (Grieks: 
sabbatismos, "het houden van rust"). Dit voortdurende "rust houden" elke dag, door de beloften in de verleden 
tijd, is onze Nieuwe Testament geestelijke sabbat.
(10) Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van 
de zijne." Deze rust is het geloven van deze beloften in de "voltooid" verleden tijd. Hebreeën 4:1 zegt: "Laten 
wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan 
bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. (2) Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals 
hun, maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij 
hen, die het hoorden."
Ons geloof in elk van deze beloften brengt ons steeds meer in deze rust. Als wij, bijvoorbeeld, geloven dat 
"door Zijn striemen (slagen) zijn wij genezen", dan zullen wij niet blijven zoeken naar genezing, maar wij 
zullen rusten en accepteren dat het aan het kruis was volbracht. Dit is het ware geloof dat altijd een antwoord 
brengt. Door het geloven van de beloften, gaan wij de rust binnen van onze eigen werken. Om, als een kind 
van God, te zeggen dat zij geloven "te hebben ontvangen" en dan toch doorgaan met het zoeken naar het 
ontvangen, meestal door wereldse methoden, is het innerlijk verdeeld zijn. Jacobus 1:6 zegt: "Maar hij moet 
bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die 
door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. (7) Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets 
van de Heer zal ontvangen, (8) innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen." Degene die 
blijven werken voor wat God hen vrijelijk gegeven heeft, geloven in verlossing (redding) door werken. 
Hebreeën 4:10 zegt: "Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, 
evenals God van de zijne." En Hebreeën 3:19 zegt: "Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun 
ongeloof." Sinds de beloften van de verlossing van de vloek "voltooid" zijn, als wij dat geloven, moeten wij 
stoppen met ervoor te werken. Het is een kwaad hart van ongeloof om niet te rusten. God was boos op Israël, 
omdat zij Zijn Woord niet geloofden in hun test in de woestijn. (Hebreeën 3:8-10)
Hebreeën 3:11 zegt: "zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan! (12) Ziet 
toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende 
God... (14) want wij hebben deel gekregen aan Christus (Zijn gezondheid, heiligheid en zegen), mits wij 
het begin van onze zekerheid tot het einde onverwrikt vasthouden." Wanneer wij geloven dat wij 
ontvangen hebben, worden wij in een positie van zwakheid geplaatst, omdat wij niets kunnen doen om het 
verlangde resultaat te laten gebeuren. Deze zwakheid is onze ervaring in de woestijn, omdat daar geen hulp is 
van Egypte, ofwel de wereld. Alleen Gods kracht redt in de woestijn. God zegt in 2 Korintiërs 12:9: "Mijn 
genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid." Ons wapen tegen onze 
vijanden die ons proberen uit onze rechten van de overeenkomst te praten is het twee-snijdend zwaard van 
deze beloften in de "voltooid" verleden tijd. (Hebreeën 4:11,12)
Laat mij een goed voorbeeld met je delen van de kracht van het ware evangelie betreffende onze provisie in 
het verleden. 
Een paar jaar geleden kwam ik in contact met een vrouw die twee grote gezwellen had, die niet geopereerd 



konden worden. Zij vertelde mij over verschillende bekende voorgangers die zij bezocht had en die voor haar 
genezing hadden gebeden. Zij zei tegen mij: "David, ik begrijp gewoon niet waarom ik niet genezen wordt." Ik 
antwoordde haar; "Je hebt me zojuist verteld waarom je niet genezen bent. Je kijkt in de verkeerde richting. 
Keer je om en kijk terug door "wiens striemen je werd genezen" (1 Petrus 2:24). Je bent vooruit aan het 
kijken naar een genezing, die al plaatsgevonden heeft. Je hebt wel wat hoop, maar geen geloof. Geloof "het 
niet zijnde (in dit geval genezing) alsof ze waren." (Romeinen 4:17) Geloof kijkt terug naar wat er aan het 
kruis werd volbracht, maar hoop kijkt vooruit naar wat er nog volbracht zal worden. Jezus zei in Marcus 11:24 - 
"Al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden." Dat is het 
Evangelie zuster, dat je moet geloven." Met deze paar woorden zag ik het licht in haar ogen aangaan en haar 
gezicht klaarde op. Ik zei, "Nu gaan wij nog één keer bidden, maar geloof de Geschriften deze keer en geloof 
dat je het hebt ontvangen, of je nu onmiddellijk een manifestatie hebt of niet." Zij was het met mij eens, dus ik 
berispte deze kwaal en beval haar te zijn genezen in Jezus' Naam. Zij voelde de gezwellen onmiddellijk 
verdwijnen. Ons hart was verblijd en wij dankten God samen. Ik zei: "Zuster, dat is de eerste keer dat je het 
ware Evangelie geloofde in verband met genezing. Als je dat gedaan had toen die andere voorgangers baden, 
was je al genezen geweest."
Jezus garandeerde het antwoord van de Vader op het gebed van overeenstemming. Matteüs 18:19 zegt: 
"Wederom (voorwaar) Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun 
ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemelen is." Het gebed van overeenstemming is het meest 
krachtig. Deuteronomium 32:30 zegt: "Hoe zou één er duizend kunnen najagen, en twee er tienduizend 
op de vlucht kunnen drijven." Als wij ons geloof samen brengen, vermenigvuldigt de kracht. Bij voorbeeld, 
het roepen van de ouderlingen van de Kerk om het gebed van geloof te bidden en te zalven met olie voor 
genezing (Jacobus 5:14,15) moet altijd een eenparig gebed zijn. Degene waarover gebeden wordt moet het 
eens zijn met het geloof van de ouderling, dat zij genezen waren door de striemen (slagen) van Jezus (1 
Petrus 2:24). Jezus gaf ons dit voorbeeld van overeenstemming zoeken, toen Hij probeerde woorden of daden 
van geloof te krijgen uit degenen waar Hij dan voor bad. 
Ik gebruik het gebed van overeenstemming vaak, omdat het het geloof vasthoudt in de gedachten van de 
persoon in kwestie. 
Er was in een smal kerkje een man, die erg verdrietig was omdat zijn vrouw hem had verlaten en met een 
andere man was gaan wonen. Ik riep hem naar voren en vroeg hem het met mij eens te zijn volgens Matteüs 
18:19, dat zijn vrouw bij de volgende bijeenkomst van de kerk naast hem zou zitten. Dat deed hij graag en wij 
waren in overeenstemming. En, ja hoor, de volgende bijeenkomst zat ze naast hem, en hadden zij vrede. De 
man waarmee zij was gaan wonen had haar mishandeld en haar eruit gegooid. God is groter dan onze 
behoefte en trouw aan Zijn Woord!
Matteüs 18:20 zegt: "Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden." 
Smalle groepjes van Christenen zullen regelmatig en krachtig antwoord op gebed zien met deze methode; 
wààr ze dan ook maar voor bidden. 
Jaren geleden, toen ik voor de Exxon raffinaderij werkte, kwamen een hoop mannen van verschillende 
Christelijke achtergronden om 12 uur 's-middags samen; mannen van over het gehele bedrijf; om te bidden en 
het Woord te bestuderen. Wij hadden niet zoveel tijd voor uitgebreid gebed als wij het Woord wilden 
bestuderen en er wat van wilden leren, om tot een volwassen begrip te komen. Eén van de eerste dingen die ik 
onderwees was het overeenstemmend gebed. Wij deelden dan onze verzoeken voor gebed in de meest 
simpele en korte vorm mogelijk. Daarna stemden wij allemaal overeen dat er voor deze behoeften gezorgd zou 
worden, soms bevelende wijze, maar altijd God dankend, en dan begonnen wij snel aan de studie. Wij werden 
zeker niet gehoord vanwege onze "vele woorden", maar wij werden gehoord. In het begin hadden sommigen 
van deze broeders niet veel vertrouwen om te durven vragen, omdat de meesten nooit antwoorden op gebed 
van God hadden gezien. Zij werden aangemoedigd toen zij de kracht van het verenigde gebed zagen en 
waren weldra bereidt te bidden. Wij zagen blinde ogen worden geopend, gezwellen en kanker verdwijnen, 
allerlei ziektes genezen, verlossing van demonen, voorzieningen van behoeften, gereedschap gerepareerd, 
huwelijken gerestaureerd, zielen verlost en gevuld met de Geest, enz. Zelfs de ongelovigen vroegen ons voor 
gebed. Eén van de grootste wonderen was dat velen die hieraan deelnamen begonnen te geloven in Jezus 
"gelijk de Schrift zegt" (Johannes 7:38), en waren niet langer Christenen in naam alleen. 
Velen bekeerden zich van oneerlijkheid, zoals het mee naar huis nemen van gereedschap, het overdrijven van 
overwerkuren of het bedriegen van de belasting. Op een dag riep mijn baas mij in zijn kantoor en liet mij weten 
hoe blij hij was met de verandering in sommige van de werknemers en probeerde mij ervoor te bedanken. Ik 
getuigde aan hem over onze Soevereine God. 
Door het eenparig gebed verandert God harten voor ons. Spreuken 21:1 zegt: "Het hart van de koning is in 
de hand des Heren als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt." Ik kan je niet 
vertellen hoe vaak wij God gevraagd hebben, de gedachten van de mens te veranderen ten gunste van Zijn 
volk in nood.
Een broeder in onze bijeenkomst, Tony Nassef, heeft een bedrijf in verband met het wetenschappelijk milieu. 
De eigenaar van een grote winkelpromenade huurde Tony's bedrijf voor een karwei van 1.9 miljoen dollar. Hij 



was echter niet tevreden met hoelang het karwei duurde, alhoewel alles zo snel mogelijk gedaan werd. De 
eigenaar, directeur en onder-directeur hadden een conferentie met Tony bij elkaar geroepen, waar zij Tony 
voor zo'n anderhalf uur de huid vol scholden, vervloekten en met een rechtszaak dreigden, als het werk niet 
vlotter gedaan werd. Tony bad voor Gods gunst, gedurende en ook na deze bijeenkomst om hem te helpen 
met het onder controle houden van zijn boosheid tegen deze mannen. Tony zocht daarna contact met mij en 
wij baden samen het gebed van instemming, dat God Tony Zijn gunst en de gunst van die mannen zou geven. 
Wij waren het erover eens en vroegen God de ogen van deze mannen te openen, zodat zij de snelheid en de 
bekwaamheid, welke God door Tony's bedrijf had verschaft, konden appreciëren. Nog geen zeventien uur later, 
belde de onder-directeur, en zei dat de eigenaar hem had gevraagd contact op te nemen met Tony en hem zijn 
verontschuldigingen aan te bieden voor wat hij had gezegd en Tony te vragen door te gaan met het werk voor 
hen. Hij liet ook weten dat het werk dat gedaan was, van hoge kwaliteit was en dat hij het uiterste vertrouwen in 
het werk van Tony en zijn bedrijf had. Hij vroeg Tony met het werk verder te gaan, zoals Tony dacht dat het 
moest en niet zoals hijzelf had gedacht. Met de genade van God was het werk in een vierde van de tijd klaar 
en het bespaarde de eigenaar een extra 1.5 miljoen. Dit is één van de vele keren, dat God gunst gaf door 
mensen, in antwoord op het gebed van eenparigheid voor Tony. Er is bij God geen aanneming des persoons 
(Handelingen 10:34) - Hij heeft geen favorieten; Hij zal het ook voor jou doen. 
Toen onze familie er nodig een dagje tussenuit moest, besloten wij naar het strand van Pensacola te gaan. 
Onderweg vroeg ik hun aandacht en wij baden het gebed van overeenstemming. Ik zei: "Vader, wij kunnen dit 
niet vaak doen en wij vragen u het beste van deze dag te maken. Wij vragen u voor een zonnige dag, maar 
niet te heet. Wij vragen dat u ons een plekje op het strand geeft, zonder een hoop naakte mensen om ons 
heen (waarbij wij bedoelden mensen in gekleurd ondergoed, ook wel badpakken genoemd). Wij danken u voor 
dit in Jezus naam." Als je op de strandweg rijdt, kan je het strand niet zien, alleen zo af en toe, vanwege de 
duinen, maar wij zagen overal auto's aan de kant van de weg, wat niets goeds voorspelde voor een beetje rust. 
Wij kozen een plekje en wandelden door de duinen naar het strand. Daar aangekomen zagen wij niets dan 
mensen, voor een paar mijl in beide richtingen. Ik dacht, "Heer, dit is niet waarnaar wij gevraagd hadden." 
Nadat wij daar een tijdje waren, zagen wij een grote donkere onweerswolk, vanuit het vaste land, de richting 
van het strand uitkomen. Voor degenen die het niet kennen, het strand is een heel lang eiland, parallel lopend 
aan het vaste land, maar enkele mijlen er vandaan. En ik dacht weer: "Heer, dit is niet waar wij om gevraagd 
hebben." Wij hadden er geen besef van, dat er tornado's heen en weer sprongen in die storm. De meer het 
naderbij kwam, de meer mensen naar huis gingen. 
Mary zei dat het misschien beter was als wij naar huis gingen, maar ik probeerde aan ons gebed vast te 
houden en voelde tegenzin om weg te gaan. De storm had ons bijna bereikt en Mary zei weer dat het 
misschien beter was om op te stappen. Ik keek voor een paar mijl langs het strand, in beide richtingen, en er 
was niemand meer, behalve wij. Het was toen dat de Heer in mijn geest sprak en zei: "Waarom blaas je die 
storm niet terug?" Daar ik een beetje een verlegen persoon ben, wilde ik niet dat Mary of de kinderen mij tegen 
de wind zouden zien blazen, dus liep ik een stukje langs het strand en begon te blazen. De storm stopte bijna 
onmiddellijk en begon de andere kant op te gaan. Het ging verscheidene mijlen terug en bleef daar steken. Ik 
was vol ontzag voor de Heer! Hier hadden wij dan, voor de volgende twee uur, een prachtige, zonnige dag, niet 
te heet, zonder half naakte mensen om ons heen; precies waar wij voor gevraagd hadden! Onderweg terug, in 
het midden van de eerste brug, kwamen wij weer in de regen terecht en wisten wij dus dat de mensen uit Gulf 
Breeze en in Pensacola niet wisten dat de zon scheen op het strand van Pensacola en hun er dus vandaan 
hadden gehouden.. God denkt aan alles! Toen wij thuis kwamen zagen wij winkelborden afgerukt, bomen op 
de grond en andere duidelijke tekenen van een tornado. De kinderen vroegen zich af wat er was gebeurd. Ik 
zei dat ik misschien te hard geblazen had en daar moesten ze natuurlijk om lachen.
God wilde onze dag zegenen en ons een getuigenis geven van Zijn almogendheid door onze gebeden van 
geloof en overeenstemming.
Jezus gaf ons een andere garantie voor het gebed van importuniteit (onbeschaamdheid, halsstarrigheid, 
aandrang). Lucas 11:8 zegt: "Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend 
was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft. (9) En Ik zeg u, 
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden." Jezus was 
onvermurwbaar dat wij een antwoord zouden ontvangen voor het aanhoudend vragen, zoeken en kloppen. Er 
is echter een verschil tussen importuniteit en zinloze herhaling. Matteüs 6:7 zegt: "En gebruikt bij uw 
bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden 
verhoord te zullen worden." Omhaal van woorden zijn pogingen voor verlossing door werken en eindigen 
niet bij het geloof dat God zal antwoorden. Importuniteit (halsstarrigheid) zou gebruikt moeten worden wanneer 
wij te kort aan vertrouwen hebben om het gebed van geloof te bidden. Importuniteit is een manier om geloof te 
ontvangen. Geloof is Zijn geschenk, en zonder dat hebben wij geen toegangsweg tot genade. Efeziërs 2:8 
zegt: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave 
(geschenk) van God." 
Het gebed van importuniteit kan het geloof niet ontwijken, want het moet daarin eindigen. Wij moeten 
uiteindelijk geloof uitoefenen om te ontvangen. Hebreeën 11:6 zegt: "Maar zonder geloof is het onmogelijk 



(Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor 
wie Hem ernstig zoeken." Iedere ware gelovige heeft een "mate van het geloof" (Romeinen 12:3) 
toebedeeld, maar wij moeten leren het uit te oefenen. 
Ik zal dit voorbeeld met je delen, om de gebeden van geloof, overeenstemming en importuniteit te vergelijken. 
In 1984, had ik de grond om ons huis omgeploegd, om gras te planten. Omdat het regenachtig was, hadden 
wij planken op blokken geplaatst om een pad naar het huis te maken. Mijn tweede zoon, Nathan, die toen bijna 
drie was, was samen met mij op dat pad. Nathan struikelde, en ik greep zijn arm, zodat hij niet in de modder 
zou vallen. Zijn volle gewicht werd tegen zijn voorarm gegooid en ik voelde zijn arm breken in mijn hand; hij 
schreeuwde het uit. Ik wist dat zijn arm gebroken was toen ik hem in mijn armen nam. Al huilende hield hij zijn 
arm vast. Ik beval zijn arm te genezen, terwijl ik hem naar de deur droeg. Ik dacht bij mezelf, "Ik zal Mary niet 
alarmeren door te zeggen dat hij zijn arm heeft gebroken." Ik geloof dat, op dat moment, God mij die gedachte 
gaf. Terwijl ik hem aan haar gaf zei ik tegen haar: "Hij heeft zijn arm bezeerd toen hij van het pad viel." Zij 
wiegde hem heen en weer en bad, terwijl hij huilde. Hij viel al spoedig in slaap en zij begon zijn arm te 
onderzoeken. Hij werd wakker toen zij de breuk aanraakte. Ze zei tegen mij; "David, zijn arm is niet bezeerd, 
het is gebroken!" Ik zei: "Ja, dat weet ik, maar God heeft ons altijd genezen en Hij zal het ook nu doen, denk je 
niet?" Zij was het met mij eens. Toen Nathan weer in slaap viel, legde wij hem bij ons in bed. Ik had het gebed 
van geloof gebeden, gelovende dat ik had ontvangen, en viel al snel in slaap. Mary, die nog geen vrede had, 
bad het gebed van importuniteit tot ongeveer 4 uur 's-nachts. Nathan huilde verscheidene malen gedurende de 
nacht.
's Morgens slopen wij zachtjes de keuken in voor een kop koffie. Al spoedig hoorden wij Nathan, dus keken wij 
om het hoekje. Hij zag ons, grijnsde, en kroop over het bed op handen en voeten. Ik pakte heb op bij zijn 
armen en gooide hem in de lucht, terwijl hij schaterde. Hij was totaal genezen! Prijs God! Alhoewel wij het 
probleem op verschillende wijze hadden aangepakt, arriveerden wij bij hetzelfde geloof, uiteindelijk het gebed 
van overeenstemming, om 4 uur in de ochtend. Vriend, God zal je niet falen, maar gebed moet in geloof 
eindigen; de innerlijk verdeelden zullen niets ontvangen (Jacobus 1:6-8)  



HOOFDSTUK 14
AUTORITEIT OVER DEMONEN

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam
zullen zij boze geesten uitdrijven... (Marcus 16:17)

Merk op dat de enige voorwaarde voor het uitdrijven van demonen is, dat men een ware gelovige is. 
Nogmaals, dit vers had het niet over de eerste discipelen, maar over degenen die hun woorden zouden 
geloven, inclusief ons. Ongeveer een derde van het werk van Jezus was het uitdrijven van boze geesten. De 
discipelen moesten met dit werk doorgaan; zij hadden ook het bevel van de Heer, er zeker van te zijn dat hun 
discipelen dit ook deden, tot de voleinding der wereld. Matteüs 28:19 zegt: "Gaat dan henen, maakt al de 
volken tot mijn discipelen... en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (20) En zie, Ik ben met u 
al de dagen tot aan de voleinding der wereld."
Het is een grote vreugde om mensen verlost te zien worden. Lucas 10:17 zegt: "En de (tweeën) zeventig 
zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in 
uw naam." De zeventig waren de tweede groep, in een alsmaar uitbreidende hoeveelheid van discipelen, die 
gezag ontvingen over kwade geesten. Vandaag de dag hebben onwetende religieuze leiders velen veroordeelt 
tot slavernij, instituties en de dood, omdat zij hierin de Heer niet gehoorzaamd hebben. (19) Zie, Ik heb u 
macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 
vijand; en niets zal u enig kwaad doen. (20) Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan 
u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen." Het hebben van 
autoriteit over de macht van de vijand, zorgt ervoor dat zij zich totaal aan ons moeten onderwerpen en als wij 
dat geloven kunnen zij ons geen kwaad doen. Bekendheid met het Woord en het gevuld zijn met de Geest zal 
ons bemachtigen en verdedigen tegen deze bedriegers. 
De Heer verdeelt deze demonen in twee afdelingen, "slangen en schorpioenen". Slangen, die het vergif in 
hun kop hebben, zijn geest bedriegende demonen. Het was de slang die Eva bedroog door het offeren van de 
verboden vrucht van de boom van de kennis van het goed en kwaad. (Genesis 3:5,6) Er zijn gaven van 
verboden kennis, welke Satan verleent aan zijn bedriegers, die soms echte gaven nadoen. 
Deuteronomium 18:10 zegt: "Onder u zal niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter 
door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt (toekomst verspellen, valse profetie), geen wichelaar 
(ziener, het geven van voortekens), uitlegger van voortekens of tovenaar (of heks), (11) geen bezweerder 
(hypnotiseur), niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest (medium) ondervraagt of 
die doden raadpleegt. (12) Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel..." Deze valse werken 
hebben moderne namen gekregen en in sommige gevallen geven zij zichzelf uit als Christelijke bedieningen. In 
Handelingen 16:16 was er "een zekere slavin, die een waarzeggende geest had" (Grieks: "geest van een 
python"). Deze slang, of python geest gaf de slavin de gave van waarzeggerij of valse profetie. De dominee 
van een kerk waar ik sprak, had deze gave van valse profetie. Ik bad voor die bijeenkomst dat God het bekent 
zou maken. Hierna had een man van die kerk een droom waarin hij de dominee zag als een slang die door de 
microfoon stond te praten, en de hele bijeenkomst in slaap bracht. Een ander, een vrouw, zag hem in haar 
droom als een draak, welke in Openbaring 12:9 "de oude slang" wordt genoemd. Zij onderzocht de 
betekenis van zijn achternaam en vond uit dat het "draak" betekende.
Sommigen van deze valse bedieningen zijn net als de "wijze mannen" van Farao; tovenaars die de tekenen en 
wonderen die aan Mozes waren gegeven (Exodus 7:11,22 ; 8:7), simuleren. Het is interessant dat zij 
sommigen van de tekenen konden nadoen (de staf die in een slang veranderde, het water dat bloed werd, en 
het vermenigvuldigen van de plaag van de kikvorsen), maar zij konden ze niet laten verdwijnen. Mozes haalde 
ze weg, wat betekende dat God hun toestond de vloek te vergroten, maar hun niet toestond om ervan verlost 
te worden. Het is tot op heden hetzelfde. 
Ik had een vriendin die verward was geraakt in een bediening waar veel wonderen en tekenen gezien werden. 
Al toekijkende merkte ik op dat deze bovennatuurlijke gebeurtenissen niet de genadegaven waren als in het 
boek Handelingen of zoals 1 Korintiërs 12 en 14. Deze tekenen en wonderen leken op schijnpillen, om het 
verlangen naar het bovennatuurlijke zoet te houden. Dit waren tekenen om het vlees te plezieren, welke geen 
praktische, blijvende verlossing van de vloek brachten. Ik nam bedriegende geesten waar en zag er zelfs een 
paar, door de gave van het onderscheiden van het goed en het kwaad. Toen sommige probeerden hen onder 
bedwang te houden en bij het Woord te blijven, negeerden zij dat door te zeggen dat God iets nieuws aan het 
doen was.
Zelfs in het geval dat er nieuwe dingen zijn in onze eigen waarneming, Salomo zei: "Er is niets nieuws onder 
de zon" (Prediker 1:9) Wij moeten allereerst naar het Woord gaan met onze tekenen en wonderen.  Paulus 
waarschuwde voor bedrieglijke tekenen en wonderen die door Satan en zijn volgelingen gedaan zouden 



worden, maar gezonden zijn door God en bewerken dat degene die de waarheid niet liefhebben, de leugen 
zullen geloven. (2 Tessalonicenzen 2:9-12). In bezorgdheid voor mijn vriendin, van wie ik wist dat zij de gaven 
van dromen en visioenen had, bad ik de Heer dat Hij haar wat dromen zou geven, om haar te waarschuwen 
wat er daar gaande was. De volgende keer dat ik haar weer zag, vertelde zij mij dat zij een visioen in de 
bijeenkomst had gehad. Het plafond verdween, en zij zag een grote rode draak ("de oude slang"), uitgestrekt 
over het hele gebouw. God zei dus duidelijk dat Satan hier macht uitoefende door bedriegerij. Daarna zag zij 
een ander visioen: Troje, het houten paard werd door de achterdeur binnen gebracht. Een stem vertelde haar 
dat Christenen dit hier binnen hadden gebracht. Dit stelde een valse gave voor, waarin de vijand verborgen 
zat, om hun te overwinnen.
Als de demonen je niet totaal uit het Christendom kunnen houden, hebben ze een andere methode. Er zijn 
religieuze geesten, die zich specialiseren in het gevangen houden van mensen in zogenaamde "Christelijke" 
geloven, die niet het Woord van God, dat ons vrijzet, onderwijzen. Er zijn vele dwaalgeesten aan het werk in de 
kerk vandaag de dag, en verleiden velen met "leringen van boze geesten", zoals Paulus ons meedeelde in 1 
Timoteüs 4:1-3.
Dwaalgeesten (of slangengeesten) worden gemanifesteerd door valse richtingen, leerstellingen, profetieën en 
leiderschap, om er maar een paar te noemen. 
2 Korintiërs 11:13 zegt: "Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich 
voordoen als apostelen (Grieks: "één die gezonden wordt") van Christus. (14) Geen wonder ook! Immers, 
de satan zelf doet zich voor als een engel (Grieks: "boodschapper") des lichts (der waarheid). (15) Het is 
dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van gerechtigheid; maar hun 
einde zal zijn naar hun werken." Het woord "engel" in het Grieks is angelos, en is soms vertaald als 
"boodschapper", "Godsbode" of gewoon "bode" wanneer het dienaren beschrijft die door God gezonden zijn, of 
andere dienaren. (Lucas 7:24,27 ; 9:52)
Het is duidelijk dat er mensen zijn die de gelederen van dienaren hebben geïnfiltreerd (binnengedrongen), die 
door Satan zijn gezonden door hun eigen ego en religieuze organisaties. Beiden, Jezus en Paulus, 
onderwezen dat deze dienaren, in de meerderheid waren. (Johannes 10:8 ; 2 Korintiërs 2:17).
Slangen geesten kunnen ook de gedachten verderven door vleselijke lusten, heb-zuchtigheid, bitterheid, 
liegen, homoseksualiteit, alcoholisme, idool-aanbidding en 
onreinheid. Lucas 8:35 laat krankzinnigheid in verschillende vormen zien als demonisch. (duivels). 
Ik was op een keer  een groep van oudere mensen aan het les geven, toen ik het op mijn hart kreeg, een 
geest te bevelen te verdwijnen uit een nukkig uitziende vrouw, die Alzheimers' had. Nadat ik de geest had 
bevolen uit haar te komen, veranderde haar gelaat, ze glimlachte en zei, duidelijk te verstaan, "Dank je wel, dat 
had ik nodig". Velen schrokken, omdat ze haar nooit eerder hadden horen spreken. Toen wist ik dat 
Alzheimers', een geest kan zijn. Er is een aanwijzing dat "geesten van een gebrek ofwel zwakheden" (Lucas 
13:11), slangen geesten zijn.
Toen de Israëlieten zondigden, zond God vurige slangen om hen te bijten, en zij stierven. De slangenbeet 
bracht duidelijk fysieke ziekte door vergif. Toen Mozes voor hen tot God bad, liet Hij hun een bronzen (of 
vurige) slang maken en op een paal plaatsen, en als zij daarnaar omhoog keken, werden zij genezen. (Numeri 
21:4-9). Het werd gezegd dat de slang op de paal Christus was (Johannes 3:14), die zonde voor ons werd (2 
Korintiërs 5:21) en de vloek van de slang droeg (Gelaten 3:13), zodat wij genezen konden worden (1 Petrus 2:
24). De slang op de paal werd gekaapt door de medische wereld, om hun handel in genezing te symboliseren. 
Sommigen van de ziektes worden in het Nieuwe Testament bewezen veroorzaakt te worden door demonen, 
zijn: kreupelheid (Lucas 12:11); stomheid en blindheid (Matteüs 12:22); doofstom en bezeten (Matteüs 9:
32,333 ; Lucas 11:14); doofstom (Marcus 9:25); bezeten (met ziekte) (Matteüs 15:22,28); vallende ziekte of 
epilepsie (Matteüs 17:15,18); en het hebben van kwade geesten (Lucas 8:2,36 ; Handelingen 10:38). Er zijn in 
het Nieuwe Testament nog andere genezingen, die blijken verlossingen te zijn, die ik hier niet genoemd heb. 
Naast dezen heb ik o.a. verschillende soorten van kanker, hoesten, huiduitslag, suikerziekte, reuma, allergieën, 
slapeloosheid, chronische pijnen, AIDS, rusteloosheid, en vele anderen die ik niet kan herinneren, zien 
reageren op verlossing. Ik ben er zeker van dat met een gecombineerde lijst van Christenen, deze veel langer 
zou zijn. Sommigen zeggen dat deze natuurlijke oorzaken hebben. Haast alle demonen manifesteren 
natuurlijke oorzaken. 

De tweede categorie die Jezus gaf, was schorpioenen geesten. Het Griekse woord voor "schorpioen" is 
scorpios, wat "verstrooid raken", "uiteendrijven" of "op de vlucht drijven" betekent. Schorpioenen geesten van 
angst, depressie, manisch depressief, paranoia (=vervolgins waanzin), je zorgen maken of ongerust zijn, vrees, 
zelfmoord, schuld, veroordeling en krankzinnigheid (geestes zwakte of zwakzinnigheid), om er maar een paar 
te noemen, dringen de gedachten binnen en zorgen ervoor dat men vlucht van een vijand die men zou moeten 
wegjagen. Het vergif van een schorpioen zit in zijn staart, net als een horzel (of "hoornaar"). De horzel kan een 
volwassen man op de vlucht jagen. God zond de "horzel" om de vijand uit te drijven door angst voor de 
Israëlieten. (Deuteronomium 7:20; Jozua 24:12 ; Exodus 23:27,28). Jezus onderwees dat hij de sterke man 
(Satan en zijn demonen) al reeds gebonden had en verdeelde de buit van zijn huis. (Lucas 11:20-23). Wat 



betreffende deze buit zei Jezus: "Wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit". Het Griekse woord hier voor 
"verstrooien" is scorpizo. Als wij niet de buit van Satans huis bijeenbrengen: de verlorenen; vóór Gods 
Koninkrijk, zullen wij moeten vluchten voor schorpioenen en geesten. Wij moeten werktuigen van de 
Soevereiniteit van God zijn om hen te overwinnen en de gevangenen vrij te zetten.
Een vaak voorkomende valse leerstelling is, dat Christenen geen demonen kunnen hebben. Toen Jezus zijn 
discipelen uitzond om "boze geesten uit te drijven", vertelde Hij hen: "... Wijkt niet af op een weg naar 
heidenen (verlorenen), gaat geen stad van Samaritanen binnen; (6) begeeft u liever tot de verloren 
schapen van het huis Israëls'." Matteüs 10:5,6) Hij zond hen niet naar degenen die geen verbond hadden 
met God, maar eerder naar degenen die dat wel hadden. In het Nieuwe Testament zijn het de Christenen die 
de beloften van het verbond van verlossing, genezing en provisie hebben, niet de wereld. Kolossenzen 1:13 
zegt: "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon 
zijner liefde."
Sinds wij de beloften van verlossing hebben, kunnen wij die voor ons zelf en degene die tot Christus komen, 
gebruiken. 2 Korintiërs 7:1 zegt: "Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen 
van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods." 
Gelovigen moeten de zelf reinigen, welke gelijk is aan de ziel. (vergelijk Matteüs 16:26 met Lucas 9:25), 
beiden, het vlees en de geest; wat kwade geesten betreft.  Paulus waarschuwde Christenen in 2 Korintiërs 11:
4 om "niet een andere geest te ontvangen". Wij worden ook gezegd in Efeziërs 4:27 om "de duivel geen 
voet (Grieks: domein) te geven". Simpel gezegd, wij moeten de duivel en zijn volgelingen geen enkel 
territorium (grond) in ons geven.
Lucas 13:11 zegt: "En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en 
verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. (16) Moest deze vrouw, die een dochter van 
Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band 
op de sabbatdag?" De conditie voor de verlossing was het zijn van een kind van Abraham, welke Christenen 
zijn. Gelaten 3:7 zegt: "Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn."
Jezus zei dat hij alleen gezonden was naar het huis van Israël. Toen Hij door een Kananese vrouw gevraagd 
werd een geest van zwakheid uit haar dochter te verbannen, zei Jezus: "Het is niet goed het brood der 
kinderen te nemen en het de honden voor te werpen" (Matteüs 15:22-28). Hier kunnen wij zien dat de 
kinderen van God het recht van het verbond hebben voor hun Vaders brood van verlossing en genezing, niet 
de verlorenen. Omdat Jezus een Nieuw Testament begon, en vanwege het geloof van deze vrouw, verklaarde 
Hij haar als rechtschapen (Gelaten 3:6), en willigde Hij haar verzoek in. Ik ben demonen aan het uitwerpen 
sinds 1976, en haast allen waren uit Christenen. Meestal heb ik de gave van het onderscheiden van geesten, 
in welk geval ik de demon in de ogen van de mensen zie. Ik ken niemand die deze gave heeft in één of 
meerdere van de verschillende vormen, die niet gelooft dat Christenen demonen kunnen hebben. Wij moeten 
nooit demonen uit de verlorenen werpen zonder de directie van God, omdat hun huis niet gevuld is met 
Christus om hen te verdedigen tegen de zeven ergere demonen die zullen komen Matteüs 12:43 zegt: 
"Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, 
maar hij vindt die niet. (44) Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als 
hij komt, vindt hij het leegstaan (en) geveegd en op orde. (45) Dan trekt hij heen en neemt zeven 
geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het 
einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met dit boze geslacht." 
Wij zien hier dat het geslacht van Gods volk welke verlossing had ontvangen van Jezus en de discipelen, het 
later verloor toen zij niet voortgingen als discipelen. Precies hetzelfde gebeurd met Nieuw Testament mensen 
die heden worden verlost. Zij moeten voortgaan in het verbond te wandelen en gevuld zijn met het Woord en 
de Geest van God, zodat zij geen plek geven aan de duivel. Als de Heer ons leidt om een verloren persoon te 
verlossen, kan het betekenen dat Hij plannen maakt voor de redding voor dit mens. Ook kunnen verlossingen 
gebruikt worden om een persoon die bezeten is met een kwade geest, te stoppen het werk van God te 
hinderen, zoals Paulus, die de geest van waarzeggen in een verloren slavin uitwierp, omdat zij zijn werk 
hinderde. (Handelingen 16:16-18)
Een paar jaar geleden kwam mijn moeder, die nooit een Christen was geworden, bij ons logeren. Zij werd vele 
jaren gekweld door, wat psychiaters zwakzinnigheid, paranoia (vervolgingswaanzin), manisch depressief, enz. 
noemen. Zij begon ons huishouden in de war te schoppen met zulke dingen als de telefoonrekening heel hoog 
te laten oplopen, dreigen ons de hele nacht wakker te houden, de deur van de ijskast de hele nacht open te 
laten, dingen zien gebeuren in plekken waar zij niet aanwezig was, geloven ziektes te hebben die ze niet had, 
vals te beschuldigen: zij had in het algemeen: zelf-wil. Wij bonden de demonen in haar, maar de resultaten 
waren maar tijdelijk. In ging hierover in gebed tot God. Ik redeneerde met de Heer, dat, hoewel ze geen recht 
had op verlossing onder het verbond, zij ons huis kwelde en wij waren niet onder de vloek, maar onder de 
zegeningen.
Gelaten 3:13 zegt: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te 
worden; want er staat geschreven: vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. (14) Zo is de zegen 
van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus..." Vanwege dit, vroeg ik de Heer voor 



toestemming om de demonen uit haar te werpen, om ons ervan te verlossen. Diezelfde avond had Jennifer, 
mijn jongste dochter, een droom. Zij zag mijn moeders huis in het midden van ons huis; het huis was echter 
drie etages, en ging omhoog, door ons dak heen. Uit de tweede etage kwam een plank die naar de straat 
voerde. Op de plank waren vijf kippen die naar de straat marcheerden. Ik dankte de Heer voor Zijn duidelijke 
directie en permissie. De interpretatie is, dat de drie etages, de geest, ziel en lichaam, mijn moeders spirituele 
huis waren. De vijf kippen waren vijf demonen. Volgens Openbaring 18:2 zijn demonen onreine vogels. Deze 
kippen verlieten haar ziel: de tweede etage; en betekende dat wij autoriteit kregen om hen te verdrijven. De 
openbaring is deze: Wanneer het spirituele huis van iemand anders, onder de autoriteit komt van ons huis, 
hebben wij autoriteit over de demonen. Jezus gebruikte het geloof van Jaïrus voor zijn dochter (Marcus 5:22); 
het van de hoofdman, voor zijn knecht (Matteüs 8:5); dat van de Kananese vrouw voor haar dochter (Matteüs 
15:22), en dat van Petrus voor zijn schoonmoeder (Matteüs 8:14); als voorbeelden van de rechten die wij 
hebben, om geloof uit te oefenen voor degene onder onze autoriteit. 
Mijn moeder hinderde ook ons werk, de reden waarom Paulus de waarzeggende slavin verloste.
Die avond sloeg mijn moeder op onze slaapkamerdeur, dreigende ons de hele nacht wakker te houden, en ik 
antwoordde: "Dat zal u niet doen." Mary en ik gingen naar haar kamer en bevolen de demonen te verdwijnen, 
terwijl hun namen in onze gedachten kwamen. Als ik me goed herinner waren dat, zwakzinnigheid, paranoia, 
manische depressie, zelfwil of koppigheid en nog één die ik mij niet kan herinneren. Hoewel demonen hun 
eigen namen kunnen hebben, luisteren zij ook naar de naam van de ziekte of zwakheid die zij veroorzaken. Wij 
hebben niet gewacht op enige resultaten, maar zijn terug naar bed gegaan en sliepen goed die nacht. De 
volgende ochtend merkten wij op dat het stil was in haar kamer, dus keken wij om het hoekje. Wij zagen haar 
niet, maar haar kamer was een puinhoop. Er waren lakens, dekens, kussens en andere dingen, allemaal op de 
vloer, alsof iemand daar de gehele nacht gestreden had. Wij liepen de kamer binnen en zij kroop vanonder het 
bed vandaan. Wij zagen onmiddellijk dat deze vrouw een andere vrouw was, dan degene die ik mij het 
merendeels van mijn leven had gekend. Zij was lief, onderdanig en nederig. Zij bleef voor een tijdje zo, en 
gedurende die tijd spraken wij met haar over het Evangelie. Wij wisten dat "haar huis" gevuld moest worden 
met de dingen van God, of dat anders de demonen terug zouden komen. Zij viel altijd terug op haar religie als 
een excuus, inplaats van het accepteren van het Evangelie, dus de demonen begonnen terug te keren, echter 
nooit zo erg als het was geweest. In deze tijd besloot zij naar een bejaardentehuis te verhuizen. Vlak voordat zij 
overleed, vertelde zij mij vastberaden dat zij Jezus kende en Hij haar Verlosser was. 
De tabernakel of tempel van het Oude Testament symboliseert ons. Wij zijn de tempel van God. Wij hebben 
een buitenste voorhof (het vlees), een heilige plaats (de ziel), en het heilige der heiligen (de geest). Kwade 
mannen gingen het buitenste voorhof binnen en zelfs de heilige plaats, en grepen de horens van het altaar (1 
Koningen 1:50 ; 2:28), maar alleen de hogepriester kan het heilige der heiligen ingaan, ieder ander zou 
sterven. Volgens dit voorbeeld, kunnen demonen het vlees binnenkomen en zelfs de ziel binnendringen; maar 
alleen onze Hoge Priester, Jezus, mag onze geest binnengaan, of wij moeten zijn verworpen (verdoemd).  (2 
Korintiërs 13:5) Demonen kunnen de ziel (gedachten, wil en emoties) onderdrukken (overweldigen) van 
buitenaf of van binnen het vlees. Ook kunnen zij, op het ene moment de ziel bezitten zonder het vlees en het 
andere moment zich terugtrekken in het vlees, wat de persoon dan normaal doet lijken. Dat noemt de wereld, 
schizofrenie. Demonen mogen het vlees binnengaan, want het vlees is de vijand van God, Die in jouw geest 
verblijft. (Romeinen 8:7 ; Gelaten 5:17). Ik heb sommigen het zogenaamde vers, "Mijn geest zal niet in een 
onreine tempel verblijven", horen gebruiken, om te bewijzen dat Christenen geen demonen kunnen hebben: 
Dat vers bestaat niet!
Ons vlees is zo corrupt (slecht), dat het niet het Koninkrijk mag binnengaan. 1 Korintiërs 15:50 zegt: "Dit 
spreek ik evenwel uit, broeders; vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het 
vergankelijke (corruptie) beërft de onvergankelijkheid niet." Sinds het vlees niet in het Koninkrijk is, mag 
het door kwade geesten worden binnen gegaan. Van deze vesting kunnen zij de ziel binnengaan. 
Demonen mogen de ziel binnengaan, omdat het gedeelte van de ziel, dat nog niet is geheiligd door het Woord, 
vleselijk is. Leviticus 17:11 zegt: "Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar 
gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van 
de ziel." Merk op dat in de voorafschaduwing het vlees moet sterven, zodat de ziel vrij kan zijn. Ik elk gedeelte 
van de ziel (gedachten, wil en emoties), waar wij verleiding nog niet hebben overwonnen, zijn wij nog niet 
geheiligd. Wij hebben allemaal bepaalde dingen overkomen, welke niet langer enige invloed op ons leven 
hebben of wat ons nog zou verleiden. Er zijn echter andere gebieden, waar dit nog niet zo is. Het is in deze 
gebieden, dat wij openstaan om door demonen gebruikt te worden. Elke Christen weet dit uit eigen ervaring. 
Als wij in wil-volle ongehoorzaamheid wandelen, vragen wij om onderdrukking of bezetenheid op dat gebied. 
Demonen kunnen van generatie op generatie doorgegeven worden, net als de zonde-natuur. Exodus 34:7 
zegt: "Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde 
vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen 
bezoekende aan de kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht."
Wij hebben een vriendin die drie baby's heeft geadopteerd, broer(s) en zuster(s). H.R.S. (Human Resource 
Service), wilde haar echter niet vertellen wie de biologische ouders waren. De kinderen hadden allen een lief 



karakter en een vergevingsgezinde aard. Naar mate deze kinderen ouder werden, en door de puberteit 
heengingen, werden zij constant geplaagd door liegen, stelen, ontucht, alcohol en verdovende middelen. Dit 
waren niet alleen maar verleidingen van de gevallen natuur, maar waren compulsief en onbedwingbaar, een 
zeker teken van demonen.
Dit maakte de pleegmoeder erg ongerust, omdat zij haar best had gedaan ze op te voeden met de Bijbel, als 
Christenen. Hoewel wij verscheidene malen demonen hadden verbannen bij hen, waren er geen blijvende 
resultaten. Zij besloot nogmaals om te proberen uit te vinden, wie de biologische ouders waren. Zij ging voor 
informatie naar het kantoor van de H.R.S. en werd eindelijk toegestaan in hun dossier te kijken. Op deze 
manier vond zij de moeder en nodigde haar en de grootmoeder uit voor een bezoek. Zij vond met grote schrik 
uit dat, hoewel zij de kinderen had groot gebracht van baby af, zij de geesten manifesteerden van de 
biologische ouders. De grootmoeder vertelde dat zij afstammelingen waren van de beruchte Jessy James (het 
hoofd van de James-bende; bank en treinrovers uit het latere gedeelte van de negentiende eeuw). Wat er met 
ons gebeurd heeft niet altijd alleen met ons milieu te maken. Wij erven veel door het bloed van de voorouders, 
en soms word je dan met demonen opgescheept.
Leviticus 17:11 zegt: "Want de ziel van het vlees is in het bloed..."
Dank aan de Here God, dat door bekering en geloof in het Evangelie, wij een geestelijke (spirituele) transfusie 
(=overgieten), van het bloed van Jezus kunnen hebben. 
Toen ik dit aan het opschrijven was nam ik contact op met onze vriendin, die mij toen vertelde, dat zij beloften 
van de Heer had ontvangen, dat deze kinderen; nu allemaal opgegroeid; zullen worden verlost. Zij weet dat 
deze moeilijkheden veel hebben gedaan, om haar en haar kinderen nederig te maken, en zij ziet tekenen van 
bekering in hen. 
Ik heb het niet speciaal over dit geval, maar wij kunnen soms proberen iemand vroegtijdig te verlossen. 
God overhandigde een opstandige Christen aan Satan over, door Paulus, om hem tot bekering te brengen. 1 
Korintiërs 5:5 zegt: "Leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan satan over tot verderf van 
zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren." Voor iemand, om te proberen deze 
man te verlossen van de vloek, welke door God was uitgevaardigd om het vlees te kruisigen en hem tot 
bekering te brengen, zou schadelijk zijn. Wanneer God een vloek uitspreekt over iemand om hem of haar een 
les te leren, kan je het niet vroegtijdig verwijderen. Het zal weer terugkomen, tenzij zij zich werkelijk bekeren. 1 
Timoteüs 1:20 zegt: "Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan satan heb overgegeven, 
opdat hun het lasteren worde afgeleerd." (Grieks: "het tegenspreken"). Als deze twee zouden zijn verlost, 
voordat zij zich hadden bekeerd, zou dit een averechtse uitwerking hebben gehad. Zij hadden eerst iemand 
nodig die wijs genoeg was om hun te vertellen, dat hun problemen afkomstig waren van hun spreken tégen het 
Koninkrijk van God. Dat is waarom wij het nodig hebben de stem van de Heilige Geest te horen. Ik heb zelf 
demonen door mensen horen spreken en zeggen: "Ik heb het recht hier te zijn" of "Zij willen mij hier". Soms is 
dit een leugen. maar soms is het waar. Je kan ze verbannen, maar als er een goede bedoeling is voor hun 
daar te zijn, zijn ze zo weer terug, zoals in de bovenstaande verzen. 
Ik joeg demonen uit een vrouw die in en uit een psychiatrische inrichting was. Zij werd totaal verlost en had niet 
langer medicijnen nodig. Wat later kwamen de demonen weer terug, dus kwam zij naar ons en werd weer 
verlost. En de demonen kwamen een tweede keer terug. Ik begon haar meer nauwgezet te ondervragen en 
vond uit dat zij niet kon stoppen met klagen over de manier, waarop haar familie haar had behandeld. Ik liet 
haar zien dat Jezus leert dat, als wij niet onze mede-gelovigen vergeven, de Vader ons overlevert aan "de 
folteraars", ofwel demonen, totdat wij onze eigen schuld van zonden hebben betaald. (Matteüs 18:34,35) Zij 
beweerde vergeving gezind te zijn, en zei dat haar handelingen gerechtvaardigd waren. Zij voelde zich 
beschuldigd omdat ik haar de schuld gaf voor de problemen inplaats van haar familie. Zij werd duidelijk 
verontreinigd door een wortel van bitterheid (Hebreeën 12:15). Ik vertelde haar dat de demonen zouden blijven 
totdat zij zich bekeerde en zover als ik weet, zijn ze er nog steeds. 
In de missie-kerk die ik al eerder genoemd heb, hebben wij vele demonen uit dakloze mensen, dronkaards, 
hoertjes en verslaafden die tot de Heer gekomen waren, uitgeworpen.
Een dronkaard met de naam Jim kwam binnen gedurende een studie en werd op wonderbaarlijke wijze verlost 
en werd tegelijkertijd sober. Hij begon in de missie te verblijven. Ongeveer dezelfde tijd begon één van de 
diakenen demonen leer met mij te bespreken. Ik adviseerde hem om gevuld te worden met de Heilige Geest, 
voordat hij zou proberen demonen uit te werpen, omdat er veel meer kracht en onderscheiding vermogen voor 
dit, voor hem beschikbaar zou zijn. De volgende dag vertelde de voorganger mij, dat de diaken naar de missie 
was gegaan om een demon uit Jim te gaan werpen, die op onverklaarbare wijze gevuld was met demonen en 
blijk gaf van bovennatuurlijke kracht. De demonen in Jim hadden de diaken door de missie achterna gezeten 
en hem letterlijk door de zware glazen voordeur heen gegooid, die totaal in gruzelementen lag. Nu lag de 
diaken in het voorplantsoen, bloedend en schreeuwend de demonen van hem af te halen. Een pas herboren 
Christen liep toevallig voorbij en er niet zeker van zijnde wat te doen, beval de demonen eruit te komen in 
Jezus' naam. De demonen kwamen eruit, en de ziekenwagen vervoerde de diaken naar het ziekenhuis. Dit zou 
niet zijn gebeurd, als hij in de juiste standing was geweest met God. 
Daarna vertelde de voorganger mij, dat hij met zijn secretaresse naar binnen waren gegaan om te kijken wat zij 



met Jim konden doen en hij had hen er ook uit gejaagd. Nu vroeg hij of ik iets kon doen. Ik vertelde hem dat ik 
niets kon doen, maar de Heer wel. Ik ontmoette hen buiten, aan de voorkant en samen liepen wij door de 
vergruizelde deur de hal door naar Jims kamer. Hier aangekomen liep ik rechtstreeks door de openstaande 
deur, maar merkte dat de voorganger en zijn secretaresse bij de drempel bleven staan. Alsof ik goede 
bedoelingen had, marcheerde ik op Jim af, die aan de andere kant van de lange kamer zat. Voordat ik bij hem 
kwam, sprong hij op met zijn handen in de lucht als klauwen en een woest gelaat, grommende als een grote 
oude beer. Voordat ik tijd had erover na te denken, zei ik luid en scherp: "Zit!" Jims gelaat veranderde 
onmiddellijk en hij ging zitten, net als een gehoorzame hond. Ik keek om mij heen en zag twee hoofden door 
het gat van de deur kijken. Ik deed iets wat ik normaal niet doe, ik beval de demonen mij hun namen te geven. 
Terwijl zij mij hun namen gaven in verschillende stemmen, commandeerde ik ze eruit te komen in Jezus' Naam. 
Sommigen argumenteerde, redeneerde of logen, zoals normaal, maar ik bleef volhouden. Eén vroeg of hij de 
hond in mocht gaan, ik keek om mij heen en zag geen hond in de kamer, maar vond later uit dat er een hond 
was in de kamer ernaast. Ik vertelde de demon, "Nee, maar je mag in de dichtst bij zijnde kakkerlak gaan". (Er 
is dus nu ergens een krankzinnige kakkerlak!)
Een andere geest vroeg of hij de secretaresse in mocht, die nog steeds bij de drempel stond. Ik verbood het 
weer, maar vroeg mijzelf later af, hoe haar levensstijl was, welke later bleek, een gegronde reden voor twijfel te 
zijn. 
De voorganger was onderwijl naast mij komen staan en commandeerde ook de demonen. Toen zij tot hem 
spraken, leek het alsof zij hem aardig vonden, wat mij nog verder achterdocht gaf, en ook dat bleek later 
gegrond. De voorganger en zijn secretaresse hadden een verhouding, waar niemand iets van wist. Toen sprak 
de Heer en zei: "De demonen komen binnen door de televisie." Ik vroeg Jim, "Waar was je naar aan het kijken 
op de t.v.?" Het was nu mogelijk voor hem in zijn normale stem te antwoorden en hij liet mij de hoes van een 
pornofilm zien, waar hij naar aan het kijken was. Heren, pornografie zal je eeuwige ziel vernietigen. Jim zou in 
een krankzinnig-gesticht zijn beland, als hij was overgelaten aan de leiders van deze kerk. Na het verbannen 
van negen of tien demonen, zei de Heer: "Er zijn er nog twee, laat die blijven." Ik vond dit vreemd, totdat, bij de 
volgende bijeenkomst Jim naar voren kwam voor meer verlossing. Ik was de Heer aan het vragen geweest mij 
meer wijsheid te geven over de gewoonten van de voorganger om iedereen in de geest te laten "vallen", 
alhoewel het op Mary en mij geen uitwerking had. De voorganger plaatste zijn hand op het voorhoofd van Jim 
en hij begon te vallen. Voordat ik erover nadacht, plaatste ik mijn hand achter hem en zette hem weer op zijn 
benen. Daarna beval ik de demonen te gaan, en zij gehoorzaamden. Later, toen ik hierover nadacht, liet de 
Heer mij weten dat de duivel Jim bewusteloos op de vloer wilde om zijn verlossing te verhinderen. 
Ik heb het "vallen in de geest" in mijn eigen bijeenkomst gezien bij sommigen, maar ik oefen hier geen geloof 
uit om dit te zien gebeuren. Het is mogelijk dat dit Paulus gebeurde, op de weg naar Damascus, maar nog 
Paulus, noch iemand anders oefende geloof uit om dit te doen. Deze benadrukking is niet in de Geschriften, en 
wij zouden moeten "leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat." (1 Korintiërs 4:6)
Ik denk dat alles wat een gewoonte-vormende show wordt, glorie brengt aan zulke mannen. De voorganger 
was de slang, waar ik het al eerder over had. Hij was een muziekkant in een beroemde rockband, toen hij "tot 
de Heer kwam" en droeg een hoop overtollige bagage met zich mee. Ik vroeg de Heer om zijn demonen 
bekent te maken. De volgende dag belde twee dames die elkaar niet kenden, van verschillende steden, mij. De 
Heer had hen verteld, dat deze man dezelfde geesten had als Jim Jones. 



HOOFDSTUK 15
HET BINDEN EN ONTBINDEN VAN WAT?

Voorwaar Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt (verbiedt), zal gebonden (verboden) 
zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt (toestaat), zal ontbonden

(toegestaan) zijn in de hemel. (Matteüs 18:18)

Het geloof staat het lichaam van Christus, (de Kerk), het manifesteren van de soevereiniteit van God toe en het 
verbiedt de duivel. De voorwaarden die Jezus stelde voor het ontvangen van Zijn hulp zijn duidelijk: "U 
geschiede naar uw geloof" (Matteüs 8:13 ; 9:29), "Uw geloof heeft u behouden" (Matteüs 9:22 ; 
Marcus 5:34 ; 10:52 ; Lucas 17:19). Als wij geloven, dan zullen wij hulp ontvangen van God. Ongeloof 
verbiedt Gods hulp, omdat Hij die voorwaarde heeft gegeven, en God kan niet liegen. Ongeloof staat de duivel 
toe de vloek toe te blijven dienen. Marcus 6:5 zegt: "En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen 
genas Hij enige zieken door handoplegging. (6) En Hij verwonderde zich over hun ongeloof." Zelfs 
Jezus werd verboden krachtige werken te doen voor diegene die niet wilden geloven. Of wij het nu weten of 
niet, wij zijn constant aan het verbieden of aan het toestaan door onze gedachten, woorden en daden. Sinds 
alle autoriteit in de hemel en op aarde aan Jezus werd gegeven en Hij, op zijn beurt, Zijn discipelen 
afvaardigde; waar krijgt de duivel zijn autoriteit? Hij krijgt het door ons ongeloof, onze woorden en 
ongehoorzaamheid. 
Openbaring 22:18 zegt: "Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: 
Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; 
(19) en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen 
van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek geschreven zijn."
Het toevoegen of afnemen van Gods Woord, staat de vloek van de duivel toe en verbiedt zegeningen van God 
voor ons of door ons. Dit is Gods ontwerp om ons te motiveren om terug met Hem in overeenstemming te 
komen. Adam verbrak het verbond met God en kwam onder de vloek, en God beschikte dat wij terug zouden 
komen in overeenstemming met Hem, om vanonder de vloek vandaan te komen. Ons verbond hindert de 
soevereiniteit van God op geen enkele manier. Het stopt ons alleen van het samenwerken met Hem en er een 
werktuig voor te zijn. Lucas 19:40 zegt: "... indien deze zwegen, zouden de stenen roepen." Jezus maakte 
duidelijk dat God een werktuig om te gebruiken, zou vinden. De vraag is alleen: zal jij dat zijn?
Wij moeten overeenstemmen met het Woord van God in ons spreken, zonder er meer of minder van te maken, 
om Zijn beloften te geven of te ontvangen. Jezus wordt de "Hogepriester onzer belijdenis" genoemd in 
Hebreeën 3:1. Belijdenis is hier het Griekse woord homologeo, wat "hetzelfde spreken" betekent. Met andere 
woorden, Jezus offert tegenover de Vader onze overeenstemming met Zijn Woord. Wij maken een offerande 
van onze belijdenis door Jezus aan de Vader. Hebreeën 13:15 zegt: "Laten wij dan door Hem Gode 
voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden." (= hetzelfde 
spreken)
In beiden, het Grieks én Hebreews, het woord voor "naam" in de Geschriften, betekent "karakter en autoriteit." 
Als wij de beloften van God met regelmaat willen ontvangen, moeten wij consequent spreken in 
overeenstemming met het karakter en de autoriteit van Jezus, die het Woord is. Wanneer wij het niet eens zijn 
met het karakter en de autoriteit van het Woord van God, zal Jezus ons het voordeel van deze beloften 
ontzeggen. Jezus zei in Matteüs 10:32 - "Een ieder dan die Mij belijden zal (hetzelfde spreken als mij) voor 
de mensen, hem zal Ik ook belijden (hetzelfde spreken) voor mijn Vader die in de hemelen is, (33) maar 
al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen 
is."
Ware gelovigen spreken in overeenstemming met het Woord en ontvangen de bemiddeling van Christus voor 
hen om de beloften te ontvangen. Velen vragen zich af waarom zij niet ontvangen wat de Bijbel belooft, terwijl 
zij in hun gedachten en daden het niet met de Bijbel eens zijn. Romeinen 10:10 zegt: "Want met het hart 
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis." Merk op dat verlossing komt 
wanneer wij geloven en spreken in overeenstemming ermee. Velen weten niet wat de volheid van de 
verlossing is. "Verlossing" hier, is het Griekse woord soteria, wat "alles waar de verlosser of "redder" voor 
gezorgd heeft." Wij vroegen een Griekse man eens wat de betekenis van soteria is. Hij antwoordde: "Het 
betekent dat er voor alles wat ik als een baby nodig zou hebben , gezorgd wordt." Het werkwoord van soteria is 
sozo. Dit Griekse woord is vertaald met "verlost", "gered", of "behouden", wanneer wij spreken over de 
behoudenis van de ziel. (Lucas 7:50)
Het is vertaald "behouden", wanneer wij over genezing spreken (Lucas 8:48 ; Jacobus 5:15) en verlossing van 
boze geesten (Lucas 8:35,36). Het wordt vertaald met "hulp" wanneer wij spreken van redding of verlossing in 
bepaalde omstandigheden (Matteüs 8:25 ; Judas 1:5).



Behoudenis bedekt alle beloften waar Christus voor betaald heeft. Wij zien hier dat het niet genoeg is alleen in 
het hart te geloven, om de beloften van God te ontvangen. Als een mens gelooft, zal het uit hun mond komen. 
2 Korintiërs 4:13 zegt: "Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb 
geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook." Zoals je kunt zien, 
geloof zonder werken is een dood geloof. Het is duidelijk dat Jezus bemiddelt tussen de Vader en ons, als ons 
geloof wordt bewezen door onze woorden.
Lucas 12:8 zegt: "Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des 
mensen belijden voor de engelen Gods; maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal 
verloochend worden voor de engelen Gods." Het is imperatief dat wij, wat God zegt, belijden voor de mens, 
zodat dezelfde woorden aan de engelen kunnen worden gegeven om het te laten geschieden. Als wij de 
beloften van het Woord belijden, geeft Jezus autoriteit aan de engelen om de voordelen van de verlossing van 
God, toe te dienen. Hebreeën 1:14 zegt: "Zijn zij niet alleen dienende geesten, die uitgezonden worden 
ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?" De engelen hebben alleen autoriteit om ons verlossing 
toe te dienen wanneer wij "de stem van Zijn Woord" worden. Psalm 103:20 zegt: "Looft de Here, gij 
engelen, gij krachtige helden die Zijn Woord volvoert, luisterend naar de klank van Zijn Woord". 
Wanneer de engelen het Woord door onze mond horen, hebben zij autoriteit van Jezus het te vervullen. 
Wanneer wij ongeloof, angst en vrees of bezorgdheid uitspreken, spreken wij negatief geloof uit, ofwel, geloof 
in de vloek. Dit geeft autoriteit aan demonen om de vloek toe te dienen. Numeri 14:28 zegt: "Zowaar Ik leef, 
luidt het Woord des Heren. Ik zal zeker met u doen gelijk gij te mijnen aanhoren gesproken hebt!"
Op een dag voelde ik, dat ik de volgende dag zou gaan onderwijzen over hoe belangrijk de juiste belijdenis 
was. Die nacht had ik een erg levendige droom. Ik zag mijzelf vechtende in een oorlog, om het land van reuzen 
in beslag te nemen. (Ons leven is spiritueel het land dat veroverd moet worden voor God. 1 Korintiërs 3:9 
zegt: "Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij." In Maleachi 3:11,12 
vertelt de Geest ons dat als wij vrucht dragen, dat "gij een land van welbehagen" zult zijn. De Israëlieten, die 
de geestelijke mens representeerden, streefden ernaar het beloofde land van de Kanaänieten te veroveren, 
welke de vleselijke mens voorstellen. Dit is ook óns gevecht. Gelaten 5:17 zegt: "Want het begeren van het 
vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees - want deze staan tegenover 
elkander... Wij zijn in een strijd om te zien wie het beloofde land van ons leven regeert.)
In deze strijd had ik één van de vijanden gevangen genomen, en hield hem vastgeklemd om zijn nek, terwijl wij 
langs een pad liepen. Het was duidelijk dat mijn arm om zijn nek was om hem het spreken te beletten. (De 
Heer liet mij zien, dat deze vijand, die ik niet moest laten spreken, mijn vleselijke man was.) Toen wij bij een 
bocht kwamen, zagen wij een reus bij een kampvuur staan. Alhoewel ik wist dat hij een reus was, was hij toch 
niet groter dan ik. (Een reus kan een vijand of obstakel zijn, welke wij zien als te groot voor ons of onze 
bekwaamheid om er controle over te nemen, in ons leven voor God). Terwijl wij naar deze reus keken, liet ik 
voor een moment de greep op de nek van de vijand los en mijn vijand sprak tegen de reus. Hij zei: "Groter, 
groter, groter". Ik wist dat mijn vijand de bekwaamheid had, dat, door te spreken, hij deze reus veel groter kon 
maken. Toen draaide ik mij om en gaf hem een karateslag in de adamsappel, om hem het spreken te beletten 
en ik zei: "Nee, kleiner, kleiner, kleiner!" (Door dit kan je zien dat de wereldse man autoriteit heeft; als het hem 
wordt toegestaan; om elke vijandige of ongunstige situatie erger te maken door te spreken. Het vlees wandelt 
ziende, niet bij geloof. Aan de andere kant heeft de geestelijke man autoriteit om tegen reuzen, zoals zonden, 
ziekten, vervloeking en behoeften te spreken, en moet hen net zolang kleiner maken, totdat ze er niet meer 
zijn.)
Heb je, zoals Jezus zei, ogen om te zien en oren om te horen? Toen Jozua (Hebreews: "Jezus") de Israëlieten 
leidde om het Beloofde Land in te nemen, moesten zij eerst de vijf koningen die dat land regeerden, 
overwinnen. (Jozua 10:3,16) De vijf koningen, die eerst ons leven regeren zijn de vijf wereldse zintuigen. 
Herboren zintuigen worden gevormd door de Geest en het Woord. Deze spirituele zintuigen maken het 
mogelijk voor ons om in de "ervaring of belevenis van het Woord" te lopen. Hebreeën 5:13 zegt: "Want ieder, 
die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. (14) Maar de 
vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het 
onderscheiden van goed en kwaad."
Zuigelingen, die melk krijgen, hebben nog geen herboren zintuigen, en kunnen hun vader niet volgen. Degene 
die zintuigen hebben die overeenkomen met het Woord van rechtschapenheid, krijgen vast voedsel, en zijn in 
staat net als Jezus te wandelen. Johannes 4:34 zegt: "Jezus zeide tot hen: Mijn spijs (Grieks: vast 
voedsel) is de wil te doen van degene die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen."  Jezus 
reageerde niet op hoe Hij voelde, hoorde of zag met Zijn natuurlijke zintuigen. Hij deed alleen wat Hij hoorde 
en zag van de Vader. (Johannes 5:19,30). Dit maakte Hem een betrouwbare afgevaardigde van de Vader, 
omdat Hij niet gemanipuleerd kon worden door uiterlijke omstandigheden, condities of leugens. Genesis 21:8 
zegt: "Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaak gespeend werd" van de melk; nu was 
hij niet meer afhankelijk van zijn moeder, maar kon met zijn vader mee. Samuëls moeder kon hem niet in de 
dienst van de Heer geven totdat hij gespeend was (1 Samuël 1:11,22) De Geest onderwees door Paulus dat 
degene die zijn verdeeld van hun broeders door sektarisme (gezindte of [kerk] genootschap) zijn nog steeds 



aan de melk (1 Korintiërs 1:10-14 ; 3:1-5). Zij zijn nog steeds gebonden aan hun geestelijke moeder. 
Jozua 10:16 zegt: "Die vijf koningen echter vluchtten en verborgen zich in de spelonk bij Makkeda. 
(17) En aan Jozua werd gemeld: De vijf koningen zijn gevonden, verborgen in de spelonk bij Makkeda. 
(18) Toen zei Jozua: Wentelt grote stenen voor de ingang van de spelonk en zet er mannen bij om hen 
te bewaken." In Hebreeën 6:4-8, onderwijst de Geest dat wij "de grond, die de regen indrinkt" van de 
Geest en het Woord zijn, zodat wij vrucht zullen dragen. De spelonk in ons land symboliseert duidelijk de mond. 
Jozua, een zinnenbeeld van Jezus, gaf het bevel de mond met grote stenen te blokkeren, zodat de vijf 
koningen niet konden ontsnappen. Jezus wordt door Paulus de hoeksteen genoemd in Efeziërs 2:20 en in 1 
Petrus 2:7,8. Johannes noemde Hem het Woord in Johannes 1:1,14 en Openbaring 19:13. Hier symboliseren 
de stenen het Woord van God in onze mond, die de vijf zintuigen ervan weerhouden te spreken. Net zoals in 
mijn droom, als de vleselijke man spreekt, wordt de reus groter, en wanneer de geestelijke man het Woord 
spreekt, wordt de reus kleiner. Jezus onderwees, dat als wij geloof uitspreken, de bergen (reuzen) die ons in 
de weg staan, verwijderd zullen worden. (Marcus 11:23).
Tien van de twaalf spionnen die uitgezonden werden om het beloofde land te bespioneren, kwamen terug, en 
vertelden alleen wat zij zagen, voelden en hoorden met hun vleselijke zintuigen - hoe groot de reuzen waren. 
(Numeri 13:27-33). Dit "kwade gerucht" zorgde ervoor dat het volk geloofde dat zij het land niet konden 
innemen. Omdat zij allen het kwade gerucht geloofden, stierven zij allen in de woestijn.
Op dezelfde manier kan het "land van ons leven" niet ingenomen worden door de spirituele (geestelijke) man, 
als wij de beloften van het Woord niet spreken, maar inplaats de negatieve dingen die onze vleselijke zintuigen 
ons laten zien. Wij moeten de zintuigen hebben om het Woord te proeven (smaken), zodat wij mogen zien, 
horen, voelen en ruiken (onderscheiden) dat wij gered zijn, genezen, verlost en verzorgd in alle dingen, door 
het kruis.
Psalm 34:9 zegt: "Smaakt en ziet, dat de Here goed is." En 2 Petrus 1:3 zegt: "Zijn goddelijke kracht 
immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd... (4) door deze zijn wij met 
kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke 
natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst."
Romeinen 10:17 zegt: "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus." 
Wij kunnen niet door de Geest geleid worden terwijl wij vleselijke besluiten nemen en spreken volgens onze 
vleselijke zintuigen.
Een broeder belde mij eens, aangaande een droom die hij had. In zijn droom zag hij mij. Hij sprak tegen mij in 
zijn droom en zei: "Je herinnert mij aan iemand waarover ik gelezen heb in Jesaja." Toen zei ik tegen hem in 
de droom: "Ik ken die verzen." Daarna haalde ik wat verzen aan, waarvan één Jesaja 11:3 was, welke zegt: 
"ja, zijn lust (Hebreews: "geur of reuk") zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen 
zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen."
Nadat het leger van Jozua (Jezus) de vijf koningen gevangen had genomen, vervolgden en veroverden zij hun 
legers van vleselijke mannen. (Jozua 10:19,20) Net als het leger van de Heer, zal Hij ons leiden om de 
vleselijke zintuigen te overwinnen, zodat wij de vleselijke mens mogen overwinnen. 2 Korintiërs 4:16 zegt: "... 
maar al vervalt ook onze uiterlijke (vleselijke) mens, nochtans wordt de innerlijke (geestelijke) van dag 
tot dag vernieuwd. (18) daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare 
is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig." Terwijl wij spirituele ogen hebben om de beloften te zien die 
nog niet zichtbaar zijn (gemanifesteerd zijn), zal de vleselijke mens sterven en de geestelijke (spirituele) mens 
zijn plaats innemen. Romeinen 6:6 zegt: "dit weten wij immers, dat onze oude (vleselijke) mens mede 
gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer 
slaven der zonde zouden zijn." Als iemand ogen en oren heeft om dit te geloven, wat zal er dan uit hun 
mond komen? Zij zullen, net als Paulus, zeggen: "... niet meer mijn ik, (de vleselijke mens), maar Christus 
(de geestelijke mens) leeft in mij." Er zijn beloften, die alles wat een mens nodig zou kunnen hebben, 
bedekken, maar Gods volk blijft het kwade gerucht (rapport) spreken, wat zij met hun vleselijke ogen kunnen 
zien. 
Toen Jozua terugkeerde, beval hij zijn geestelijke mannen de koningen uit de spelonk te halen en zei: "Treedt 
nader, zet uw voet op de nek dezer koningen. Zij kwamen naderbij en zetten hun voet op de nek." 
(Jozua 10:24). Dit weerhield de vleselijke zintuigen van spreken, totdat zij werden gekruisigd. (26) 
"Vervolgens sloeg Jozua hen, doodde hen en hing ze aan vijf houten; en zij bleven hangen op de 
houten tot de avond. (27) Maar tegen de tijd dat de zon onderging, nam men hen, op bevel van Jozua 
van de houten af, en men wierp hen in de spelonk, waar zij zich verborgen hadden; en men plaatste 
grote stenen voor de ingang van de spelonk, die er heden ten dage nog zijn." Kijk toch eens naar de 
overeenkomsten tussen deze kruisiging en die van Jezus. (Handelingen 5:30 ; 10:39) "Jezus, die gij hebt 
gehangen aan een hout en omgebracht." De vijf zintuigen van Jezus werden gekruisigd. Jezus moest ook 
van het kruis worden afgehaald voor dat de zon onderging, omdat dan de grote Sabbat begon. (Johannes 19:
31). Jezus werd in een spelonk geplaatst, welke een graftombe werd genoemd, die daarna bedekt werd met 
een grote steen. (Johannes 20:1) Het goede nieuws is, dat onze vleselijke man (mens) gekruisigd werd met 
Christus, onze oude zintuigen zijn al ter dood gebracht vóór ons. Als wij in het geloof van dit wandelen, zal God 



het voor ons manifesteren.
Ook zei Jozua: "... Want aldus zal de Here doen aan al uw vijanden, tegen wie gij strijdt." (Jozua 10:25) 
De sleutel naar de overwinning van al onze vijanden is het overwinnen van de vleselijke zintuigen met het 
Woord. Het zegt in Hebreeën 5:14 dat de volwassenen in de kerk "hun zintuigen geoefend hebben (door 
het Woord) in het onderscheiden van goed en kwaad." Dit is hoe de kleine David de reus Goliat overwon. 
Onderweg naar de strijd "zocht (hij) zich vijf gladde stenen uit de beek en deed ze in de herderstas, die 
hij bij zich had, in de tas voor de slingerstenen, maar de slinger hield hij in zijn hand. Zo naderde hij 
de Filistijn." (1 Samuël 17:40). De beek stelt "het reinigen door het waterbad met het Woord" voor. 
(Efeziërs 5:26). De vijf stenen die Davids zintuigen voorstellen waren glad gepolijst (gepoetst) door het water 
van het Woord. (Van dit kan je zien dat de grote stenen die de opening van de spelonk blokkeerden en de vijf 
koningen er opgesloten hielden, niet alleen het Woord voorstelden, maar het Woord gemanifesteerd in de 
spirituele (geestelijke) zintuigen.) Met deze herboren zintuigen wist David dat hij de Heer representeerde: dat 
hij autoriteit had tegen de vijanden van God; en dat, met Gods kracht, hij meer dan opgewassen zou zijn, tegen 
de reus en zijn wapenen; en dat hij het Woord van geloof (vertrouwen) kon spreken en het zou geschieden. 1 
Samuël 17:45 zegt: "Maar David zei tot de Filistijn: Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en 
werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Here der Heerscharen, de God der slagorden 
van Israël, die gij getart hebt. (46) Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan 
en het hoofd afhouwen; op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des 
hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde wete, dat Israël een God heeft." 
Merk ook op dat de Goddelijke leiding door de herboren zintuigen van één man, begrip en geloof bracht in 
Israël om het leger van de Filistijnen te overwinnen. 
1 Samuël 17:49 zegt: "David stak zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de 
Filistijn tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong, en hij voorover ter aarde viel." 
Welke van de zintuigen wordt bij deze ene steen die Goliat doodde, voorgesteld? Men kan een goede zaak 
maken ten aanzien van het gehoor, omdat David alleen sprak wat hij in zijn oren hoorde, maar ik geloof dat zijn 
tong Goliat doodde. De tong proeft niet alleen dingen om te kunnen onderscheiden of het lichaam het 
accepteert, maar het spréékt ook die dingen welke het lichaam accepteert. De zintuigen van David spraken 
moedig geloof uit zijn mond, en daarom moest het gebeuren. Nadat David Goliat had verslagen, nam hij zijn 
hoofd eraf met Goliats eigen zwaard (1 Samuël 17:51), en vervulde zo deze woorden van geloof.
Onze belijdenis verbiedt of laat toe, en bepaalt wie het gevecht in de hemelen zal winnen. Overwinning in het 
gevecht in de hemel heeft niets te maken met de kracht van engelen of demonen, maar met onze autoriteit. 
Eén engel kan makkelijk Satan binden en Hem in de afgrond werpen. (Openbaring 20:1,2) Openbaring 12:7 
zegt: "En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de 
draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, (8) maar hij kon geen standhouden, en hun plaats 
werd in de hemel niet meer gevonden..." Alhoewel de engelen en demonen de oorlog voeren, geven de 
gelovigen autoriteit door de woorden van hun mond naar de winnende kant. (11) En zij (gelovigen) hebben 
hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben 
hun leven niet liefgehad, tot in de dood." De gelovigen verbieden of laten engelen en demonen iets toe, 
overeenkomstig naar "het woord van hun getuigenis". Dit stemt overeen met wat Jezus zei in Matteüs 18:
18 - "Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt (verbiedt), zal gebonden (verboden) zijn in de hemel, 
en al wat gij op aarde ontbindt (toestaat), zal ontbonden (toegestaan) zijn in de hemel." Vanwege dit, 
worden wij gemotiveerd om het eens te zijn met het Woord, zelfs wanneer het tegen het menselijke zien en 
redeneren, ingaat.
Het Woord van God in ons geeft de engelen de autoriteit om Satan te overwinnen. Velen zeggen: "Ik bind of 
verbied de demonen", of "Ik sta de engelen toe", terwijl zij voort blijven gaan, het niet met het Woord eens te 
zijn. Dit is alleen hete lucht. Hier bereik je niets mee. Noch Jezus, noch Zijn discipelen drukten zich op deze 
manier uit. Dus wij hoeven dat ook niet te doen; wees het gewoon eens met het Woord, in ons alledaags 
denken, spreken en handelen. Demonen zullen dan verboden worden en engelen dingen toegestaan. Ik voeg 
hierbij handelingen toe, omdat wij Christus niet kunnen belijden terwijl wij leven met opzettelijke zonden 
(Hebreeën 10:26), en dan verwachten de demonen iets te kunnen verbieden.
Het is noodzakelijk dat wij ons bekeren, onze gedachten veranderen, zodat wij het vermogen van Satan ons te 
regeren, terneerslaan. 2 Korintiërs 10:4 zegt: "Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, 
maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, (5) zodat wij de redeneringen en elke schans, 
die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen 
onder de gehoorzaamheid van Christus." Als wij het gevecht in de hemelen willen winnen, moeten wij het 
eerst winnen in onze gedachten en met onze tong. Spreuken 18:21 zegt: "Dood en leven zijn in de macht 
van de tong."  



HOOFDSTUK 16
DADEN (HANDELINGEN, WERKEN) VOLTOOIEN GELOOF

Zo is het ook met het geloof, indien het niet met werken gepaard gaat, is het, 
op zichzelf genomen, dood (Jacobus 2:17)

Geloof heeft geen kracht zonder de werken die ermee overeenstemmen (samenwerken). Jacobus 2:14 zegt: 
"Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft" Kan 
dat geloof hem behouden? (17) Zo is het ook met het geloof, indien het niet met werken gepaard gaat, 
is het, op zichzelf genomen, dood." Er zijn geen voorbeelden in de Bijbel van redding, genezing, verlossing 
of voorziening van Gods volk, zonder handelingen in geloof. (18) Maar zal iemand zeggen: Gij hebt geloof 
en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn 
werken." Velen zeggen dat zij geloof hadden zonder een antwoord te hebben gezien, maar, net zoals er geen 
Christenen zijn zonder vrucht, kunnen wij alleen ons geloof bewijzen met overeenstemmende daden. Jezus 
heeft nooit gezegd dat Hij ons geloof zou veroordelen, maar onze vruchten en onze werken. (Openbaring 2:
5,23,26 ; 3:1,15) Jacobus 2:22 zegt: "Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken 
en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken." De meest belangrijke manier waarop wij ons geloof 
compleet maken of perfectioneren is met onze tong, maar dat is niet de enige manier. Petrus voltooide zijn 
geloof toen hij uit de boot stapte. De melaatsen van toen voltooiden hun geloof, toen zij gingen laten zien dat zij 
genezen waren, voordat hun genezing zichtbaar was. Het antwoord komt nooit tot na de werken. 
Toen mijn vrouw Mary en ik nog maar net bekeerd waren, leidde zij aan een chronische blaasontsteking. Zij 
hadden al één keer een blaasspiegel gedaan in het ziekenhuis, maar ze bleef maar blaasontstekingen houden, 
wat meer en meer inwendige littekens vormden. De dokter beval een tweede behandeling aan, maar onze 
verzekering wilde het niet vergoeden tot de volgende maand. Dus schreef de dokter antibiotica en pijnstillers 
voor en maakte een afspraak voor vlak voor de operatie, wanneer de verzekering het weer zou betalen. 
Gedurende deze tijd, ontdekten wij beloften in het Woord over genezing en wij hadden een met de Geest 
gevulde voorganger die voor Mary  bad. In het begin zagen wij niet een onmiddellijke verandering, maar toen 
hadden wij een verrassende en oog-openende ervaring. 
Toen Mary zich afvroeg wat wij misschien konden missen, sprak de Heer heel duidelijk tot haar. Wat Hij zei liet 
ons de sleutel zien van wat wij misten in ons geloof. De Heer zei: "Als je gelooft dat Ik je genezen heb, waarom 
neem je dan al die medicijnen?" Mary aarzelde geen moment en begon haar medicijnen door de w.c. te 
spoelen, en maakte zo haar geloof compleet. Terwijl zij daar stond, werd zij op slag genezen! Ik ben er zeker 
van, dat, op dit punt, velen zouden argumenteren tegen mijn theologie, maar zij kunnen niet argumenteren met 
succes, toen of nu. De Heer zei niet de medicijnen weg te gooien om genezen te worden. Dat zou legalistisch 
zijn. Dat soort denken brengt ongelukken. Hij zei dat "als je gelooft dat je genezing ontvangen hebt" dan 
zullen je daden het bewijzen. "Geloof, indien het niet met werken gepaard gaat, is, op zichzelf genomen, 
dood... en ik zal mijn geloof tonen uit mijn werken." Zie je dat geloof moet komen vóór de werken, zoals 
het paard voor de kar gespannen moet worden, want "bij werken wordt het geloof gerechtvaardigd." 
(Jacobus 2:21-24).
Een maand later, op de eerder gezette datum van de afspraak voor de operatie, kwamen de symptomen terug. 
Maar nu hadden wij geleerd over de rechten die wij hebben in God en over onze vijand. Wij wisten dat er een 
kwaadaardige intelligentie betrokken was bij het terugkeren van de symptomen precies op die datum. Wij 
berispte de duivel en de symptomen verdwenen voorgoed. Dit is het punt waarop velen de ziekte terug 
ontvangen en de genezing verliezen. 
In de vroege tachtiger jaren, had ik verscheidene malen een visioen van mijzelf op mijn motor, waarbij ik bijna 
een auto raakte die dwars over de weg stond. Om het te ontwijken ging ik op mijn motor staan. Dat is niet de 
normale manier van reageren voor motorrijders met plotselinge belemmeringen die niet uit de weg gegaan 
kunnen worden. Meestal probeer je de motor neer te leggen. Deze visioenen waren een waarschuwing welke 
ik niet snel genoeg herkende. De Heer was bezig mij te leren de snelheid op de grote weg niet te 
overschrijden. In die tijd draaide ik er omheen en rechtvaardigde ik mijzelf met de gedachte, dat de politie mij 
niet lastig zou vallen voor een paar mijl per uur meer. God was het daar niet mee eens en gaf mij een pak 
slaag. Terwijl ik een viaduct naderde, met mijn normale, er omheen draaiende snelheid, trapte de chauffeur 
van de auto voor mij, plotseling, voor de één of andere reden, op zijn rem, waardoor hij totaal dwars over de 
weg heen kwam, net zoals ik  in de visioenen gezien had. De auto nam twee rijbanen in beslag, tussen de 
relingen van het viaduct en alle auto's namen snel de derde baan in beslag, waardoor ik geen kans had. Ik had 
alleen een moment om de motor weg te sturen van de deur van de chauffeur van de auto, en om op mijn 
motor te gaan staan, waarmee mijn gedachten geprogrammeerd waren door de visioenen die ik had gehad; 
daar ben ik van overtuigd. Als ik mijn motor had neergelegd, zou ik het waarschijnlijk niet overleefd hebben. 
Mijn motor vloog tegen de auto aan, en ik vloog over de kap van de auto. Ik landde op de top van het viaduct, 



ongeveer 25 meter er vandaan. Ik wou dat ik deze vertoning had kunnen aanschouwen, inplaats van er deel 
aan te nemen. Ondanks mijn vlucht zonder helm, en het feit dat het asfalt erg hard is, kwam ik er 
wonderbaarlijk goed vanaf. Ik landde op mijn arm en gezicht en realiseerde mij onmiddellijk dat ik blind was. 
Eraan denkend dat er wel eens een voertuig aan kon komen, rolde ik om en om, totdat ik de stoep voelde. Een 
geest van lofprijzen kwam over mij heen, zoals ik nog nooit eerder had meegemaakt. Terwijl ik daar lag, aldoor 
de Heer prijzend, begon ik langzaam weer wat te zien. Niemand kwam er naar me toe, totdat er een agent op 
mij afkwam. Zij dachten waarschijnlijk dat ik een gestoorde, religieuze fanatiekeling was. Fanatiek misschien, 
maar niet gestoord.
Er was echter een lichtpuntje in dit alles. De agent vroeg mij of ik mijn veiligheidsgordel om had. Ik probeerde 
zijn gezicht duidelijker te zien, om te zien of hij serieus was, en besloot, ja, hij was serieus. Toen zei ik, "Ik was 
op de motor, die hebben geen veiligheidsgordels." Toen draaide hij zich om en liep weg. De ziekenwagen 
kwam en nam mij mee. Ik vroeg de bestuurder of hij mij thuis kon afzetten, maar dat weigerde hij. Ik had nog 
steeds die prachtige prijzende geest in het ziekenhuis en begon tegen de verpleegsters en de technicus te 
getuigen, terwijl zij röntgenfoto's maakten van mijn arm. Wat later kwam de dokter en vertelde mij dat mijn arm 
gebroken was en dat hij het in het gips zou moeten zetten. Ik vertelde hem dat ik geen gips wilde omdat God 
mij zou genezen. Ik zei dat ik alleen maar naar huis wilde. Daarna wilde hij mijn onderlip hechten, waar een 
scheur in zat, en mijn kin, waar je door het gat het bot kon zien, maar ik vertelde hem hetzelfde. Tegen die tijd 
arriveerde Mary in het ziekenhuis en smeekte mij het te laten doen, want ze wilde er niet naar kijken. Dus gaf ik 
toe. Later weer thuis, hielden de hechtingen niet, dus haalde ik ze eruit, en God genas de scheur en het gat in 
mijn kin.
Ik kon niet lopen omdat mijn armen en benen zo'n pijn deden. Toen ik over de auto heen vloog, was één 
schoen met mij meegegaan en de andere was bij mijn motor gebleven. Wij vogelden uit dat één schoen aan de 
motor bleef haken, en mij een beetje had uitgerekt toen ik omhoog vloog. Het kon ook de zweepslag van het 
plotselinge stoppen zijn geweest. Toen wij thuiskwamen droeg Mike Burley mij het huis in en wij baden het 
gebed van geloof. Na een paar dagen was ik buiten en hobbelde om de tuin van mijn buurman heen om mijn 
pijnlijke spieren wat te oefenen. De buurman was bezig geweest met wat bomen weg te halen. Ik kwam een 
boomstam tegen, vlak naast een vuurtje. Omdat ik hem aan het helpen was geweest vóór het ongeluk, dacht 
ik, "Ik zal die boomstam op het vuur gooien, zodat het in tweeën kan branden en wij het later kunnen 
hanteren." Mijn volgende gedachte was: "O ja, zeker; als ik dat doe ligt mijn arm straks op de grond." En de 
volgende gedachte was: "Als je door de slagen die Jezus kreeg, werd genezen, dan kan je dat optillen." Ik 
geloof dat die gedachte van de Heer kwam, om mij eraan te herinneren, te handelen naar wat het Woord zegt. 
Bij de gratie van God, knielde ik, pakte de boomstam op en gooide het op het vuur. Ik merkte onmiddellijk dat 
mijn arm geen pijn deed en wist dat de Heer mijn genezing had gemanifesteerd. Wanneer men handelde op de 
woorden van Jezus in de boeken van het Evangelie, kwam er een wonder. 
Voordat zij mij bij Exxon weer aan het werk zouden laten gaan, moest ik gecontroleerd worden door de 
bedrijfsarts. Ik vertelde de dokter dat de Heer mij had genezen en dat ik weer klaar was om aan het werk te 
gaan. Hij zei dat dat onmogelijk was, omdat het zeker 12 weken zou duren voor de breuk genezen zou zijn. Ik 
vroeg: "Van welk geloof bent u, dokter?" Hij zei: "Episcopaal" (de Anglicaanse kerk)." Toen zei ik: "Geloven jullie 
daar niet dat God geneest?" Hij antwoordde, "Jawel, maar wij geloven dat Hij doktoren gebruikt om dat te 
doen." Ik zei", "Wel, deze keer heeft hij dat niet gedaan." Toen zei hij: "Wel, dan moet jij dat aan mij bewijzen." 
Hij stuurde mij naar hun röntgenafdeling. Toen ik wat later in zijn kantoor terugkwam, en hij de röntgenfoto 
bekeek, zei hij: "Er is hier iets mis." Ik zei: "Nee dokter, er is niets mis. Zou ik dit kunnen doen met een 
gebroken arm?" Ik deed een paar gymnastiekoefeningen voor hem. Alhoewel hij verward was, liet hij mij toch 
terug aan het werk gaan. 
Mijn allereerste taak was het uitrekken van kabels over de top van een opgestapelde toren van koeling-
apparaten van ongeveer 13 meter wijd, om het bewegen tegen te gaan als de ventilator aan de binnenkant 
draaide. De man die met mij samenwerkte, Melvin Jenkins, begon met één hand aan de kabels te trekken, 
terwijl hij de toren met zijn andere hand in balans hield. Terwijl hij de kabels uitrekte zou ik de moer 
vastdraaien. Hij werd snel moe en kon de kabels niet lang genoeg uitrekken, dus draaiden wij om van plaats. 
Nu werd ik door Satan verleidt met angst om mijn arm te gebruiken, maar met de genade van God, negeerde 
ik hem en handelde door mijn geloof. Het nam al de kracht met mijn eens gebroken arm om dit te doen en het 
verraste Melvin. Hij zei: "Weet je zeker dat die arm gebroken was?" Ik zei: "Het was op de röntgenfoto's." 
Uiteindelijk bekeerde hij zich door deze en wat andere getuigenissen. 
Mijn oudste zoons raakten verzeild in motorcross wedstrijden. Voor degene die dit niet kennen, dit zijn motors 
met racemotoren, die op een renbaan van zand en bochten: 180⁰ bochten, hindernissen, enz., racen. Een 
paar jaar geleden waren zij aan het oefenen op een baan in de stad. Corban, de oudste, probeerde een lange 
sprong, maar landde verkeerd, en de motor vloog naar de ene kant en hij naar de andere. Nathan vertelde dat 
Corban even buiten westen was, maar uiteindelijk opstond en naar de truck wandelde en erin ging zitten. 
Corban vertelde dat hij zich niet kon herinneren naar de truck te zijn gelopen, maar herinnerde zich, dat, toen 
hij bijkwam, hij in de truck zat en door de voorruit staarde. Zijn arm was duidelijk gebroken. De huid werd door 
het bot naar buiten geduwd, zo'n 10 centimeter onder de rechter elleboog. Nathan had nog geen rijbewijs, dus 



hij schakelde, terwijl Corban hen naar huis stuurde. Als je zoiets ziet valt Satan aan met angst en twijfel, maar 
je kan er tegen gehard worden door je wapenuitrusting, zodat zijn vurige pijlen zo van je afstuiten. Het beste is 
om de pijl te ontwijken met het schild van het geloof (Efeziërs 6:16) voordat het binnendringt en een vuur 
begint dat je niet kan blussen. Wij baden het gebed van geloof voor zijn arm, en het begon in een paar dagen 
beter te worden en werd totaal genezen. God is absoluut getrouw aan Zijn Woord. 
Ongeveer een jaar later zat Nathan zijn neef Tommy en Corban achterna op zijn motor toen hij de bocht miste 
en een droge beek inreed. De jongens konden hem niet vinden en reden heen en weer in de achtergelaten 
sporen, al zoekende. Toen zij de plek waar hij van het spoor was afgegaan passeerden, zagen zij een vrouw 
naar hen wuiven, die op een vierwieler door de droge beek reed. Zij wees naar Nathan die bewusteloos aan 
het randje van de beek lag. Zij zetten hem achterin Tommy's truck en brachten hem snel naar het ziekenhuis in 
Jay, Florida en belden mij daarna. Toen ik contact opnam met het ziekenhuis vertelden zij mij dat het er op leek 
dat Nathans arm gebroken was en dat hij onsamenhangend sprak en dachten dat zijn brein aan het opzwellen 
was. Vanwege dit hadden zij hem al doorgestuurd naar het ziekenhuis in Pensacola, omdat zij geen MRI 
machine hadden. Ik ging daarheen en vond Nathan bij de eerste hulp. Zijn arm leek gebroken, haast op 
precies dezelfde plek waar zijn broer het jaar daarvoor zijn arm brak. Het bot kwam niet door de huid, maar 
duwde de huid zo'n 4 centimeter omhoog. Hij bleef dezelfde vragen vragen, elke paar minuten. Wij baden over 
de conditie van zijn ziel en hersens. Toen vroeg ik hem of hij God wilde geloven voor genezing. En, 
waarschijnlijk omdat hij geen andere manier van genezing kende, zei hij ja. Dus baden wij het gebed van 
geloof. Sinds wij door het Woord en uit ervaring wisten dat geloof zonder actie geen waarde heeft, vertelden wij 
de verpleegster die binnenkwam, dat wij klaar waren om naar huis te gaan. Zij protesteerde op grond van het 
gevaar dat hij zijn leven kon verliezen met het opzwellen van zijn hersens en omdat het er op leek dat zijn arm 
gebroken was. Ik verzekerde haar dat wij hadden gebeden en dat alles in orde zou zijn. 
Zij snelde weg om een dokter te halen, die ons probeerde te waarschuwen, net als zij had gedaan, maar hij gaf 
uiteindelijk op. Zij brachten ons wat papieren om te tekenen, waarin het ziekenhuis vrijgesteld werd van alle 
gevolgen. Nathan hobbelde naar de auto, al leunende op mijn schouder. De volgende ochtend kon hij weer 
denken, eten en lopen en zag er veel beter uit. Hij was bij zichzelf gaan douchen en de zwelling van zijn arm 
was een stuk minder. Diezelfde middag kwam er iemand van de stichting voor families en kinderen. Zij zei: "Jij 
bent niet verbaast mij te zien." Ik zei: "Nee mevrouw, u bent welkom." Zij vroeg of ik iets tegen doktoren had. Ik 
zei: "Helemaal niet, maar ik geloof dat God de zieken geneest als zij Hem geloven." Zij vertelde dat zij een 
rapport had ontvangen, dat ons beschuldigde van "medische verwaarlozing". Zij wilde Nathan zien, dus riepen 
wij hem binnen. Zij onderzocht hem en vroeg hem wat vragen, die hij naar haar goedkeuring beantwoordde. 
Toen zij klaar was, zei ze: "Wel, ik zie geen reden om hier verder op in te gaan. Het lijkt erop dat alles goed is 
met hem, maar omdat wij erbij werden geroepen, blijft dit voor vijf jaar geregistreerd." Daarna vertrok zij en we 
hebben haar nooit meer gezien. Nathan was snel weer de oude. Glorie aan God! Hij stelde ons in staat te 
geloven en te handelen naar Zijn Woord en redde ons van de stichting. 
Voordat wij de Heer kenden was Mary anderhalve dag bezig met de geboorte van ons eerste kind, Deborah. 
Het was een verschrikkelijk lange gebeurtenis. Deborah zat verkeerd gedraaid, maar wij beiden en de dokter 
hoopten dat zij zou draaien en dat er geen keizersnee nodig zou zijn. De dokter gaf Mary iets voor de pijn, met 
het gevolg dat zij niet kon persen. Dus gaven zij haar wat anders om de pijnstillers tegen te gaan. Wij gingen zo 
verscheidene malen heen en weer. 
De laatste paar minuten, nadat wij net hadden besloten om op te geven en toch maar een keizersnee te doen, 
draaide de baby en werd normaal geboren. Als God dit niet gedaan had, hadden wij waarschijnlijk niet gedaan 
wat Hij daarna wilde dat wij zouden doen. 
Niet lang na dit, bekeerden wij ons en ontdekten geloof. Wij zagen God prachtige dingen doen en geloofden 
vanaf die tijd dat Hij alles kon doen.
Toen ons volgende kind onderweg was, voelden wij dat de Heer wilde dat wij hem thuis hadden. (Ik zeg hem, 
omdat Mary een droom had en Corban zag, met zijn onderscheidende karakteristieken). Anderen probeerden 
mij boeken te geven over het onderwerp geboorte, maar ik voelde dat ik niet op mijn eigen wijsheid moest 
vertrouwen., maar op de wijsheid van God. Ik leerde wel hoe ik de navelstreng moest afbinden. Toen het tijd 
was voor hem om geboren te worden, wisten wij niet dat Corban ook gedraaid zat. Je kunt je mijn schok 
voorstellen, toen er een klein teentje naar buiten kwam en ik zei; "Wat is dat?" Toen wij ons realiseerden wat er 
aan het gebeuren was, baden wij vurig. Wij hadden een sterk gevoel van de aanwezigheid van de Heer.
Nou niet lachen! Ik beval de baby eruit te komen in de naam van Jezus, wat hij spoedig deed. Onze jongen 
was geboren met de voeten eerst. Of eigenlijk, één voet naar boven, één voet naar beneden en verkeerde 
kant boven. Wij wisten toentertijd niet hoe zelden dit voorkomt. Sindsdien hebben doktoren ons verteld dat dit 
niet gebeurd, omdat zij altijd, in dat geval, de keizersnee doen. Jeremia 32:27 zegt: "Zie, Ik, de Here, ben de 
God van al wat leeft; zou voor mij iets te wonderlijk zijn?" Corban zag er precies zo uit als Mary hem in 
haar droom had gezien.
Omdat het bloed van Mary en mijzelf niet combineert werd Corban geboren met geelzucht. Wij baden en 
dankten God voor genezing voor hem. Daarna ging onze aandacht over naar het verkrijgen van een 
geboorteakte. Wij belden de gezondheidsdienst, en de dame daar vroeg of wij moeilijkheden hadden om naar 



het ziekenhuis te gaan. Toen wij vertelden dat wij geen plannen hadden om daarheen te gaan, zei ze dat zij 
onmiddellijk iemand zou sturen om ons een geboorteakte te geven. 
De verpleegster die kwam, keek naar Corbans gele lichaampje en zei: "Meneer, u moet deze baby onmiddellijk 
naar het ziekenhuis brengen voor een bloedtransfusie. Hij heeft bloedvergiftiging." Er was totaal geloof in onze 
handelingen. Ik zei: "Nee mevrouw, wij hebben voor hem gebeden en alles zal goed zijn met hem. Jezus zei: 
"Al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden." Zij was beleeft 
en argumenteerde niet, maar ze ging weg. Wij hadden geen idee wat zij van plan was, maar toen zij na een 
korte tijd terug kwam was Corban totaal genezen. Glorie aan God! De verpleegster zei: "Dit gebeurt gewoon 
niet zonder transfusie." Zij was verbaast, maar blij. 
Nathan werd 15 1/2 maand later geboren. Hij kwam zeven weken te vroeg en was klein en woog 4lb.3oz. Wij 
baden voor hem, legden hem in zijn bedje en zette een lamp dichtbij hem voor warmte. Toen wij de 
gezondheidsdienst belde, antwoordde dezelfde dame de telefoon. Ze zei: "Bent u dat weer?" En raad eens? Zij 
stuurde dezelfde verpleegster, die een andere verpleegster met zich meebracht. Het eerste wat ze vroeg was: 
"Mogen wij de baby die eerverleden jaar geboren werd zien?" Wij zeiden: "Natuurlijk." Zij gingen naar Corban 
kijken, die vredig lag te slapen. Ze zei zachtjes tegen de andere verpleegster; "Dit is de baby waar ik het over 
had." Het was duidelijk voor Mary en mij dat de genezing van Corban een getuigenis was geworden voor hen. 
Toen zij Nathan, onze nieuw-geborene bekeken, zagen zij er niet bezorgt uit. Het was net of zij zelf een beetje 
meer geloof hadden gekregen. Nathan werd groter dan menig kind die op dezelfde tijd, maar voldragen, 
geboren werden. Dank zij de Heer!
Gedurende de volgende zwangerschap viel Mary van het trapje bij de voordeur en kwam hard op haar derrière 
terecht. Niet lang daarna, tot onze grote teleurstelling, werd onze baby dood geboren. Ik onderzocht de baby 
en vond uit dat het hoofdje was gekneusd, waarschijnlijk door de val van Mary. Ik vroeg de Heer of hij deze 
baby het leven terug wilde geven, maar ik voelde dat Hij "nee" zei. In al onze vragen aan de Heer werden Mary 
en ik herinnerd aan één en hetzelfde ding. Toen wij eerst tot de Heer kwamen, had ik de Heer gevraagd, dat 
als Hij voorzag dat één van onze kinderen zou opgroeien en verloren gaan, dat Hij ze tot zich zou nemen als 
baby's.
Prediker 6:3 zegt: "Indien iemand honderd kinderen verwekte en vele jaren leefde en even aanzienlijk 
was als hoogbejaard, doch zijn ziel niet verzadigd werd van het goede en ook geen begrafenis had - ik 
zeg: een misgeboorte is er beter aan toe dan hij, (4) want met ijdelheid komt ze en in duisternis gaat ze 
weg en met duisternis wordt haar naam bedekt; (5) ook heeft ze de zon niet gezien, noch gekend; zij 
heeft meer rust dan hij." Wij werden getroost door het begrip dat de baby Gods rust was ingegaan. Dit kan 
niet gezegd worden van de overweldigende meerderheid van de baby's die opgroeien en in opstand tegen de 
Heer komen. Het alternatief in acht nemende, zijn wij dankbaar. 
Wij vertrouwen dat de Heer alle dingen laat samenwerken ten goede. Abortus is een afschuwelijke zonde, 
maar als deze goddeloze ouders deze kinderen grootbrachten, zouden de meesten zich tegen God keren en 
verloren gaan. God is zelfs in dit soeverein. Zoals ik je al verteld had, onze twee jongste kinderen werden ook 
thuis geboren. Wij willen geen gewoonte zetten voor iemand anders, maar wij geloven dat deze kennis, 
sommigen zal helpen in de woestijnervaring die gaat komen. Van enkele van deze getuigenissen zouden 
sommigen onjuist kunnen concluderen, dat geloof altijd heel snel werkt, en dat als je niet onmiddellijk een 
antwoord krijgt, je iets verkeerd hebt gedaan, of dat God je niet gehoord heeft. De overweldigende 
meerderheid van antwoorden op gebed, zal nà een beproeving van ons geloof komen. Deze beproeving is een 
gevolg van het zien van de nood, en tegelijkertijd het zien van de belofte in het Woord dat voor deze nood 
voorzien zal worden. De beproeving in de woestijn voor Israël, was precies zo, en onze beproevingen zijn niet 
anders. God beloofde Abraham een zaad (nageslacht), maar hij werd eerst beproefd.
Romeinen 4:18 zegt: "En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou 
worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. (19) en zonder te verflauwen in het 
geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 100 jaar oud was, 
en dat Sara's moederschoot was gestorven; (20) maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld 
door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer." Abraham was 75 jaar oud, toen 
God hem zei: "Ik zal u tot een groot volk maken" (Genesis 12:2,4). Hij moest meer dan 25 jaar wachten 
terwijl Sara en hij steeds ouder werden. God wachtte totdat Abraham en Sara het probeerden met hun eigen 
natuurlijke pogingen; welke Ismaël produceerde; om de belofte te volbrengen. Abraham liet niet toe dat, door 
wat hij zag en waar hij doorheen ging, zijn geloof in Gods beloften vernietigd zou worden, en daarom ontving 
hij de beloften. 
Als wij in onze beproeving innerlijk verdeeld zijn, kunnen wij niets ontvangen. Jakobus 1:5 zegt: "Indien 
echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, 
eenvoudigweg en zonder verwijt en het zal hem gegeven worden. (6) Maar hij moet bidden in geloof, in 
geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind 
aangedreven en opgejaagd wordt. (7) Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal 
ontvangen, (8) innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen." Sinds dit de waarheid is, wat 
voor hoop hebben wij die innerlijk verdeeld zijn geweest? Vlak voordat Isaac verwekt werd, lachten beiden, 



Abraham en Sara, in ongeloof dat zij een zoon voort zouden kunnen brengen. (Genesis 17:17 ; 18:12,15) God 
raakt dit punt niet aan in het glorierijke verhaal van het geloof van Abraham in de bovenstaande verzen. 
Waarom? Abraham en Sara bekeerden zich kennelijk en wandelden weer in geloof. God herinnerde zich hun 
zonden niet meer en dus kwam het niet voor in het verhaal in Romeinen 4. Jesaja 43: 25 zegt: "Ik, Ik ben 
het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil, en Ik gedenk uw zonden niet." Dank U, God!
Wij zijn in een oorlog over wat God zegt, ons toebehoort in Christus, welk is waar onze hemelse gewesten zijn. 
Efeziërs 1:3 zegt: "Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei 
geestelijke zegen in de  hemelse gewesten gezegend heeft in Christus". De opstanding van Christus gaf 
ons de positie van het al gezeten zijn in de provisie van dezelfde hemelse gewesten. Efeziërs 2:6 zegt: "En 
heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus 
Jezus." Wat wij door positie hebben, wordt het onze in manifestatie, wanneer wij ongeloof vechten met geloof. 
God gaf Israël het land van beloften (Jozua 1:2); maar daarna moesten zij het overwinnen met het zwaard, 
welke het Woord representeert.  (Hebreeën 4:12) Paulus gaat dan verder en zegt dat wij onze geest en ons 
hart moeten beschermen en het zwaard van het Woord in de strijd moeten gebruiken, om die positie in te 
nemen. (Efeziërs 6:10-18)
Efeziërs 6:12 zegt: "Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse 
gewesten."
Demonische machten proberen ons door elke vorm van leugen, religie en manipulatie weg te houden van onze 
erfenis. Door geloof in de beloften, moeten wij hen met geweld afnemen, wat ons toebehoort. Matteüs 11:12 
zegt: "Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan 
met geweld en geweldenaars grijpen ernaar." Wij moeten "strijden de goede strijd des geloofs" (1 
Timoteüs 6:12), om dan Satan af te nemen, wat God zegt dat ons toebehoort. Wij moeten "de goede 
belijdenis afleggen" door het geloof dat wij het eeuwige leven hebben en dat wij de rechtschapenheid van 
God in Christus zijn, enz. Als wij dat doen "grijpen" wij deze beloften. 1 Timoteüs 6:11 zegt: "Gij 
daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, 
liefde, volharding en zachtzinnigheid. (12) Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, 
waartoe gij geroepen (Grieks: uitgenodigd) zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele 
getuigen."
Wij winnen deze strijd, als wij geloven dat wij zijn, wie God zegt dat wij zijn, dat wij kunnen doen, wat God zegt 
dat wij kunnen doen en hebben, wat God zegt dat wij hebben.



HOOFDSTUK 17
METHODEN (LEERWIJZEN) EN DE GLORIE VAN GOD

Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen,
en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen;

en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, 
wat niet is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat 

geen vlees zou roemen voor God. (1 Korintiërs 1:27-29)

De wereld en de wereldse kerk zal de methoden van God altijd overwegen als dwaas, zwak en onaanzienlijk, 
en het verachten.
Ik erfde van mijn vader een chronische zwakheid voor neus-, voorhoofdsholte- en oor-infecties. Tegen de tijd 
dat ik de Heer leerde kennen waren mijn trommelvliezen vele malen gebarsten vanwege deze infecties. Ik was 
hier bang voor, want het was erg pijnlijk. Mijn gehoor was beschadigd van de vele littekens op mijn 
trommelvliezen. Ook had ik altijd neusdruppels bij me het hele jaar door, net als mijn vader, om normaal te 
kunnen ademen. Dit had de wand van mijn neusholten beschadigd, wat het probleem nog erger maakte. 
Vanwege dit begon ik zout water als neusdruppels te gebruiken, wat niet zo goed hielp. Penicilline en vitamine 
C werden nutteloos. 
Vlak nadat ik de Heer leerde kennen, ontdekte ik dat ik geen genezing meer hoefde te zoeken, omdat ik 2000 
jaar geleden genezen werd door de slagen die Jezus kreeg. 
Ik gooide mijn neusdruppels en vitamine C weg, in geloof. Ik heb sindsdien geen opstoppingen gehad, zelfs als 
ik kou heb gevat. Ik heb ook geen gebarsten trommelvliezen meer gehad. Deze getuigenis werd aan velen 
gegeven, die ook tot geloof kwamen en werden genezen. Aan het eind van al mijn werken om mijzelf te 
verlossen door de methoden van de mens, gaf God mij geloof om Zijn werken te zien. 
Gods leerwijze was geloof in Hem, gecombineerd met mijn eigen zwakheid. Hij zei: "Mijn kracht openbaart 
zich in zwakheid" (2 Korintiërs 12:9). Geloof is dwaas, zwak en onaanzienlijk voor de wereld, maar het 
brengt de kracht van God.
Voordat ik de Heer kende solliciteerde ik voor een baan bij Exxon. Hun lichamelijk onderzoek liet zien dat ik 
verlies van gehoor had, van de littekens op mijn trommelvliezen en een niet-functionerend hart geruis, welke ik 
had sinds ik een kind was. Zij namen mij bijna niet in dienst. Een paar jaar later, nadat ik de Heer en Zijn 
levenswijze ontdekt had, riepen zij mij opnieuw in voor een lichamelijk onderzoek. Er waren geen tekens van 
verlies van gehoor, noch van een hart geruis. Mijn rapport van gebrekkige aanwezigheid, vanwege ziekte, was 
ook helemaal omgedraaid. Wereldse methoden faalden, maar geloof in de beloften bracht de meest 
wonderbaarlijke verlossing. Glorie aan God!
Nog niet zolang geleden zag ik op het nationale nieuws een rapport over bactericide zeep. Het verhaal liet zien 
dat het uiteindelijke effect de bacterie niet doodde, maar dat ze er weerstand tegen gingen bieden. Net zoals 
met penicilline, waar de bacterie weerstand gaat bieden tegen de antibioticum, en waarvoor geen medische 
kuur in het vooruitzicht is. 
De oogst met giffen bespuiten om de vloek te vernietigen, eindigen op in de water-voorraad en veroorzaken 
allerlei ziektes. Lees je tube tandpasta eens: fluoride (fluor waterstofzout) is een dodelijk gif. Het Journaal van 
het Amerikaanse Medische Genootschap, Volume 284 van 26 juli, 2000, zegt dat doktoren nummer drie zijn op 
de lijst van doodsoorzaken in de Verenigde Staten, met het veroorzaken van 250.000 doden elk jaar, door 
iatrogene (door behandeling ontstane) ziektes! De definitie voor iatrogene is een door de dokter veroorzaakte 
activiteit (daad), wijze (manier), of therapie in een patiënt, vooral bij het gebruik van een onvoorziene 
moeilijkheid in de behandeling. Als hun eigen organisatie dit bekent, wat zal de waarheid dan zijn? De getallen 
van de doden zijn dan veel hoger. 
Als, zoals sommigen geloven, dit de door God uitgekozen methoden van genezing zijn voor vandaag, maakt Hij 
ongetwijfeld een hoop fouten. Ik heb een goede vriend, John Farmer, die dokter is, die liever geen medicijnen 
voorschrijft. Hij heeft mij verteld hoe hij, met resultaat, voor patiënten die geloven willen, bidt. Het probleem is 
echter, dat de meesten niet geïnteresseerd zijn in verlossing van de vloek, als het betekent dat ze zich moeten 
bekeren en geloven; dus hij doet wat hij kan.
Mijn moeder nam medicijn voor jaren. Op een dag las zij een artikel in Readers Digest, over de 
bijverschijnselen van medicijnen. De bijverschijnselen van de medicijn welke zij innam, waren borstkanker en 
glaucoom (groene staar); zij had beiden. Dat was een afschuwelijke ruil. Mijn vaders meest geliefde dokter 
vertelde hem na een onderzoek: "Ik ben van één ding zeker, je zal niet sterven aan een hartaanval. Je hebt het 
hart van een veel jongere man." Ongeveer een maand later, had hij een serieuze hartaanval. Ik kwam tot de 
overtuiging dat het kwam door een medicijn welke hij innam, om zuurstof in zijn bloed te krijgen, omdat hij een 



long was kwijtgeraakt door het roken. Twee goede vrienden namen een medicijn, welke het bijverschijnsel had 
van het beschadigen van de nieren. In beide gevallen, bekenden hun doktoren dit. 
De mens verplaatst de vloek en maakt het soms erger, maar hij kan zich er niet van verlossen door zijn eigen 
probeersels. Als hij dat wel zou kunnen, was de dood van Jezus voor niets geweest. Ik geloof dat het Gods 
doel is dat wij gaan begrijpen dat er geen blijvende verlossing van de vloek is, behalve de verlossing van God 
door Jezus Christus. De verlossing van de wereld is bedrog, omdat, uiteindelijk, hun goden te kort schieten. 
God wil dat wij daar doorheen kijken. 
Wij worden verteld dat God nu moderne methoden gebruikt voor onze verlossing van de vloek. De methode 
van God is altijd gratis. Het is verlossing door genade, welke niet wordt verdiend; onbetaalbaar; de gunst van 
God. Noch Jezus, noch Zijn discipelen rekende ook maar iets voor genezing, verlossing, of wat voor vorm van 
redding dan ook. De methoden van de wereld kosten altijd. De armen gaan vaak zonder behandeling, totdat zij 
sterven. In Gods Koninkrijk worden allen behandelt op de conditie van geloof. God verlangt dezelfde methoden 
te gebruiken zoals Hij in de Geschriften gebruikt; het Woord van Geloof, omdat dat het enige is wat geen glorie 
aan de mens geeft. Als een Christen bijvoorbeeld, genezing ontvangt van een ziekte, terwijl hij onder 
behandeling was van een dokter en medicijnen, wil iedereen weten wie de dokter was en welke medicijnen hij 
innam. God wil Zijn glorie niet met anderen delen. Ik veroordeel degenen die doktoren en medicijnen gebruiken 
niet. Ik offer het goede nieuws dat Jezus je al genezen heeft, zo'n 2000 jaar geleden. Alles wat wij moeten 
doen is het lezen van het Nieuwe Testament om uit te vinden dat God de methoden van de mens niet gebruikt. 
In de aankomende wildernis zullen wij het nodig hebben dit te begrijpen. 
Gods volk zal weldra niet meer kunnen kopen of verkopen in de wereld. Dan zullen allen in een wildernis 
ervaring gedwongen worden, waar er geen afgoderij met de goden van de wereld zal zijn. Voor Gods volk zal 
er een groot te kort zijn aan doktoren, medicijnen, advocaten, bankiers, psychiaters, verzekering, sociale 
bijstand van allerlei soort, voedsel, schoon water en allerlei andere dingen. Dan zullen wij Gods kracht in de 
zwakheid van de mens zien. (2 Korintiërs 12:9,10).
Vandaag de dag zijn de methoden van de kerk voor het verkrijgen van provisie, hetzelfde als die van de wereld 
en worden daarom door de wereld geaccepteerd. 
God heeft een bijzondere methode voor het toedienen van de verlossing van de vloek, welke niets kost, geen 
glorie geeft aan de mens en Zijn soevereiniteit bewijst. 1 Korintiërs 1:28 zegt: "En wat voor de wereld 
onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat,  wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn 
kracht te ontnemen, (29) opdat geen vlees zou roemen voor God." Wij zien hier dat God verkoos iets te 
gebruiken, dat niet bestaat in de materiële (fysieke) wereld, ten einde de dingen die er wèl zijn, te vernietigen. 
Dat "wat niets is" zijn de beloften in het Woord, die wij niet vervuld zien. Hetgeen "wèl iets is" zijn de 
vervloekte dingen zoals zonde, ziekten en gebrek, welke God het "zijn kracht wil ontnemen". Bij voorbeeld, 
als je ziek bent, dan is dat iets dat is; maar "door Zijn striemen zijt gij genezen" is iets dat niet in de fysieke 
wereld is. 
Jezus en Zijn discipelen gebruikten Gods methoden voor het dealen met de vloek door "het niet zijnde, tot 
aanzijn te roepen." (Romeinen 4:17) Zij bevalen gewoon dat het gedaan zou worden, volgens de beloften. 
Zij kozen niet de dingen die er zijn, zoals doktoren, medicijnen, psychiaters en dergelijke, om het wat wèl iets 
is, zijn kracht te ontnemen, zoals ziekte, kwellen, armoe en dergelijke. De dingen die verschijnen in deze 
vervloekte wereld zijn de dingen die zijn. Hebreeën 11:3 zegt: "Door het geloof verstaan wij, dat de wereld 
door het Woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 
waarneembare."
Gods methode is het gebruik van het Woord en niet de fysieke dingen die zichtbaar zijn, net als in de vier 
boeken van het Evangelie en in het boek Handelingen. In het zalven met olie is het duidelijk dat het niet de olie, 
maar het geloof is dat geneest. Olie is slechts een symbool van de Heilige Geest. 
Het was niet de zakdoek van Paulus, welke genas; het was de kracht van zijn geloof. (Handelingen 19:12) 
Sommigen denken misschien dat eens, Jezus ook zoiets gebruikte, zoals in Johannes 9:6,7, toen Hij klei 
mengde met Zijn spuug, om een blinde man te genezen. Het was niet de klei welke zijn ogen genas, maar het 
was het uit zijn ogen wassen van de klei; welke de natuur van Adam symboliseerde en de dingen die zijn (Job 
10:9 ; 33:6 ; Jesaja 29:16 ; 45:9), net zoals de mens van klei was gemaakt. 
Met andere woorden: onze ogen moeten gereinigd worden van het zien door ogen van klei. Wij hebben de 
spirituele ogen nodig om de beloften te zien, zoals ze door geloof gedaan worden. 2 Petrus 1:3 zegt: "Zijn 
goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven  (Grieks: zoe, "Gods leven") en godsvrucht 
strekt, begiftigd..."
Door spirituele ogen moeten wij zien dat Jezus ons reeds Zijn leven en zegeningen heeft gegeven. Wij moeten 
gereinigd worden van vleselijke ogen die ons verwijderd houden van de zegeningen van God. 1 Korintiërs 2:
14 zegt: "... een ongeestelijk (niet spiritueel; van klei) mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods 
is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen 
is." (Grieks: "onderzoeken" of "zien")
Tussen haakjes, de spuug van Jezus symboliseert dat wat uit de mond van de Heer komt, de mens het leven 
geeft: het Woord, of manna. (Deuteronomium 8:3 ; Johannes 1:1-3 ; 6:33,51).



Ik kende een dominee die zei: "De reden dat Paulus al die wonderen deed was omdat hij Lucas, de dokter, bij 
hem had." Fout! In niet één vers zien wij Lucas zijn vakkundigheid als arts gebruiken, waarvan het resultaat 
nooit een wonder zou kunnen zijn. Het Griekse woord Iatros is verkeerd vertaald als "dokter" en betekent 
gewoon "genezer". Iatros wordt ook voor Jezus gebruikt als "genezer". Vertalers zetten hier hun moderne 
ideeën neer. "Dokter" betekent "iemand die medicijnen toepast", wat Jezus en de discipelen nooit deden. Het 
woord wat gebruikt wordt voor geneesmiddel of medicijn in het Grieks is pharmakia (Hollands: farmacie of 
artsenij-mengkunde) en betekent "hekserij" of "toverkunst" (zwarte kunst), wat Paulus het werk van het vlees 
noemde in Gelaten 5:20. 
De volkeren worden bedrogen met pharmakia. (Openbaring 18:23) Lucas was een genezer net zoals Jezus 
en de andere discipelen waren. 
Het zal vreemd geweest zijn voor de mensen, dat Jezus en Zijn discipelen "de dingen die er zijn" niet 
gebruikten voor genezing of verlossing. Als de zakdoek van Paulus de kracht had om te genezen, waarom kon 
het dan niet genezen voordat hij het aanraakte? Het was alleen maar een middel om de gezalfde genezing 
naar de zieken over te brengen door geloof. Ik heb gebeden over zakdoeken, water en mensen als 
tussenpersoon, en genezingen gezien. Een broeder, wiens vrouw erg ziek was, kwam naar één van onze 
bijeenkomsten. Hij zat er ontzettend over in en was op de rand van tranen. De broeder was er nog niet van 
overtuigd, dat hij het nodig had gevuld te worden met de Heilige Geest. Toen ik in mijn gedachten de Heer 
vroeg wat hieraan te doen, kwam de gedachte in mij op dat ik de kracht van genezing moest overbrengen door 
over hem te bidden, wat wij deden. Toen zei ik: "Nu, broeder, ga, en leg handen op je vrouw, en ze zal genezen 
zijn." 
Hij was er niet van overtuigd dat wij vandaag de dag recht hebben op genezing, maar hij ging naar huis en 
legde zijn handen op zijn vrouw. Toen hij dat deed, was ze genezen en hij kwam opgewonden terug. Zie je dat 
het niet het middel is, maar de genezende kracht die erdoor gemanifesteerd wordt, of, in dit geval door hem, 
door geloof. Jezus bracht autoriteit om te genezen over op de discipelen, voordat zij de Heilige Geest 
ontvingen. 
Dus hoe gebruiken wij de methoden van God van "de dingen die niet zijn"? Door "het niet zijnde, tot 
aanzijn te roepen." (Romeinen 4:17) In andere woorden, ga akkoord met de beloften en verkondig het 
gedaan.
God verkiest "dat, wat niets is", te gebruiken "om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat 
geen vlees zou roemen voor God." (1 Korintiërs 1:28,29)
God verlangt er niet naar de uitvindingen van de mens te gebruiken, zodat Hij de enige is die  de eer kan 
nemen. 
Gods verlossing komt niet door onze werken. Het komt door onze ogen af te nemen van het probleem en ze 
op de beloften te vestigen. 2 Korintiërs 4:17,18 leert ons dat onze verdrukking maar tijdelijk zal zijn als "wij 
niet zien op het zichtbare. maar op het onzichtbare". 
Wanneer de Israëlieten hun ogen afnamen van de slangenbeet (de vloek), en hun ogen op de slang op de 
paal vestigden (Christus die onze vloek op zich nam - Johannes 3:14), werden zij genezen (Numeri 21:4-9).
Zoals wij zagen, had "de doorn in het vlees" van Paulus niets te maken met ziekte, maar met een demon, die 
hem vernederende toestanden bracht, waar hij zwak was en zichzelf niet kon redden, zodat de kracht van God 
aanwezig was om hem te verlossen. Sommigen vragen zich af over het advies dat hij Timoteüs gaf in verband 
met hulpmiddelen. In de tekst kunnen wij zien, voor én na het vers in kwestie, dat zonde het onderwerp is. 1 
Timoteüs 5:22 zegt: "Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van 
anderen, houd u rein. (23) Drink voortaan niet (alleen) water, maar gebruik een weinig wijn voor uw 
maag en voor uw gedurige ongesteldheden. (Grieks: asthenia; wat "zwakheden" betekent) (24) Van 
sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar, en gaan vooraf tot hun veroordeling, bij anderen 
volgen zij later. (25) Zo zijn ook de goede werken aanstonds duidelijk, en die, waarmede het anders 
gesteld is, kunnen niet verborgen blijven." 
Het woord dat soms vertaald wordt met "ongesteldheden" is eigenlijk "zwakheden", wat duidelijk wordt gezien 
in andere verzen, waar hetzelfde woord correct is vertaald. 
1 Korintiërs 1:25 zegt: "... het zwakke van God is sterker dan de mensen". Nou weten wij dat God niet 
ongesteld of ziek is, dus dit woord moet "zwakheid" zijn. 2 Korintiërs 13:4 zegt: "Hij is gekruisigd uit 
zwakheid, maar Hij leeft uit de kracht Gods. Welnu, wij zijn zwak in Hem, maar wij zullen met Hem leven 
voor u uit de kracht Gods." Wij weten dat Jezus Christus niet werd gekruisigd vanwege ongesteldheid, maar 
zwakheid, omdat Hij Zichzelf niet wilde verdedigen toen Hij voor Pilatus en de Joodse leiders gebracht werd. 
Timoteüs had geestelijke zwakheden, waarvoor de enige kuur de spirituele wijn van het karakter van Jezus 
was. De maag of buik werd geestelijk als de zetel van heerschappij van de vleselijke mens, beschouwd. Het 
representeerde het worden gedreven door de lusten (Grieks: verlangens) van het vlees, gedreven door de 
zonde. Filippenzen 3:19 zegt: "Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun 
schande, zij zijn aardsgezind." Petrus noemde degenen die terugkeerden naar hun zonden, "een 
gewassen zeug (varken) tot de wenteling in het slijk." (2 Petrus 2:22) Degenen die dienaren voor hun 
vleselijke begeerten zijn, worden het best geïdentificeerd door een zeug.  



Aan de andere kant werd wijn beschouwd als een kuur ter verlossing van zonde. Wijn representeert het bloed 
van Jezus. Matteüs 26:27 zegt: "En Hij nam een beker (met wijn), sprak de dankzegging uit en gaf hun 
die en zei: Drinkt allen daaruit. (28) Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten 
wordt tot vergeving van zonden. (29) Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze 
vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk 
mijns Vaders." Door ons eigen bloed hebben wij de lusten van het zondige vlees geërfd en door het zuivere 
bloed van Jezus is die (zonde) natuur vernietigd.
Leviticus 17:11 zegt: "Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven 
om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel." 
Zijn bloed is in ons in zoverre dat wij ons bekeren en deelnemen aan het leven van Zijn Woord. Johannes 6:
53 zegt: "Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des 
mensen eet en Zijn bloed drinkt (wijn), hebt gij geen leven in uzelf. (54) Wie Mijn vlees eet en Mijn 
bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken, op de laatste dag." Het deelnemen aan het 
bloed of wijn, is een kwestie van wandelen in Zijn Woord door geloof in Zijn bloed dat aan ons gegeven werd. 1 
Johannes 1:7 zegt: "Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." 
Het gecombineerd, vrucht-vol geloof, dat berust in het ware lichaam van Christus, is het antwoord op de vraag 
waarom Jesaja een vijgenkoek op de zweer van Hizkia beval. Jesaja 38:21 zegt: "Jesaja nu had gezegd: 
Men neme een vijgenkoek en legge die op de zweer, dan zal hij genezen." De vijgen hier stellen het 
lichaam van Christus voor, of Israël, zoals in de waarschuwingen van Jezus over het dragen van vrucht.  
Lucas 13:6 zegt: "En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand bezat een vijgenboom, die in zijn wijngaard was 
geplant, en hij kwam om vrucht daaraan te zoeken en vond er geen. (7) En hij zei tot de wijngaardenier: 
Zie, het is nu al drie jaar, dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem 
om! Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan?
Openbaring 6:13 zegt: "En de sterren des hemels (Abrahams zaad) vielen op de aarde, gelijk een 
vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt."
Jezus identificeerde de rechtschapen als onder de vijgenboom, toen Hij Natanaël daar zag als een Israëliet 
zonder bedrog. (Johannes 1:47-50)
Merk op dat in het vorige vers, toen de vijgenkoek op de zweer werd gelegd, geloof in God werd uitgedrukt 
door het "lichaam" voor de genezing van Hizkia, gelijk de gelovigen God aan  het prijzen waren hiervoor in het 
"Huis van de Heer".
Het was het geloof van de "vijgen" die het vergif uit de zweer zogen. Jesaja 38:20 zegt: "De Here is gereed 
om mij te verlossen. Daarom doen wij het snarenspel klinken al de dagen van ons leven in het huis 
des Heren." De vijgenkoek was een natuurlijke vergelijking welke een spirituele gebeurtenis voorstelde net als 
in de gelijkenissen van Jezus met het planten van koren en het kaf, enz.



HOOFDSTUK 18
ZEKERHEID VERSUS VERZEKERING

"Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht!" (Psalm 91:9)

Deze getuigenis van geloof en de verlossing die hieruit voortkomt, is slechts het "doen wat het Woord zegt". Ik 
ontving deze openbaring jaren geleden in Louisiana, voordat er een wet was dat je enige vorm van 
autoverzekering moest hebben. De Heer begon geestelijk met mij te redeneren. Het kwam in mij op dat God 
soeverein is over wat wij "ongelukken" noemen. Johannes 3:27 zegt: "Geen mens kan iets ontvangen, of 
het moet hem uit de hemel gegeven zijn"; daarom kan een "ongeluk" niet komen, zonder dat God het zendt. 
Sinds Hij gezegd heeft dat als wij gelovend bidden, wij het zullen ontvangen, dan zou ik Hem kunnen vragen 
mijn voertuigen in tact te houden, en Hij zal het doen. Ik dacht, "Waarom heb ik verzekering nodig, als ik in die 
zekerheid geloof?" Psalm 91:9 zegt: "Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht!" (merk de goede belijdenis op, 
en het goede resultaat) "De Allerhoogste heeft gij tot uw beschermer gesteld; (10) geen onheil zal u 
treffen, en geen plaag zal uw tent naderen (11) want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij 
u behoeden op al uw wegen; (12) en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een 
steen stoot." Merk op dat als wij, door geloof, in Christus verblijven, engelen ons behoeden voor 
"ongelukken". Een uitzondering van dit zou een "Job" ervaring kunnen zijn, om ons onze verborgen fouten te 
laten zien. (Job 32:1,2) Als in het geval met Job, God is degene die de tuchtiging geheel in de hand heeft en 
later herstelt wat was afgenomen. Job kreeg alles dubbel hersteld: en dat zonder verzekering. God verlangt 
ernaar om onze zekerheid te zijn. Psalm 119:122 zegt: "Wees borg (Hebreeuws: "het geven of zijn van 
zekerheid") voor uw knecht ten goede." Hebreeën 7:22 zegt: "In zoverre is Jezus ook van een beter 
verbond borg geworden." God en Zijn beloften zijn de zekerheid van de gelovigen, voor provisie en 
bescherming.
Nadat ik kon zien wat de Heer mij probeerde duidelijk te maken, liet ik mijn autoverzekering zakken. Daarna 
belde ik de man van de levensverzekering en hij kwam langs. Ik vertelde hem dat ik de verzekering niet meer 
nodig had, omdat God mijn zekerheid zou zijn. Hij was een goede Lutherse man die eerlijk met mij (de 
fanatiekeling) probeerde te redeneren, maar het hielp hem niets. Een week hierna ging ik naar een "Stop-N-
Go" winkel. Terwijl ik door de winkel liep, hoorde ik een knal die de ruit van de winkel deed schudden. Ik keek 
naar buiten en zag dat mijn auto, zonder mij, in een aanrijding was geweest! Ik ging naar buiten en vond de 
voorkant van een oude, zware Buick om de linkerhoek aan de achterkant van mijn Datsun stationcar, gebogen. 
De chauffeur ging zo'n 30 centimeter achteruit, en wij stonden daar samen sprakeloos te kijken. De kap, het 
rooster en de bumper van zijn auto waren ongeveer 15 centimeter ingedeukt, alsof hij een grote eik had 
geraakt. Hier is het ongelooflijke gedeelte. Datsun stationcars waren blikken trommels, die je kon indeuken met 
je elleboog. Deze "tank" raakte mijn auto op het linker, halfronde, plastiek achterlicht! Ik schraapte met mijn 
duimnagel wat verf van de kap van zijn auto dat aan mijn achterlicht zat af, en wij stonden daar even, al 
starend naar dit wonder. Er zat nergens een kras op, of deuk in mijn auto. Ontzagwekkende God!
Hij zorgde ervoor, dat mijn labbekakkerige auto, die een totaal "total los" had moeten zijn,  
onoverwinnelijk tegen deze tank van een auto was! De zekerheid van God redde mij van het nodig 
hebben van verzekering.
De man zei. "Ik geloof dat ik door mijn remmen heen trapte", en mompelde daarna iets van, "Ze maken ze 
zeker beter dan vroeger". Terwijl ik nadacht over hoe belachelijk deze bewering was, stapte hij in zijn auto en 
reed weg. Plotseling realiseerde ik mij dat ik de beste kans in de wereld miste om tegen iemand te getuigen. Ik 
sprong in mijn auto en haalde hem in bij het volgende rode stoplicht. Ik greep wat leesmateriaal uit het 
voorvakje en rende naar zijn autodeur. Ik zei: "Meneer, dat was een wonder". Hij zei: "Dat kan niet anders". Ik 
zei: "Ik had geen enkele verzekering op mijn auto, en vertrouwde God om het te beschermen, en dat deed Hij." 
Het licht sprong op groen en we reden weg. Sindsdien heb ik nooit enige verzekering gehad voor onze familie, 
auto's of huis, anders dan datgene wat verplicht is voor de wet. Wij moeten nu voor de wet verzekerd zijn voor 
persoonlijk ongeval voor ons zelf, of een ander die erbij betrokken zou kunnen zijn, of voor andermans 
voertuig. 
Dat eerste ongeluk, of liever gezegd de afwezigheid ervan, was een wonderbaarlijke getuigenis, alhoewel 
Egypte niet beroofd werd (Exodus 3:21,22), zoals gebeurde met latere ongelukken. Sindsdien heeft God niet 
alleen onze voertuigen en lichamen beschermd, maar was het, elke keer dat er iets gebeurde, tot ons 
voordeel, want Hij genas onze lichamen en zegende ons financieel. Gedurende deze tijd, alhoewel wij nooit 
iemand gerechtelijk vervolgden, zegenden de verzekeringen van de andere partijen ons met geld voor het 
volgende: het repareren van een motor, waarvan ik met het restant een nieuwe kon kopen; reparaties voor een 
Toyota bestel, die al nodig een verfje nodig had, met een overschot van $1500.00; het kopen van twee auto's, 
waarvan één nieuw; het kopen van ons huis; het stelde ons in staat auto's te kopen om aan anderen te geven; 



het maakte het mogelijk voor ons om ons huis weg te geven en een caravan te kopen voor een dakloze vrouw 
en haar zoon. Daarnaast hebben wij, voor vele jaren, geen dubbeltje van Gods geld uitgegeven aan 
verzekering. Ik kan iemand horen zeggen: "Maar Dave, wat als...?" Wat als wat? Onze  almachtige God van 
Zijn troon zou vallen? Romeinen 10:11 zegt: "Immers het Schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof 
bouwt, zal niet beschaamd uitkomen." En Jeremia 17:7 zegt: "Gezegend is de man die op de Here 
vertrouwt, wiens betrouwen de Here is." Het is nu bijna 18 jaar geleden sinds wij een ongeluk hadden, 
vanwege de genade van God. Prijs de Heer!
Op een dag, terwijl ik in diezelfde Toyota bestel reed, was ik nogal gefrustreerd vanwege 3 lekke banden 
achter elkaar, die ik had gehad, met vrij nieuwe banden. De meeste mensen zouden bij de fabrikant gaan 
klagen, maar ik geloof dat God in control is, dus ik klaagde bij Hem. Een tikje gefrustreerd zei ik: "Heer, kunt u 
mijn banden niet heel houden?" Toen zei Hij heel duidelijk tot mij: "Geloof je niet dat ik je banden heel kan 
houden?"  Ik antwoordde in mijn onnozelheid, "Ja, ik geloof dat U ze heel kunt houden." Hij antwoordde: 
"Waarom heb je dan die reserveband in je achterbak?" Om eerlijk te zijn had ik die reserveband alleen maar in 
de kofferbak omdat het gebruikelijk was en ik mij er verder nooit iets over had afgevraagd. Maar er was ook 
een onderliggende reden, voor het eventuele geval dat Hij mijn banden niet heel zou houden. (Ik ben niet een 
nieuwe leerstelling aan het maken over reservebanden, ik ben alleen een les die God mij gaf, aan het delen).
Angst en ongeloof isoleren ons van enige mogelijkheid van te kort, verlies of bedreiging. Sinds wij in 
verzekeringen vertrouwen, naast ons vertrouwen in de Heer, eindigen wij meestal in het nodig hebben van ze. 
Jezus zond Zijn discipelen uit op een manier welke hen afhankelijk zouden maken van leven door geloof 
(vertrouwen op Hem). Hij zond ze uit zonder ook maar enige provisie van zichzelf zodat in hun zwakheid, Zijn 
kracht bewezen zou worden. Matteüs 10:9 zegt: "Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw 
gordels, (10) van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de 
arbeider is zijn voedsel waard." Later wilde Jezus zien wat zij geleerd hadden van deze ervaring van het 
vertrouwen op de voorzieningen van God. Lucas 22:35 zegt: "En Hij zei tot hen: Toen Ik u uitzond zonder 
beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets."
In de woestijn van de voorzieningen der mensen, was Gods provisie duidelijk zichtbaar. God begint Zijn 
werken, wanneer wij die van ons beëindigen. "Zijn kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid." (2 
Korintiërs 12:9) Dat was mijn ervaring met deze autobanden. Ik heb mijn reserveband eruit gegooid, en nooit 
meer een platte band gehad met die auto; en de buren, die steeds de auto leenden, deden dat niet meer. De 
moraal van het verhaal is dat, als jij je voorbereidingen treft voor moeilijke dagen, komen die ook. Met de 
volgende auto had ik dezelfde ervaring, geen lekke banden. Toen ik besloot, na vele jaren, het aan de missie 
te geven, gaf ik de dominee de papieren en de sleutels binnen in de woonkamer. Wij wandelde naar buiten en 
de auto had een platte band. De Heer had Zijn bedoeling duidelijk gemaakt. Zolang ik de eigenaar van de auto 
was, met al mijn vertrouwen in de Heer, waren er geen lekke banden. In andere woorden, vertrouwen in God 
hebben, maakt verzekering onnodig.
Mensen dienen verzekering maatschappijen, H.M.O.'s, en banken en slaan  hun schatten op aarde op, voor de 
zekerheid dat het hun geeft, volgens hun denken. Matteüs 6:19 zegt: "Verzamelt u geen schatten op aarde, 
waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen..." Y2K liet de paranoia en 
tekort aan vertrouwen zien in diegenen die hun schatten opsloegen op aarde in tegenstelling tot het bevel van 
onze Heer. Heel wat van degenen die ik deze principes had laten zien, gingen naar huis om wat zij hadden 
opgeslagen, weg te geven, en vonden hun spullen vol met ongedierte, net zoals Jezus had gezegd, "dieven 
breken in en stelen".
Jezus vertelde over een man die vrede vond in de verzekering van het opslaan van zijn goederen in grotere 
schuren. (Lucas 12:18) Hij zei tegen zichzelf: (19) "Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele 
jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk." Zijn misplaatste vertrouwen bracht hem veroordeling. (20) 
Maar God zei tot hem: Gij dwaas, in deze zelfde nacht wordt uw ziel van u afgeëist (Grieks: "Zij vereisen 
uw ziel"), en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? (21) Zó vergaat het hem, die voor 
zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God."
Zie je dat het zijn verzamelde schatten waren die zijn ziel vereisten? Jezus beloofde de onfeilbare schatten van 
het Koninkrijk aan hen die hun schatten in de hemel opsloegen, door te geven. Lucas 12:32 gaat verder: 
Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. 
(33) Verkoop uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden (niet 
opslaan of verzamelen), een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen 
mot ze schaadt."
Zolang wij op deze aarde zijn, kunnen wij gebruik maken van onze hemelse bankrekening, als wij daar 
gedeponeerd hebben, door het geven aan de behoeften van anderen. "Geeft en u zal gegeven worden." 
(Lucas 6:38) Als wij inplaats daarvan alle schatten op aarde opslaan, wordt er belooft dat het door de één of 
andere dief gestolen zal worden. Ons hart zal onze schatten achterna lopen, met het verkeerde denken, dat de 
schatten hier onze zekerheid zijn. Lucas 12:34 zegt: "Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn."
Het is mij verteld dat Psalm 118 vers 8 precies het midden van de Bijbel is. Ik ben er zeker van dat het centraal 
(in het midden) staat in Gods hart. Het zegt: "Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te 



vertrouwen." Jeremia 17:5 zegt: "Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en 
vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt." Zoals wij kunnen zien, brengen de verzekeringen zelf 
de vloek, die zij dachten te verlichten. God wordt gekrenkt door degenen die zichzelf gelovigen noemen, maar 
liever in de kracht van de mens en verzekeringen geloven. Dit is een hart dat de Heer verlaat. In 2 Kronieken 
16:1-6 legt Asa, de koning van Juda zijn vertrouwen in de wereldse koning van Aram (Syrië), voor verzekering 
tegen zijn vijanden. Dit maakte God boos en Hij zond een oordeel. Het zegt in 16:7 - "In die tijd kwam de 
ziener Chanani tot Asa, de koning van Juda, en zei tot hem: Omdat gij gesteund hebt op de koning 
van Aram, en niet gesteund hebt op de Here, uw God, daarom is het leger van de koning van Aram aan 
uw macht ontkomen. (8) Waren de Kusieten en de Libiërs niet een groot leger met zeer velen wagens 
en ruiters? Toch heeft de Here hen in uw macht gegeven, omdat gij op Hem gesteund hebt. (9) Want 
des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem 
uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben." God verlangt ernaar 
om tekenen en wonderen te laten zien aan diegenen die in Hem vertrouwen met een "volkomen" (=volmaakt) 
hart. Je zou toch denken dat Asa die les had geleerd, maar zijn vertrouwen in de mens kostte hem zijn leven, 
zoals dat met velen gebeurd. (12) "In het negendertigste jaar van zijn regering werd Asa ziek aan zijn 
voeten en zijn ziekte werd hoogst ernstig. Doch zelfs in zijn ziekte zocht Asa geen hulp bij de Here, 
maar bij de medicijn-meesters. (13) Asa ging bij zijn vaderen te ruste..."
Christenen vergoelijken hun misplaatste vertrouwen in de verzekeringen van de mens, zichzelf niet realiserend 
dat dit het gene is dat in de eerste plaats het oordeel brengt.
 
Melvin Jenkins en ik zouden gaan werken aan een grote pomp voor ongezuiverde olie, voor Exxon.  Wij waren 
in de veronderstelling, dat het bewerkingsdepartement de pijpleiding had geblokkeerd, en de olie eruit had 
laten lopen. Wat wij niet wisten, was, dat de drukmeter "0" las omdat het gebroken was, en dat de kleppen van 
de pijp open waren, maar verstopt, en dat er dus nog een beetje druk op de pomp zat. Wij namen de moeren 
van de bovenplaat af om het te verwijderen, maar het zat vast. Ik stond op en nam ongeveer vier stappen er 
vandaan, om iets te pakken, waarmee ik het los kon breken, toen ik een "pop" geluid hoorde, waardoor ik mij 
omkeerde en Melvin zag, die van onder tot boven onder de ruwe olie zat. Terwijl hij zijn ogen opende, keek hij 
mij sarcastisch aan en zei: "Dave, dit is jouw schuld." Ik kon mijzelf niet in bedwang houden en barstte in lachen 
uit. De gedachte dat ik precies op tijd uit de weg was gestapt, zodat Melvin de volle laag zou krijgen, was te 
veel. Proberende serieus te zijn zei hij: "Dave, dit zal je me nooit meer aandoen!" Ik zei: "Melvin, je weet dat 
God luistert, als ik jou was zou ik voorzichtig zijn met de dingen die je zo vol zelfvertrouwen zegt. Hij herhaalde 
zijn verklaring nogmaals en zei, "Breng me naar het badhuis. Ik heb een extra stel kleren daar." Ik zei. "O, nu 
weet ik waarom het jou gebeurde inplaats van mij." Hij vroeg: "Waarom dan?" Ik zei: "Omdat ik geen extra stel 
kleren heb, en God wist dat." Hij keek mij vragend aan. Ik legde uit dat het plannen maken voor een catastrofe 
hetzelfde is, als erin te geloven dat het gaat gebeuren. Het bewijst ook dat je niet gelooft dat God zal 
beschermen of voorzien. Wat later die dag dag, waren wij aan het werk aan een andere pomp. Melvin was vlak 
naast mij, omdat wij een krachtwerktuig gebruikten om wat moeren eraf te draaien. Plotseling spoot er wat 
smurrie uit één van de open moergaten en raakte Melvin midden op zijn borst, en ik had weer niets. Hij keek 
mij ongelovig aan. Ik zei met een grapje, Melvin, ik had je verteld dat God niet houdt van die verklaringen van 
zelfvertrouwen", maar wij wisten beiden dat het geen grapje was, en dat God in dit, sprak. Wij konden ons niet 
herinneren dit ooit te hebben meegemaakt, en zeker geen twee keer op één dag.



HOOFDSTUK 19
GODS SOEVEREINE BEVOORRADING

"Want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.
Maar de de volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en 

onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. (Jacobus 1:3,4)

De kinderen (het volk) van Israël maakten God boos in hun beproevingen in de woestijn, door tegenspraak. In 
Psalm 78:19-22 zegt het: "Kan God een tafel aanrichten in de woestijn?" Het antwoord was: (20) "Zie, Hij 
sloeg de rots, dat er water vloeide, en beken stroomden." Als Hij water kan laten vloeien uit een rots, dan 
kan hij leveren wat wij dan ook maar nodig mochten hebben; waar dan ook en hoe dan ook en zijn wij dwazen 
om aan Hem te twijfelen. Dat stopte hen niet. Zij zeiden (20) "Zou Hij ons brood kunnen geven?" God werd 
boos toen Hij dit allemaal hoorde en Zijn wraak ontbrandde tegen deze zogenaamde gelovigen. Vers 22 zegt: 
"omdat zij in God niet geloofden en op zijn hulp niet vertrouwden." Je ziet, vrienden, God wil dat wij 
geloven voor hulp (redding, verlossing), wat in dit geval Gods voorraad betekende, elke dag. Als Hij de 
belasting van Petrus kon betalen uit de mond van een vis, of water uit een rots kan laten komen, dan kan Hij 
ons in onze behoeften voorzien, wat het dan ook zijn mag. Zij maakten God zo kwaad met hun kwade, 
ongelovige harten, terwijl alles wat ze maar hoefden te doen, was hun geloof samenbrengen met Zijn beloften 
voor provisie. (Hebreeën 3:6 ; 4:3)
Al vroeg in onze tijd als discipelen, begonnen wij in het geloof te wandelen dat God onze bron voor alles was, 
zodat, toen wij overgingen van part-time werk tot een volledige dagtaak in de bediening, het totaal natuurlijk 
was, deze methoden te blijven volgen. Wij hebben nooit een collecte gehouden, noch mensen verteld wat wij 
nodig hadden, noch "geef" diensten gepredikt, geld geleend, op de sociale dienst gesteund of voor de wereld 
gewerkt. Ik vertel dit niet om op te scheppen, maar om Gods kracht en macht voor provisie te laten zien, 
zónder het gebruik van die methoden. Ik werd ook deze weg opgestuurd om in staat te zijn om over dit 
onderwerp te kunnen onderwijzen. De apostel Paulus zei in Romeinen 15:18 - "Want ik zal het niet wagen 
van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft, om heidenen tot 
gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, (19) door kracht van tekenen en wonderen, door de 
kracht des Geestes."
Jaren geleden vertelde de Heer mij: "Ik stuur je door een woestijn, zodat je mijn volk kunt vertellen dat ik nog 
steeds voor ze zorg in de woestijn." Zoals je je wel kunt voorstellen, deze levenswijze bracht ons in vele 
situaties die Zijn beloften zouden bewijzen. De Heer wilde dat ik uit ervaring kon spreken over Zijn 
soevereiniteit "u te geven, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid." (Efeziërs 3:16), zonder toevlucht te nemen 
naar de legalistische manipulaties, waar het "Christendom" normaal gesproken zijn toevlucht neemt. Hij zei: 
"Om niets (voor niets) hebt gij ontvangen, geeft het om niet." (voor niets, gratis!) (Matteüs 10:8) Wij 
hebben alleen vrijwillige offergaven ontvangen, door God gezonden, via diegenen waar Hij tegen sprak. Ik zou 
deze woestijn ervaringen voor niets willen ruilen, want zij hebben mij totaal geïmponeerd met mijn Vader. Wij 
hebben ijverig in de dienst van de Heer gewerkt en Hij zei "de arbeider is zijn loon waard" (Lucas 10:7). 
Mijn salaris komt van Hem. Dit houdt ons ook van de manipulatie van de mens vandaan. Er is een voordeel in 
het weten dat de Heer je gezonden heeft. Zoek er altijd naar in Zijn Wil te zijn.
Ongeveer twee jaar nadat wij naar Pensacola gezonden waren, hadden wij een prachtige belevenis. Wij waren 
door al het voedsel in ons huis heen. Mijn vrouw vroeg mij wat we moesten doen. Ik zei tegen haar: "Laten wij 
de tafel dekken in vertrouwen." Dus dat deden wij, en al zeven van ons zaten met lege borden voor ons. Ik bad 
een klein, simpel gebed, de enige soort die ik ken. Ik ben er zeker van dat God dit gebed in mijn hart legde. ik 
zei: "Heer, U heeft ons hier gezonden en nu vragen wij U om onze borden of onze magen te vullen." 
Ogenblikkelijk zei mijn oudste zoon iets, wat ik hem nog nooit eerder had horen zeggen. Hij zei: "Pap, ik zit vol, 
ik heb geen honger meer", en hij stond op. Ik keek om mij heen naar de rest en zij begonnen  allemaal het met 
hem eens te zijn. Vanwege de verrassing van het luisteren naar hun, duurde het een minuut of zo, voordat ik 
me realiseerde dat ik ook vol zat en geen honger meer had. Prijs de Heer! God kan voedsel in je maag doen, 
wat je niet gegeten hebt. Zijn naam is Jehova Jireh, wat "Ik ben de Voorziener (=leverancier, kostwinner, 
verschaffer, verzorger)" betekent.
Nu wil ik niet dat je denkt dat wij altijd op het randje van de afgrond hebben geleefd, want God heeft 
overvloedig voorzien. Wanneer wij echter in die plek van zwakheid waren, werd Gods kracht ten volle 
geopenbaard! Mijn kinderen werden maar één keer gedwongen te vasten in hun leven, en die gebeurtenis 
eindigde in een wonder.
Het geloof dat ik heden heb, had ik in het begin niet. Het was toen meer mechanisch natuurlijk. Marcus 11:24 
zegt: "Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal 
geschieden." Ik ging door deze stappen heen. Ik bad, ik geloofde dat ik het had ontvangen en ik accepteerde 



geen andere gedachten. Uiteindelijk wordt het een natuurlijk iets om op God te vertrouwen en niet zo hard te 
hoeven werken om je gedachten op één lijn te houden. Het beproeven van geloof door verzoekingen werkt 
volharding (geduld) uit, en de volharding zal volkomen doorwerken, zodat je volkomen en onberispelijk wordt 
en niets te kort schiet. (Jacobus 1:2-4)
Op een andere keer, toen wij weer bijna zonder eten zaten, maakte Mary een grote pan spaghetti. Wij 
zegenden het eten en aten tot we vol zaten, wat ongeveer twee derde uit de pan nam. De volgende dag stond 
ik bij het fornuis toen Mary de pan uit de ijskast haalde om het op te warmen. Toen ze de deksel van de pan 
nam, keken wij beiden in de pan en toen naar elkaar. Ik zei: "Die pan was maar tot hier vol gisteren", terwijl ik 
de inhoud aanwees met mijn vinger. Ze zei "Ja, dat heb ik ook gezien", en wij waren sprakeloos over de macht 
en goedheid van de Heer. Wat wij de dag ervoor hadden opgegeten, was weer bijgevuld door de Heer. Onze 
soevereine God vermenigvuldigt voedsel. Net als de beproeving in de woestijn; er bestaat geen plek waar God 
niet voor ons kan zorgen. 
Mijn jongste kind, Jennifer, stond te klagen tegen Mary in het washok, dat haar broer Nathan, de enige zak 
chips had meegenomen op zijn kampeertrip. Mary duwde haar zachtjes  het washok uit en zei haar erover te 
bidden en de Heer voor chips te vragen. Terwijl zij dit deed ging de deurbel. Jennifer schreeuwde, "Daar zijn 
ze, daar zijn ze al!" Mary kwam het washok uit en vertelde haar niet te schreeuwen omdat ze niet wist wie er 
voor de deur stond. Het was een buurman die een pan kwam terugbrengen die Mary hem een paar dagen 
ervoor gegeven had met wat maĩs-brood erin. Hij gaf de pan, die wat folie erover had, aan Jennifer. Toen ze 
het folie eraf nam, raad eens wat er in de pan zat? Ja, chips! De man woonde twee straten achter ons. Hij 
kwam al met chips voordat Jennifer begon te klagen tegen Mary. Onze soevereine God antwoordde, voordat 
ze erom vroeg.
Jennifer vertelde Mary dat haar kleine kinderzwembadje kapot was en ze een andere wilde. Mary zond haar 
naar mij. Ze kwam naar me toe, catalogus in haar hand. Ik zei: "Jenny, je weet van wie wij die dingen krijgen. 
Laten wij het aan de Heer vragen." Wij baden overeenstemmend dat de Heer haar een badje zou sturen. 
Ongeveer een week later kwam er een dame, die een paar straten verderop woonde aan de deur. Ze vertelde 
dat ze op zoek was naar twee jonge jongens, die wat eerder voor haar het gras hadden gemaaid. Nathan 
herkende haar stem en kwam naar de deur. Toen ze hem zag zei ze: " O, ik zie dat ik het juiste huis gevonden 
heb. Ik wil een deal met jullie maken. Ik heb een zwembadje en wil het graag aan jullie geven, als jullie mijn 
gras nog een paar keer willen komen maaien." De jongens gingen ermee akkoord. Het badje was bijna een 
meter hoog, en de doorsnee bijna 4 meter, zo één die je boven op de grond zet, met een filter, een laddertje 
en een schoonmaak machientje. Het was helemaal nieuw, zat nog in de doos. De dame had het zo'n acht 
maanden geleden gekocht om het te gebruiken voor wat lichaamsbeweging, maar was van gedachten 
veranderd. Onze soevereine God heeft zwembadjes vlak om de hoek, die erop wachten om voor gebeden te 
worden. 
Op een keer, in onze eigen privé woestijn, besloot ik tomaten te gaan verbouwen. Het ongedierte en de vogels 
begonnen een oorlog tegen mij en de oogst was een totale flop. 
De Heer vertelde mij toen dat Hij mij niet geroepen had om tomaten te verbouwen en dat ik bezig moest zijn 
met het werk waarvoor Hij mij wèl had geroepen. 
Binnen een paar dagen kwam er een dame langs, die hier niets vanaf wist, en die tomaten aan het plukken 
was bij een lokale boerderij.  Het kwam in haar op wat tomaten voor ons te plukken en zij bracht ons twee grote 
zakken vol met de mooiste tomaten die ik ooit heb gezien. Toen ik ze vergeleek met mijn kleintjes, werd het 
punt dat God wilde maken, mij duidelijk. De Heer heeft mijn hulp niet nodig.
Op een ochtend stemde Mary en ik overeen in gebed voor wat vlees, mayonaise en kaas. Niemand wist hier 
iets van. Diezelfde avond kwam er een vrouw langs, die de stad uit moest en ons een grote pot mayonaise 
bracht en een kalkoen die ze niet wilde laten bederven. Een ander stel bracht ons de kaas. Wij kunnen heel 
specifiek zijn met God. Hij zal een tafel dekken in de woestijn. 
Mijn kinderen wilden graag kamperen in de bossen, niet ver van ons huis vandaan. Ik vertelde ze, als een 
excuus, dat het enige wat ik niet leuk vond aan die plek was, dat er geen hout was voor een kampvuur en wij 
konden natuurlijk niet andermans bomen omkappen. God gooide mij deze ongelovige woorden voor mijn 
voeten! Waar je ook bent, God zal je brengen wat je nodig hebt! Nadat wij de tent hadden opgezet, zond ik de 
kinderen erop uit om hout te vinden. Ze kwamen terug met wat verrotte takken en boomschors, niet erg 
bruikbaar. Er was een omgevallen boom, vlak naast de tent, maar we hadden niets om het in stukken te zagen. 
Terwijl ik hierover nadacht liep ik in een rechte lijn zo'n 6 tot 8 meter van onze tent vandaan. Ik zag een smalle 
berg bladeren en schopte er toevallig tegen. Er zat iets hards onder. Ik haalde de bladeren weg en vond een 
kussensloop met de provisie van God! Een vrij nieuwe Husqvarna kettingzaag, precies degene die ik prettig 
vond! Ik dacht, "zou het ook niet ongelooflijk zijn als het zou werken?" Natuurlijk deed hij het want God had het 
daar voor ons gelaten. Het moet daar een tijdje zijn geweest, omdat de bladeren die erover heen lagen erg 
natuurlijk leken. O, de soevereiniteit van God, om het in mijn gedachten te laten opkomen, om rechtstreeks 
naar Zijn van te voren geplaatste provisie te lopen! Wij zaagden die omgevallen boom in stukken en lieten wat 
achter voor de volgende die komen zou. Ik bekeerde mij van het niet geloven in de provisie van God in de 
wildernis. 



Mijn jongens vertelden mij van een jongen die zij kenden, die daar vaak in de bossen kampeerde en die 
waarschijnlijk die zaag ergens had gestolen. Dus ik belde de politie en gaf hun de zaag. Zij zeiden dat als 
niemand ervoor kwam in de volgende drie maanden, het van ons zou zijn. Alhoewel ik het niet echt veel zou 
kunnen gebruiken, haalde ik het na die drie maanden toch op. Vlak daarna moest ik een gas- en lichtrekening 
betalen, zonder dat ik er het geld voor had. De Heer bracht de zaag naar mijn gedachten. Ik belde een kleine 
lokale winkel die kleine machines verkocht. Ik vertelde de man dat ik een zaag had gevonden en voordat ik 
hem kon vragen of hij er iemand voor wist zei hij: "Breng mij die zaag en ik geef je er 100 dollar voor." Ik ging 
erheen en daarna rechtstreeks om de rekening te betalen, voordat het laat zou zijn. God redde mij twee keer 
met die zaag. Dit was de enige keer dat ik ooit iets heb verkocht om een rekening te betalen. Dank U, Vader!
Eens, terwijl wij aan het reizen en prediken waren, zagen wij een rookwolk uit de achterkant van de auto 
komen, die vrij nieuw was. Ik keek de olie na en vond uit dat de auto plotseling een enorme hoeveelheid olie 
aan het gebruiken was, zo'n 2 liter, elke 80 kilometer. Ik keek de normale dingen na en concludeerde dat er 
wat ringen waren gebroken. Wij hadden noch tijd, noch geld om te stoppen en het te laten maken. Na nog een 
paar keer stoppen om er olie bij te doen, beval ik de ringen gerepareerd te zijn in de naam van Jezus. Deze 
keer ging de auto veel verder, voordat het weer olie nodig had, en na die keer, stopte het overvloedig gebruik 
totaal. Glorie aan God! Al wandelend in geloof was Zijn kracht weer geopenbaard ten volle in onze zwakheid. 
(2 Korintiërs 12:9)
Filippenzen 4:19 zegt: "Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. in Christus 
Jezus."
Op een dag, terwijl ik naar de brievenbus wandelde, schoot het me te binnen dat ik minder had ontvangen die 
maand, dan nodig was. Als ik gestopt was en het had uitgerekend, zou het zo'n 200 dollar zijn geweest. Al 
lopende, vroeg ik de Heer om wat ik dan ook maar nodig had, in mijn brievenbus te gooien. Hij antwoord 
voordat wij roepen, toch? Het antwoord had toch moeten komen 2 of 3 dagen voordat ik bad. En ja hoor, er 
was een postwissel in de brievenbus van 200 dollar, van een anoniem iemand. Alhoewel offergaven over de 
post niet vaak voorkomen in onze bediening, had God toch weer overal op tijd voor gezorgd. Er zijn tijden 
geweest dat wij meer geld nodig hadden. Sinds wij niet onze schatten op aarde verzamelen en onze beurzen 
niet oud laten worden; wat betekent dat wij geen geld hadden gespaard; hadden wij dus het brood uit de hemel 
nodig. Wij baden eens voor nieuwe ramen voor ons huis en voor een goede auto voor onze oudste dochter, 
Deborah. Wij kregen een antwoord binnen een maand; 16.000 dollar kwam van een totaal onverwachte bron. 
God heeft ons nooit gefaald, wat we ook nodig hadden. 
Eén van de redenen dat er zo'n nadruk op investeringen, kopen, verkopen en verzamelen is in Christelijke 
kringen, is omdat er zo weinig begrip is van Gods ware economie van het geven en ontvangen.
Jezus zei dat het in de laatste dagen net zo zou zijn als in de dagen van Lot, toen zij kochten en verkochten en 
God hen vernietigde. (Lucas 17:28-30)
Matteüs 21:12 zegt: "En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in 
de tempel..."
Wat denk je dat Jezus erop tegen had dat er onder Zijn volk, gekocht en verkocht werd? Ik geloof dat Hij ervan 
walgde dat het het geven en ontvangen had verplaatst in het karakter van Zijn volk. Jezus gaf ons het bevel: 
"Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw 
schoot geven." (Lucas 6:38)
Hij beloofde een beloning voor geven, maar niet voor verkopen. Een gelegenheid tot geven is een gelegenheid 
het vele keren meer terug te ontvangen. Dit zijn tijden dat wij meer geld nodig hebben dan wij hebben. Om in 
aanmerking te komen voor deze vermenigvuldiging, moeten wij geven, niet sparen of investeren. Verscheidene 
malen heb ik geld uitgezonden naar iemand wat ik eigenlijk nodig had voor rekeningen, om het, soms op 
dezelfde dag, vermenigvuldigd terug kreeg van iemand anders. 
Curt Bryan is een broeder die zich altijd heeft opgeofferd voor onze bediening. Hij heeft getuigenissen gegeven 
dat hij verscheidene malen, checkes had geschreven voor zijn eigen rekeningen met geen geld in de bank, 
maar gelovende dat God het geld daar op tijd zou hebben. In zijn zaak komen zijn klanten wanneer dan ook, 
binnen wandelen, dus inkomsten zijn niet voorspelbaar. God zorgde altijd voor hem wanneer hij handelde in 
geloof op die manier. Er kwamen opeens een stroom klanten binnen, of iemand gaf hem een gulle tip.
2 Korintiërs 9:6 zegt: "Bedenk dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk (vrijgevig, gul) 
zaait, zal ook mildelijk oogsten." Een gelegenheid om te geven, kan ook een gelegenheid zijn om erop te 
gaan zitten, ofwel het zaad op te eten. Wij kunnen alleen oogsten naar mate wij zaaien. God vermenigvuldigt 
het aan ons terug, niet om ons rijk te maken, maar om kanalen te zijn van Zijn zegen voor de behoeftigen. Hij 
vermenigvuldigt ons zaad om te zaaien, niet om te hamsteren. Vers 10 zegt: "Hij nu, die zaad verschaft aan 
de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer 
gerechtigheid doen opschieten." Gods beloften aan degenen die trouw zijn in geven is hier. (8) "En God is 
bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles 
genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn."
Dit is één van de meest indrukwekkende (krachtige), alomvattende beloften van provisie in de Geschriften. 
Aan de andere kant, degene die op zijn zaad zit of het opeet, zal moeten investeren, kopen, verkopen en 



verzamelen met de wereld, want hij is ongehoorzaam en heeft geen vertrouwen of geloof. Dat is waar de 
handelaren van Babel zijn. Zij maken "Vaders huis tot een verkoophuis" (Johannes 2:16), wanneer zij het 
Woord leuren (verkopen) voor salarissen, net als de wereld. Het verkopen van dingen zoals boeken, tapes 
(bandjes), prulletjes, maaltijden  en vakantietoeren is de weg van de wereld en voor degenen die een 
verarmde God hebben. Zij maken  "winst uit het Woord van God" (2 Korintiërs 2:17)
Waarom zou ook maar iemand die gelooft dat "Mijn God zal in al uw behoeften voorzien" (Filippenzen 4:
19), zich zo laag laten zakken? Wanneer God je zendt, dan zorgt Hij voor je behoeften. Zonder de 
bovennatuurlijke voorraad van God, moeten mensen, om hun "eigen bediening" te  ondersteunen  toevlucht 
zoeken tot andere tactieken.
Een andere manier is om Gods volk onder de wet te brengen om hen te ondersteunen, terwijl de Geschriften 
duidelijk zeggen dat ons geven "niet gedwongen" is (2 Korintiërs 9:7) "En ieder doe, naardat hij zich in 
zijn hart heeft voorgenomen (niet volgens de wet); niet met tegenzin of gedwongen (niet volgens de wet), 
want God heeft de blijmoedige gever lief." In het Nieuwe Testament wil God een offer uit het hart van 
degenen die herboren zijn van Zijn Geest. God maakte de Wet in het Oude Testament met het natuurlijke 
Israël, niet met de Kerk. 
Als een leerstelling, zoals de tiende, niet in het Nieuwe Testament staat, dan was het nooit met ons gemaakt! 
Jezus, die degenen onder het oude Testament berispte, zei: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij 
huichelaars! Want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn (zelfs van hun spijzen), en gij 
hebt het gewichtigste van de Wet verwaarloosd: het oordeel (de gerechtigheid) en de barmhartigheid en 
de trouw (het geloof). (24) dit moest (verleden tijd) men doen en het andere niet nalaten." (Matteüs 23:
23,24) Jezus zei hier duidelijk dat de tiende onder de Wet viel, en in het verleden is. Sommigen zeggen dat de 
tiende er was vóór de Wet. Ja, de besnijdenis en het offeren van dieren waren er ook voordat de Wet er was, 
maar zij waren in de Wet inbegrepen, en wij zijn ook niet meer onder de Wet om die dingen te doen. Paulus zei 
ook dat de tiende onder de Wet was. Hebreeën 7:5 zegt: "Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het 
priesterambt verkrijgen, volgens de Wet wel de tienden te heffen van het volk..." Er is geen gebod of 
verzoek in het Nieuwe Testament voor de tiende omdat wij niet langer beheerders van tien procent zijn, maar 
van 100 procent. 
In het Oude Testament waren zij negentig procent eigenaars en tien procent beheerders. Jezus onderwees dat 
wij afstand moeten doen van het eigenaarschap van die andere negentig procent, anders kunnen wij Zijn 
discipelen niet zijn. Hij zegt in Lucas 14:33 - "Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat 
hij heeft, mijn discipel kunnen zijn." "Al" hier betekent "alle bezittingen, rechten en wil". Wij zijn in het 
Nieuwe Testament beheerders van alles of we zijn dieven. De weduwe die de twee koperstukjes gaf kreeg de 
aandacht van Jezus, maar al die rijke Farizeeën, die de tienden gaven, niet. Dat is omdat God het offer en wat 
je over hebt, telt, niet het bedrag wat je geeft. De weduwe zaaide overvloedig, niet volgens de Wet. Volgens 2 
Korintiërs 9:8, ontving zij daarvoor "alle genade" en "alle voorzieningen". Wanneer je geeft, gehoorzaam 
de geboden in het Nieuwe Testament; niet de Wet; en je zal gezegend worden. Niet één van de grote beloften 
hierboven zijn voor degenen onder de Wet. Wanneer wij een gebod van het Nieuwe Testament overtreden om 
een wet te gehoorzamen, moeten wij de gehele Wet houden om gerechtvaardigd te worden. Gelaten 3:10 
zegt: "Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat 
geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der 
wet, om dat te doen."
Wij zijn gescheiden van Christus wanneer wij de wet horen en gehoorzamen inplaats van Hem. Gelaten 5:4 
zegt: "Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij." 
Kijk naar deze geboden. 1 Johannes 3:17 zegt: "Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder 
gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?" En Lucas 
6:30 zegt: "Vraagt iemand iets van u, geef het hem..." Velen negeren de geboden van de Heer en gaan de 
behoeftigen voorbij zodat zij de wet "breng de gehele tiende naar de voorraadkamer" kunnen houden. 
Natuurlijk verteld elke religie aan zijn mensen dat zij de voorraadkamer van het Nieuwe Testament zijn. Mis! De 
voorraadkamer was in de tempel (Marcus 12:41 ; 1 Koningen 7:51), en Gods volk is de tempel. Jezus zal 
vragen als Hij terugkomt wat wij hebben gedaan voor de minste van Zijn broeders (Matteüs 25:40), niet wat wij 
deden om legalistische religieuze koninkrijken te ondersteunen. Velen zullen worden verworpen omdat zij 
ongehoorzaam waren. Matteüs 25:44 zegt: "... Here, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, 
of als vreemdeling, of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij u niet gediend? (45) ... 
Voorwaar Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan 
Mij niet gedaan. (46) En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het 
eeuwige leven." Alle prachtige gebouwen zullen verbranden, maar de tempel gemaakt zonder handen zal er 
eeuwig zijn. Ondersteun het.



HOOFDSTUK 20
SPIRITUELE  OF VLESELIJKE HEERSCHAPPIJ?

Indien iemand in  gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard 
zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden

(Openbaring 13:10)

Jezus oefende heerschappij uit in Zijn Koninkrijk, niet de soort van Heerschappij die sommigen willen en valse 
religieuze leiders hebben; welke de mens verheerlijkt. Jezus wees het offer van Satan af om een wereldse 
koning te zijn met wereldse heerschappij. De Farizeeën en Sadduceeën hadden een wereldse heerschappij 
over het volk van God. Jezus beval de mensen niet te doen wat zij deden, maar om hen te gehoorzamen 
omdat zij op de zetel van Mozes zaten. Zij werden bestuursautoriteit gegeven, haast net zoals het vandaag in 
de kerk is. Jezus oefende heerschappij uit over de vloek en over het koninkrijk van Satan. Hij vernietigde de 
werken van Satan in het leven van Zijn volk. Jezus had spirituele autoriteit, en de mensen volgden Hem gewillig 
, omdat zij door de Vader getrokken werden, niet omdat zij onder de veroordeling van de Wet waren. Spirituele 
autoriteit was noodzakelijk om spiritueel en fysiek gevoed, genezen en verlost te worden.
De afvallige religieuze leiders hadden toen dat soort autoriteit niet, noch hebben zij dat nu. Alhoewel de 
discipelen geen weerstand boden tegen hun wereldse autoriteit, boden zij wel weerstand tegen hun pogingen 
om spirituele autoriteit uit te oefenen als het belangrijk was. Zij zeiden: "Men moet God meer gehoorzamen 
dan de mensen" (Handelingen 5:29)
Toen Petrus zijn wereldse autoriteit met het zwaard wilde uitvoeren, zei Jezus: "Allen die naar het zwaard 
grijpen, zullen door het zwaard omkomen." (Matteüs 26:52)
Dan, om te laten zien dat Zijn spirituele autoriteit wanneer het nodig is het wereldse rijk kan overheersen, zei 
Jezus in Matteüs 26:53 - "Of meent gij dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer 
dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?"
Iedereen die een engel, laat staan 12 legioenen engelen heeft, heeft geen miezerig zwaard voor zijn 
verdediging nodig. Eén engel doodde 185.000 man om Sion te beschermen. Jezus maakt dan het punt dat, als 
Hij de engelen zou roepen om Zijn vlees te verdedigen, hoe zou het dan gekruisigd worden? (54) "Hoe 
zouden dan de Schriften in vervulling gaan, die zeggen, dat het aldus moet geschieden?"
Dit is een goed principe voor ons die ook gekruisigd moeten worden. Volgens het voorbeeld, is de fysieke dood 
van het lichaam niet nodig bij kruisiging, maar die van de oude natuur. Romeinen 12:1 zegt: "... stelt gij uw 
lichamen tot een levend, heilig offer..." Het lichaam is dood, wat betekent dat het niet langer een wil en 
rechten van zichzelf heeft, maar toegewijd is aan de bediening van God. Wij offeren het vleselijke van de oude 
man terwijl wij leven, net als Jezus Zijn letterlijke vlees offerde als voorbeeld. 
Wij worden verteld dat degene die het lichaam proberen te verdedigen met fysieke kracht, gedood zullen 
worden vanwege hun gebrek aan geloof. 
Openbaring 13:10 zegt: "Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; 
indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt 
de volharding en het geloof der heiligen." Het is hier ook duidelijk dat als iemand gevangenschap nodig 
heeft om op de één of andere manier hun eigen kruisiging te vervullen, dan zal het zwaard hem niet helpen. 
Het zal, in feite, het oordeel voor hen zijn. 
Johannes 18:36 zegt: "Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn 
Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de 
Joden zou worden overgeleverd..." 
Degenen die worstelen met vlees en bloed in ongehoorzaamheid aan het Woord, vechten niet voor Gods 
Koninkrijk, maar voor de wereld en het vleselijke. Zij zijn aan het proberen om wereldse heerschappij uit te 
oefenen. 
Jezus oefende heerschappij uit om de schepping van God te verlossen. Hij oefende geen heerschappij uit over 
mensen die Zijn vlees ter dood wilden brengen. Dat is een voorbeeld voor ons. Wij gaan door vele dingen heen 
zodat ons vleselijke ter dood wordt gebracht. Dat is waarom de wereld was geschapen, om ons tot heiliging te 
brengen door de dood van de oude man, het vleselijke. Zelfs terwijl de wereld om ons heen ons met smaad, 
verwondingen, vervolgingen, lasteringen enz., spiritueel naar ons kruis brengt, wij moeten met hun meewerken 
door de andere wang toe te keren. Wij hebben autoriteit om te verlossen, genezen, voorzien en ONZE EIGEN 
IK TE DOEN STERVEN! Onze heerschappij beoefenen, is God die door ons Zijn soevereiniteit uitoefent. Jezus 
oefende heerschappij uit, maar Hij bood het kwaad geen weerstand, doch keerde het de andere wang toe. 
Terwijl de wereld Hem kruisigde, zelfs voordat Hij naar het werkelijke kruis ging, oefende Zijn spirituele man 
heerschappij uit en verloste Zijn volk van de vloek. Wij kunnen verward raken over het wanneer wel en 
wanneer niet deze heerschappij uit te oefenen. Wij hebben geen autoriteit de oude man te redden. Wij willen 
niet ons oude leven behouden; wij willen ons nieuwe leven. Jezus zei dat tenzij wij ons leven zouden verliezen, 



wij het niet zouden vinden. Dus de autoriteit welke God ons heeft gegeven om heerschappij uit te oefenen, is 
dezelfde als die Jezus had. Deze heerschappij is niet om rijk te worden, maar het is om alles te hebben wat wij 
nodig hebben om de Wil van God te doen. God gaf mij een huis en auto gratis, zodat ik Zijn Wil kon doen. 
Filippenzen 4:19 zegt: "Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus 
Jezus." Heerschappij is niet om naar de lusten van het vleselijke te leven, in een valse, wereldse voorspoed, 
welke het vleselijke aanmoedigt en het kracht geeft om te leven. 1 Timoteüs 6:8 zegt: "Als wij echter 
onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. (9) Maar wie rijk willen zijn, vallen in 
verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in 
verderf en ondergang." Hier is een belofte aan degenen die niet tevreden zijn, maar liefde hebben voor 
dingen van de wereld. Zij zullen overmand worden door begeerten, en het zal voor hen net zo onmogelijk zijn 
het Koninkrijk binnen te gaan als het is voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen (Matteüs 
19:24-26).
Jezus oefende heerschappij over Zijn vlees uit toen Hij naar het kruis ging. Hij zei: "Niet mijn wil, maar de 
uwe geschiede." (Lucas 22:42) Hij gaf hen autoriteit Zijn vlees te kruisigen. In het hof, toen Jezus sprak 
tegen degenen die Hem kwamen halen, "deinsden zij terug en vielen ter aarde" (Johannes 18:6), wat liet 
zien dat Hij ze had kunnen stoppen, als Hij Zijn leven had willen bewaren, of totdat het tijd was om naar het 
kruis te gaan. Hij zei in Johannes 10:18 -  "Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af." Een 
paar maal passeerde Hij door hun midden, klaarblijkelijk ter hemel genomen, omdat het nog niet Zijn tijd was 
om te sterven. (Lucas 4:30) Hij had autoriteit gekregen om Gods volk, degenen die geloofden, te verlossen en 
Satans koninkrijk te vernietigen. Ons vleselijke (de wereldse man) is deel van het koninkrijk van Satan. 
(Romeinen 8:7). 
Het boek Ester is niet alleen letterlijk, maar is ook een profetische vergelijking. Haman (het beest) had autoriteit 
gekregen van de koning (de Heer) om het volk van God te vernietigen, terwijl Ester (de bruid) autoriteit was 
gegeven om het volk van God te redden. Het beest en de bruid werden tegelijkertijd, tegenovergestelde 
autoriteit gegeven, door dezelfde koning. In zinnenbeeld was het beest autoriteit gegeven om de oude man te 
kruisigen, de wereldse natuur, en de bruid werd autoriteit gegeven, leven te brengen aan de spirituele man. De 
autoriteit van de koning kon in niets worden teniet gedaan (het kon niet ongeldig verklaard worden), net als de 
autoriteit van onze Heer. Uiteindelijk werd het huis van het beest aan de bruid gegeven, die er autoriteit over 
had. (Ester 8:1)
De tijd zal komen wanneer God niet langer genade zal offeren aan de Heidenen, maar het terug zal brengen 
naar Israël. Hij zal, in die tijd, Christenen toestaan autoriteit uit te oefenen over de mensen die hun proberen te 
doden. Vuur uit de mond van de Getuigen zal hun vijanden vernietigen, de aarde slaan met allerlei plagen en 
de regen stoppen voor 3 1/2 jaar zijn voorbeelden in Openbaring 11:5,6. Van dan af tot het eind, zal er 
autoriteit worden gemanifesteerd om het koninkrijk van het Beest te vernietigen, totdat deze wereld Gods 
koninkrijk wordt en Hij de heerschappij neemt. (Openbaring 11:15)
Persoonlijke heerschappij is anders dan heerschappij bij volmacht. God bestuurt alles. maar Hij moet nu 
werktuigen van oneer gebruiken (Romeinen 9:21-24). De tijd zal komen wanneer Hij de macht zal nemen in en 
door Zijn heiligen die geloven. Deze heerschappij is van ons, als spirituele kinderen van Jezus Christus, maar 
wij zullen erin groeien door genade. 
Heerschappij begint hier op de training-gronden maar gaat voort in eeuwigheid. Hier onderwijst de Heer ons 
hoe wij moeten regeren onder Hem over Zijn schepping. 1 Korintiërs 6:1 zegt: "Durft iemand uwer, 
wanneer hij iets heeft met een ander, recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen 
(gelovigen)? (2) Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel 
over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? (3) Weet gij 
niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? (4) Indien gij 
alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen zitting nemen, die in de gemeente (de kerk) 
niet in tel zijn? (5) Ik zeg het om u te beschamen..."
Als wij autoriteit hebben om over engelen te oordelen in het leven hierna, hoeveel te meer autoriteit hebben wij 
om de dingen in dit leven te oordelen?
Jezus onderwees Zijn discipelen zo te bidden: "Uw koninkrijk kome, Uw Wil geschiede, gelijk in de hemel, 
alzo ook op de aarde" (Matteüs 6:10). De Heer wees mij erop dat dit een bevel is dat God in onze mond legt. 
Sommigen zouden bezwaar maken dat dit ons in de plaats zet van het bevelen voor God. Jesaja 45:11 zegt: 
"Zo zegt de Here, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, 
vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe." Het komt erop neer, dat wat wij bevelen, 
wanneer wij door de Geest geleid worden, Hij tot uitvoer brengt.
In Handelingen 3:6 beveelt Petrus de verlamde bedelaar, "Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb 
geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër (wij vertegenwoordigen Hem), wandel!" Petrus had 
autoriteit om Jezus te vertegenwoordigen en de vloek te bevelen te verdwijnen. Toen de verlamde man 
wandelde en de toekijkers Petrus de eer wilden geven zei hij: "Wat verwondert gij u hierover, of wat staart 
gij ons aan, alsof wij door eigen kracht of godsvrucht deze hadden doen lopen?" (Handelingen 3:12) 
Gods kracht vervult wat wij bevelen in gehoorzaamheid aan Hem. Ons werk hier is het manifesteren van Gods 



Koninkrijk hier op aarde. 
Bij de laatste bazuin zal er gezegd worden: (Openbaring 11:15) "... Het koningschap over de wereld is 
gekomen aan onze Heer en aan zijn Gezalfde..." Door wie bracht God dit voort? De Bijbel kent dit niet aan 
de gelovigen toe. Daniël 7:26 zegt: "Daarna zal het gerecht zitten, en men (de gelovigen) zal zijn (het 
beest) heerschappij wegnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. (27) En het 
koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden 
aan het volk van de heiligen (gelovigen) des Allerhoogsten." De gelovigen zullen, bij de genade Gods, 
heerschappij uitoefenen om een eind te brengen aan de heerschappij van het beest.



HOOFDSTUK 21
HEILIGHEID EN HEERSCHAPPIJ

"Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben;
houd ook dezen op een afstand."

(2 Timoteüs 3:5)

God gaf Simson zelfs in zijn onwetendheid heerschappij. Wat was het geheim van de kracht van Simson? 
Richteren verteld ons dat het geheim zijn lange haar was, en zodra hij zijn lange haar verloor, verloor hij zijn 
kracht. Simson was geen grote, spieren bundel van een man. In Richteren 16:17 vertelde hij Delila, "Indien ik 
geschoren werd, zou mijn kracht van mij wijken, en ik zou machteloos wezen en gelijk aan ieder ander 
mens." Zijn vijanden wilden het geheim van zijn kracht weten. Zij vroegen niet, "hoe heb je die grote spieren 
gekregen?" Dat kwam niet in hun op. Het is niet vanwege onze grote kundigheid, of kracht, of wijsheid, of zelfs 
onze zondeloosheid;  dat wij deze autoriteit om te regeren over de zonde en de vloek die het brengt hebben; 
maar door wat Jezus aan het kruis deed. Simson regeerde over de vijanden van Gods volk. Toen Simson zijn 
onderwerping aan God verloor, verloor hij zijn heerschappij. In 1 Korintiërs 11:3-16, was het lange haar aan de 
vrouw gegeven als een teken van onderwerping (submissie) aan haar echtgenoot.
Wie is onze echtgenoot? De Heer is onze echtgenoot. Degene die de Nazireeër gelofte aflegde, zoals Simson 
deed, kon zijn haar niet afknippen, als een teken van submissie. Het punt is, dat deze grote heerschappij aan 
Simson was gegeven en hij het verloor, omdat hij zijn haar verloor, een teken van het zich onderwerpen  aan 
de Heer.
Nazireeërs waren gescheiden van de wereld door hun onderwerping (submissie) aan de Heer, herkenbaar bij 
hun lange haar. Numeri 6:5 zegt: "Al de tijd van zijn nazireeër gelofte (= gelofte van het gescheiden zijn 
van de wereld) zal geen scheermes over zijn hoofd komen; totdat de tijd, voor welke hij zich aan de 
Here gewijd heeft, ten einde is, zal hij heilig zijn, hij zal zijn hoofdhaar lang laten groeien."
Deze afscheiding (van de wereld) bij het zich onderwerpen (aan God), is de betekenis van heiligheid. Hoe 
verloor Simson zijn heiligheid en kracht? Richteren 16:19 zegt: "Daarop liet zij (Delila) hem op haar knieën 
inslapen; riep iemand, en liet de zeven vlechten van zijn hoofd afscheren. Zo begon zij hem in 
bedwang te krijgen, want zijn kracht week van hem."
Simson viel in slaap, wat geestelijk betekent dat hij zijn ogen niet langer open had voor het licht van de 
waarheid. Hij onderwierp zijn hoofd of geest aan de schoot van de hoer Delila en verloor zijn haar ( 
=onderwerping, scheiding en heiligheid) en vervolgens zijn kracht, ofwel heerschappij.
De moraal van dit verhaal is dat wij niet onze geest aan de hoer moeten geven, want dan zullen wij geen kracht 
voor heerschappij hebben. De religieuze systemen van de mens; de hoer; hebben Gods volk beroofd van hun 
kracht, omdat zij zich niet onderwerpen aan het Woord van God. 
2 Timoteüs 3:5 zegt: "Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; 
houd ook dezen op een afstand."
De "bruid" in Hooglied was een profetische vergelijking met het verblijf van de Bruid vandaag, die tijdelijk haar 
submissie heeft verloren. Hooglied 5:7 zegt: "De wachters (dominees, voorgangers), die in de stad hun 
ronde deden, troffen mij aan, zij sloegen mij, verwondden mij, zij rukten mij het overkleed (Hebreeuws: 
"sluier") af, de wachters der muren." (denominaties, sektes)
De Heer identificeert de wachter als schaapherders (Hebreeuws: "dominees") in Jesaja 56:10-12. Bij het 
proberen de Bruid binnen hun sektarische muren te houden, sloegen deze dominees haar en namen haar 
sluier weg, wat ook een teken van onderwerping aan haar echtgenoot, de Heer, is. 1 Korintiërs 11:3 zegt: "... 
het hoofd der vrouw is de man... (5) Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar 
hoofd schande aan... (10) Daarom moet de vrouw een macht (een teken van autoriteit) op het hoofd 
hebben... (13) Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekten hoofde tot God bidt?"  
Valse schaapherders hebben het volk van God onderworpen aan religies inplaats van Christus. In een waar 
voorbeeld voor ons vandaag, zoekt de Bruid vruchteloos naar haar geliefde op de brede wegen van de 
Babylonische religies. Hooglied 3:2 zegt: "Ik wil opstaan en rondgaan in de stad (Babel); in de wijken en 
de straten (brede wegen) en mijn zielsbeminde zoeken; ik zocht hem, maar ik vond hem niet ." Zij zocht 
hem onder de valse schaapherders, wiens loyaliteit aan henzelf en hùn koninkrijk was. (3) "De wachters, die 
in de stad hun ronde deden, troffen mij aan; (tegen wie ik zei), Hebt gij ook mijn zielsbeminde gezien?" 
Het was niet totdat zij van hen bevrijd was, dat zij degene waarnaar haar ziel zocht, vond. (4) Nauwelijks was 
ik hen voorbijgegaan, of daar vond ik mijn zielsbeminde; Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. 
(In haar opwinding wilde zij hem delen met degene waaronder zij allereerst werd ontvangen en herboren) 



Totdat ik hem gebracht had in het huis van mijn moeder, in de kamer van haar die mij gebaard heeft." 
De andere dochters van deze collectieve moeder deelden niet in haar opwinding voor haar uitverkoren 
geliefde. Hooglied 5:9 zegt: "Wat heeft uw geliefde vóór boven een ander, o schoonste der vrouwen? 
Wat heeft uw geliefde vóór boven een ander, dat gij ons aldus bezweert?" Omdat zij niet tevreden was 
met "een andere Jezus", werd zij niet verontreinigt met de religies van deze andere dochters en werd 
gekozen door haar Heer. Hooglied 6:9 zegt: "Maar enig is zij, mijn duif, mijn volmaakte, de enige van 
haar moeder, zij is de zuivere van degene die haar gebaard heeft. De dochters zien haar, en noemen 
haar gezegend." Zij kreeg haar heerschappij terug toen zij niet meer bezoedeld werd met de vrouwen die de 
valse religieuze systemen voorstellen. Degene die vrucht voortbrengen, zullen in de heiligheid van haar 
voetstappen wandelen, en niet verontreinigd worden met het zaad (het woord) van de mens, want zij zijn 
spiritueel, maagden. Openbaring 14:4 zegt: "Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, 
want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heen gaat. Dezen zijn gekocht 
uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam." De sektes van het Christendom zijn bevlekt 
(verontreinigd) geworden met, waar Paulus voor waarschuwde in 2 Korintiërs 11:4 - "Want indien de eerste 
de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die 
gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen." 2 Korintiërs 6:17 zegt: 
"Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, 
(18) en Ik zal u aannemen..."
Alleen Het Woord is de waarheid welke verlossing brengt. 2 Korintiërs 7:1 zegt: "Daar wij nu deze beloften 
bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze 
heiliging volmaken in de vreze Gods."
Jezus roept Zijn schapen uit de kudde van de afvallige religie om   "het Lam te volgen, waar Hij ook 
heengaat." (Openbaring 14:4) Johannes 10:3 zegt: "... en Hij roept zijn eigen schapen bij name en 
voert ze naar buiten. (4) Wanneer Hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat Hij voor 
ze uit en de schapen volgen Hem, omdat zij zijn stem kennen; (5) maar een vreemde zullen zij 
voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet 
kennen." Deze kleine kudde die de Heer in rust volgt, is waar de bruid naar zocht. Hooglied 1:7 zegt: "Vertel 
mij toch, mijn zielsbeminde, waar gij weidt (waar gij de kudde voedt?), waar gij op de middag (de kudde) 
laat rusten. Want waarom zou ik zijn als een gesluierde bij de kudde van uw makkers?" In dit geval stelt 
de sluier de blindheid en gebondenheid van de onderwerping aan religie voor. 2 Korintiërs 3:15 zegt: "Ja, tot 
heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking (sluier) over hun hart, (16) 
maar telkens wanneer  iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking (sluier) 
weggenomen. (17) De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. (18) En wij allen, 
die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, 
veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid..." Zoals wij kunnen zien, dezen, die niet 
gesluierd zijn met het legalisme van religie, zien de Heer en krijgen Zijn gelijkenis. (worden gevormd naar Zijn 
beeld).
Het antwoord van de Heer aan Zijn geliefde op de vraag "Waar weidt gij?" is in Hooglied 1:8 - "Indien gij 
het niet weet, o, gij schoonste onder de vrouwen, volg dan de sporen der schapen, en weid uw geiten 
bij de verblijven der herders." In de tijd van Jezus was het niet mogelijk om Zijn Kerk, wat de "eruit 
geroepenen" betekent, te voeden in de afvallige sektes van het Jodendom, dus voedde Hij hen "bij de 
verblijven (in de tenten, in de woningen) der herders." Omdat de Kerk grotendeels afvallig is nu, in onze tijd, 
voedt Jezus  Zijn kudde de vrijheid, rust en waarheid, net zo:  'in de verblijven van de herders'. Dat bracht 
verwijten (berispingen) aan de bruid en Jezus. (6) ... de zonen van mijn moeder waren hard tegen mij... 
Degenen die hun kruis opnemen om Jezus te volgen worden bevolen om deze zelfde verwijten te accepteren. 
Hebreeën 13:11 zegt: "Want van de dieren waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het 
heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. (buiten het kamp) (12) 
Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed  te heiligen, buiten de poort (buiten 
de stad of het kamp) geleden. (13) Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn 
smaad dragen."  
Mozes, een waar voorbeeld van Christus, leidde zijn volk buiten het kamp van de hardnekkige afvalligen. 
Exodus 33:7 zegt: "Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van 
de legerplaats en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de Here zocht, ging uit naar de tent 
der samenkomst, die buiten de legerplaats was."
Het is in deze dagen, dat de donderende oordelen, Gods vrees zal doen ontstaan bij hen binnen het kamp, 
zodat zij naar buiten zullen komen en zich verenigen met hen in de ware berg van Gods Koninkrijk, die er al 
uitgeroepen zijn. Exodus 19:15 zegt: "En hij zei tot het volk, wees gereed tegen de derde dag, en nadert 
niet tot de vrouw (afvallige sekte). (16) En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was (het 
begin van het derde millennium sinds de laatste Adam - waar wij nu zijn - zie 2 Petrus 3:8), dat er 
donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, 
zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. (17) Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats 



God tegemoet en zij stelde zich op onderaan de berg."
Als je erachter komt dat je religies van de mens aan het volgen bent geweest, en je besluit je ervan te bekeren, 
zal God je heerschappij herstellen. Simson bekeerde zich van de onderworpenheid aan de Filistijnen en zijn 
haar begon te groeien. Zijn heerschappij kwam terug en hij bracht hun valse tempel neer op hun hoofden. 
Richteren 16:30 zegt: "En Simson zei: Dat ik met de Filistijnen sterve. Toen boog hij zich met kracht, 
en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk, dat daarin was. de doden die hij 
in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had."
Evenzo, bij het sterven van onze eigen ego (eigen ik), zullen wij in heerschappij toenemen over onze vijanden. 
Weinigen, die ooit voor God heerschappij in de wereld hadden, manifesteerden perfectie, inclusief Simson. Hij 
weigerde de heerschappij van de Heer over hemzelf, en verloor uiteindelijk de heerschappij welke hij had over 
de wereld. Het is voor God niet nodig de heerschappij van de hardnekkigen af te nemen. 1 Johannes 3:21 
zegt: "Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, (22) en 
ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij Zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is 
voor zijn aangezicht."
Als wij God niet dienen, zal ons eigen hart ons veroordelen en zullen wij geen geloof hebben om heerschappij 
uit te oefenen. Hij heeft het nog steeds niet over mensen die perfectie manifesteren, maar Hij verwacht van ons 
dat wij discipelen zijn, al wandelende in het licht dat wij hebben. Op deze manier, zijn wij volmaakt door het 
geloof, totdat wij die volmaaktheid manifesteren. 
De baby Christen heeft weinig kennis van goed en kwaad, maar is onschuldig in Gods ogen als hij doet wat hij 
weet te doen. Baby Christenen hebben heerschappij over zonde en de vloek, maar niet over het volk van God.
Jaren geleden had ik een droom, welke mij onderwees over de manier waarop God sommigen tot leiderschap 
posities bevordert over Zijn volk. Ik maak nergens aanspraak op voor mijzelf met deze droom, ik wil slechts wat 
principes naar voren brengen. In deze droom waren er twee bergen. (De eerste berg stelde het koninkrijk van 
de wereld; Babel, voor en de tweede berg het Koninkrijk van God, de berg Sion) Ik reed in een auto de eerste, 
steile berg af. (Dit stelt voor hoe wij ons nederig naar het Woord schikken [Jesaja 40:4], en als een kind worden 
[Matteüs 18:4], en het verliezen van ons vleselijke leven in deze wereld [Matteüs 16:25,26]). De weg die op 
deze berg naar beneden liep, had een geul in het midden, helemaal tot beneden aan toe. Mijn auto zat met 
twee wielen aan de ene kant en twee wielen aan de andere kant van de geul. Ik kon niet naar rechts of links, 
zonder in de geul te vallen, en dan zou ik natuurlijk moeten stoppen. 
(Jozua ontving instructies om het Beloofde Land in te gaan, die hierop lijken) Jozua 1:7 zegt: "Alleen, wees 
zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u 
geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar 
gij gaat." Het wijken naar rechts of links symboliseert van het nauwe pad van de Geschriften afwijken. Het zal 
ons stoppen van het uitoefenen van de autoriteit om ons beloofde land in beslag te nemen, welke het leven 
naar de beloften symboliseert. Ik stapte uit de auto aan de bodem van deze berg. Ik had het gevoel dat ik vele 
vijanden had. (De meer wij ons vernederen naar het Woord van God, de meer vijanden wij zullen hebben, in 
beiden, de wereld en de wereldse kerk, net als onze Heer). Toen vond ik, verborgen onder een struik,  wat 
gereedschap, zoals hamers, schroevendraaiers en moersleutels, doordrenkt van olie. (de brandende struik is 
waar Mozes autoriteit ontving om Gods volk uit hun slavernij te verlossen. Gereedschap bindt en ontbindt, 
zoals Gods autoriteit doet welke Hij aan Zijn discipelen heeft gegeven.  (Matteüs 18:18) De beloften van het 
Woord zijn de sleutels die binden en ontbinden in het Koninkrijk van God welke aan de discipelen werden 
gegeven. De olie stelt de kracht van de Heilige Geest voor. Met andere woorden, als wij op het nauwe, rechte 
pad blijven, zullen wij autoriteit ontvangen om voor God te binden en te ontbinden.)
Van hier keerde ik naar rechts (de schapen zijn gezeten aan de rechterkant - Matteüs 25:33) en ging een steile 
berg op. (Het naar beneden gaan op de eerste berg geeft ons het recht om op de volgende omhoog te gaan. 
Vernederd worden naar de beoordeling van de wereld, maakt ons groot in de beoordeling van het Koninkrijk. 
Vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Jesaja 40:3 zegt: "... Bereidt in de woestijn  
de weg des heren, effent in de wildernis  een baan voor onze God. (4) Elk dal worde verhoogd en elke 
berg en heuvel geslecht (verlaagd) ..." De weg van de Heer is dat degenen die nederig zijn in de wereld 
zullen verhoogd worden op de berg van God, maar degenen die op de wereldse berg worden verhoogd, zullen 
naar beneden moeten komen.) Jacobus 4:10 zegt: "Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen."
Toen ik de top van de berg bereikte, ging ik door de deur van een reusachtig paleis. Johannes 10:2 zegt: 
"Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen (7) Jezus zei dan nogmaals: Voorwaar, 
voorwaar, ik zeg u: Ik ben de deur der schapen." (Jezus is de enige Herder der schapen. Hij gebruikt vaten 
(werktuigen) die alleen maar tot de schapen kunnen komen door Hem: de deur. Dit paleis stelt de Nieuwe 
Jeruzalem voor, op de berg Sion, de stad die over het volk van God regeert.) Het oude Jeruzalem regeerde 
net zo over het fysieke volk van God, die naar de letter regeerde; als het Nieuwe Jeruzalem regeert over het 
spirituele Nieuw Testament-volk van God.  Paulus verklaarde dat wij tot deze spirituele stad zijn gekomen. Hij 
liet ons zien dat het geen fysieke stad is, iets wat wij kunnen zien en aanraken. Hebreeën 12:18 zegt: "Want 
gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem... (23) tot de 
algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen..." (de "eruit geroepenen" van Jezus komen 



naar deze berg. Onze reis is naar deze berg te komen, het te beklimmen, en de troonzaal binnen te gaan door 
de deur.)
Toen zag ik Jezus, de Zoon van David, gezeten op de troon van David. Ik liep naar hem toe, ging naast Hem 
zitten, en wij converseerden. (De troon is de plaats van heerschappij welke de bruid bezit naast haar koning.) 
Openbaring 3:21 zegt: "Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb 
overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn Troon." Ieder die de hardnekkigheid van zijn eigen 
kwade hart overwint om in de Naam (karakter, autoriteit, natuur) van Jezus te verblijven, zal tot deze troon 
komen.  Jeremia 3:17 zegt: "Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken 
(gelovigen uit alle volken) zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren  te Jeruzalem, en zij 
zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart." (Allen die de eerste berg van de 
wereld overwinnen zullen op de tweede berg van het koninkrijk Gods leven. Deze handelen in "de naam van de 
Heer" omdat zij in de troon van de autoriteit met Jezus zijn gezeten. Deze positie is aan alle herborenen 
gegeven, maar velen zijn naar rechts of naar links afgeweken en nemen niet hun recht-volle positie van het 
verblijven in Christus, in.) Efeziërs 2:5 zegt: "ook toen wij dood waren door de misdaden, ons levend 
gemaakt met Christus, (door genade zijt gij zalig geworden), (6) en heeft ons mede opgewekt en ons 
medegezet in den hemel in Christus Jezus."
Terwijl ik met Jezus sprak hoorde ik een geluid achter me en keerde me om, en zag een paar mannen die 
probeerden door de achterramen de troonzaal binnen te klimmen. Jezus zei. "Maak je geen zorgen over hun, 
zij kunnen hier niet binnenkomen." (De positie van autoriteit mag dan onrechtmatig in bezit worden genomen in 
Babel, maar niet in Sion, de berg van het Koninkrijk van God). Johannes 10:1 zegt: "... wie niet door de 
deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover." 
Jezus, al sprekende over de afvallige onderwijzers in Zijn tijd, zei: "Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn 
dieven en rovers" (Johannes 10:8); en vandaag de dag is het precies eender. Velen hebben de positie van 
autoriteit gestolen door niet de weg van nederigheid naar het Woord te nemen en de deur van Christus binnen 
te gaan. Zij hebben de schapen beroofd van begaafde raadsmannen. Zij hebben de schapen van Christus 
beroofd, want voorgangers kunnen alleen doorgeven wat zij zijn. Historisch heeft religie dezelfde fout gemaakt. 
Zij nemen de leer van een sekte van het Christendom aan, alsof het de autoriteit en commissie van God is. De 
discipelen werden door de religieuze leiders voor ongeleerd en onwetend gehouden. (Handelingen 4:13). De 
religieuze leiders wisten echter dat de discipelen bij Jezus hoorden vanwege hun gaven. Geloof, Godsvrucht, 
volwassenheid, onderworpenheid aan de Heer, en Zijn wegen moeten doorgegeven worden aan de schapen. 
Voorgangers kunnen niet doorgeven wat zijzelf niet bezitten. De dochters van de hoer (Openbaring 17:5) 
produceren nog steeds huurlingen (Johannes 10:12,13 - Jesaja 56:9-12) bij de massa; maar Jezus komt om 
Zijn schapen weg te leiden van de Babylonische kudde van de mens (Johannes 10:3,4), zodat, zonder 
gehinderd te worden door de tradities van de mens, zij achter Hem aan kunnen rennen. Een man moet een 
ouderling zijn met ervaring en volwassenheid in het Woord om als bischop (overziener) van Gods volk 
aangesteld te worden. (1 Timoteüs 3:1-7 ; Titus 1:5-9).
Een vriend droomde over Christenen als baby's met baarden, wat liet zien dat zij vele jaren in de Heer waren, 
maar nog steeds niet volwassen. Gods volk houdt zóveel van de wereld, dat God hen afvallige, onvolwassen 
leiders heeft gegeven, die hen vertellen wat ze willen horen. 
Jesaja 3:4 zegt: "En jongelingen zal Ik hen tot vorsten geven en kinderen zullen over hen heersen. (5) 
Dan zal het volk onderdrukt worden, de één tegen de ander, en een ieder tegen zijn naaste; de knaap 
zal de oude verachten, en de verachte op de vereerde losstormen." Kies de man met de gave over de 
man met de titel.  2 Timoteüs 4:3 zegt: "Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) 
leraars zullen bijeenhalen, (4) dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar fabels 
keren."



HOOFDSTUK 22
BEGIN NU

"Want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des
heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nù is de tijd des welbehagens, zie, nù

is de dag des heils." (2 Korintiërs 6:2)

Iedereen is aan het wachten op de Heer om stappen te ondernemen. Hij heeft gehoord en in de dag des heils, 
heeft Hij ons verlost (gered). Nú is de tijd om op die verlossing te reageren. Nú is het onze dag van verlossing 
van de gehele vloek. Jezus overwon de duivel en zijn koninkrijk in Zijn tijd. Johannes 12:31 zegt: "Nu gaat er 
een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. - 16:33 zegt: " 
... In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." In andere 
woorden, wij kunnen blij zijn omdat het goede nieuws is dat deze kwade wereld is overwonnen. Het is nu onder 
de voeten van het ware lichaam van Christus. Efeziërs 1:22 zegt: "En Hij heeft alles onder zijn voeten 
gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, (23) die Zijn lichaam is, vervuld 
met Hem, die alles in allen volmaakt."
Wat er nu nodig is, is voor degenen die geloven te handelen naar de autoriteit van het Woord, en te 
manifesteren wat er op het kruis is gebeurd, met het gebruik van de kracht van God. Romeinen 8:13 zegt: 
"Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien door de Geest de werkingen van het 
lichaam doodt, zult gij leven." Merk op dat wij handelen door de kracht van de Geest. De kracht van de 
Geest is beschikbaar aan allen die handelen naar het Woord. 2 Korintiërs 7:1 zegt: "Daar wij nu deze 
beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en 
zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods." Jezus maakte het duidelijk dat wij niet moeten wachten op 
Zijn komst voor de oogst, om Zijn werk te volbrengen. Johannes 4:35 zegt: "Zegt gij niet: Nog vier 
maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn 
om te oogsten. (36) En die maait ontvangt loon, en vergadert vrucht ten eeuwige leven..."
Het is echt makkelijk voor ons om gewoon op de wereld  en op de wereldse manier van dingen doen te 
vertrouwen, maar de tijden van de woestijn zijn in aankomst en dat zal dat onmogelijk maken. "De 
rechtvaardige zal uit geloof leven" (Romeinen 1:17), wat radicaal anders is van het normale, alledaagse 
"Christelijke" leven. Wij zouden moeten leren om dingen te doen met ons geloof, al was het voor geen andere 
reden dan het groeien in autoriteit en ervaring in rechtvaardig leven. Je kan beginnen op het gebied waarvan je 
misschien denkt dat het geen verschil zou maken, behalve dat de Heer een ieder van ons wil trainen om vaten 
(werktuigen) te zijn die redding, verlossing, genezing en provisie brengen aan onszelf en degenen die geloven. 
Wanneer wij ons geloof gebruiken, leren wij dat God Zijn Woord eert, en wij beginnen een beetje meer in  
vertrouwen te wandelen. Elk succes legt een fundering voor de opvolgende successen, totdat je weet dat je 
kan uitreiken in je geloof en de provisie van God kan bevelen. En de dag zal komen dat je ervaringen levens 
zullen redden, zoals bij mij is gebeurd.
Ik zal hier wat van mijn vroege ervaringen delen, niet om mijzelf te roemen, maar Christus; "want wij hebben 
niets, dat wij niet ontvangen hebben van Hem" (1 Korintiërs 4:7).
Als een jonge Christen vroeg ik de Heer mij bij de hand te nemen en mij te onderwijzen hoe ik Zijn discipel kon 
zijn. Ik voelde echt dat Hij met mij wandelde om mij te onderwijzen. Ik was geloof en vertrouwen aan het 
studeren geweest en kon niet wachten om het uit te proberen. De man die tegen mij getuigd had, Don 
Robertson en ik zouden gaan waterskiën. Wij startten de auto om de boot er aan vast te maken en hoorde een 
geluid onder de kap. Wij openden de kap en vonden uit dat de schacht van de alternator aan het waggelen 
was omdat er iets gebroken was. Don zei: "Wat doen we nu?" Ik zei: "Laten wij bevelen dat het is gemaakt en 
gaan skiën in geloof." Don was het met mij eens en wij legden onze vingers op de luide alternator en bevalen 
het gemaakt te zijn in de naam van Jezus. We gooiden de kap dicht, haakte de boot aan en reden weg, op weg 
naar Old River,  wat ongeveer een uur rijden was. Omstreeks deze tijd begon het bewolkt te worden en wat te 
weerlichten in de richting waarin wij reden. En ik realiseerde mij dat dit weer een goede aanleiding was om de 
wonderbaarlijke werken van God te zien. Ik zei tegen Don; "laten wij naar de wolken wijzen en ze vertellen ons 
uit de weg te gaan." Wij spraken het bevel tezamen. De wolken braken op terwijl wij reden. Wij konden de 
wolken aan beide zijden uit het raam zien en een blauwe lucht uit het voorraam van de auto voor 
verscheidenen mijlen. Wij verblijdden ons in de Heer!
Toen wij False River bereikten, onderweg naar Old River, moesten wij langzamer gaan rijden vanwege het 
stadje. Het was toen dat het ons ineens opviel, dat er geen geluid meer kwam vanonder de kap. Don zei: "Stop 
de auto! Dit wil ik zien!" Wij opende de kap en de alternator liep volkomen rustig, zonder geluid. Glorie aan 
God, Ik heb die alternator nooit hoeven laten repareren!
Wij moesten linksaf naar Old River, dus wij reden weer recht op de wolken af, die zich eerder van elkaar 



hadden gescheiden. Wij herhaalden ons bevel en de wolken gingen in een loodrechte lijn opzij, wat natuurlijke 
windstroming uitschakelde. God maakte een punt. Wij hadden een prachtige zonnige dag voor skiën, maar wij 
konden de wolken in haast elke richting zien. 
Sommigen zouden denken dat het onbelangrijk was voor een Almachtige God, of wij nu wel of niet een mooie 
dag voor skiën hadden. Het is belangrijk voor Hem in onze training ervaring en soms gewoon alleen maar voor 
ons plezier. 
Eens, toen ik mijn dochter Deborah aan het ophalen was van de kleuterschool van de kerk, stopte mijn auto 
zo'n drie straten van de school vandaan. Ik bleef de auto starten totdat de batterij leeg was. Ik wilde niet te laat 
zijn, dus ging ik lopen. De lucht was vol met zwarte regenwolken en zodra ik begon te lopen, begon het te 
plenzen. Een stem in mijn hoofd zei" Waarom beveel je de regen niet te stoppen?" Ik hief mijn hand omhoog 
en zwaaide het horizontaal heen en weer en zei: "STOP, in de naam van Jezus." De regen stopte, alsof ik het 
met een mes uit de lucht had gesneden. Bemoedigd haalde ik Deborah op en vertelde haar het verhaal, terwijl 
wij terug liepen. Ik zei, "Als God dat kan doen, dan kan Hij ook de auto starten. Als wij bij de auto komen leggen 
wij onze handen op het dashboard en bevelen het in Jezus naam te starten." Wij gingen de auto in, legden 
onze handen op het dashboard en zeiden, "START, in de naam van Jezus". Ik draaide de sleutel om en hield 
het daar. Eerst ging het wel een beetje, omdat er nog wat in de batterij zat, maar de langer ik het daar hield, de 
zwakker het werd. De starter ging over totdat het op was en toch bleef ik de sleutel daar houden. Na een 
momentje van de sleutel omgedraaid houden met de lege batterij, startte het opeens alsof het twee batterijen 
had. Ik weet dat de Heer het op die manier deed, zodat ik zou weten, dat Hij het was die het deed. Erop 
terugkijkend, kan ik zien dat ik zo vol vuur was, vanwege wat de Heer deed met de regen dat ik verbaasd ben 
dat niet elke auto in de stad startte toen wij het bevel gaven. Glorie aan God! Hij neemt ons bij de hand en 
bemoedigt ons op onze weg.

Ik hoop dat dit je gezegend heeft. Wandel met God. 
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Allereerst en meer als wie dan ook, dank ik mijn Vader, die in ons werkt naar het welbehagen van Zijn Wil en 
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Ik dank God voor April Fields, die Hij mij heeft gezonden om te compenseren voor wat ik ben en mis als een 
schrijver.
Zij heeft onophoudelijk en voor haar eigen rekening gewerkt, voor geen andere reden dan haar liefde voor het 
volk van God. Zij heeft de hoed van dit boek ontworpen. Zij heeft mij goed voor de dag laten komen, en helpt 
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zegen hem.
Ik dank God voor mijn vriend Doug McDuffee, die mij voor verscheidene jaren aanspoorde een boek van de 
cassettes te maken. In die tijd had ik het niet op mijn hart dat te doen. En toen ik dan, op een bepaalde tijd, het 
wel op mijn hart kreeg, kon ik al de pogingen van Doug zien als een bevestiging van de Wil van God.
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Ik dank God voor mijn zoon Justin, die mij dag en nacht geholpen heeft met zijn bekwaamheid op de computer. 
God had hem juist op tijd voorbereid om mij te kunnen helpen met dit boek. God zegen hem.
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Een laatste woord van de schrijver

Er werd mij gevraagd voor een foto en een biografie voor dit boek. Eerlijk gezegd maakt de gedachte mij 
oncomfortabel. Als dit een belangrijk deel is van het zijn van een Christelijk schrijver, dan heb je het verkeerde 
boek. Ik wil je ervan verzekeren dat ik geen aanzienlijke theoloog ben. De belangrijke vraag is, heeft de Heilige 
Geest een willend vat gevonden?
Toen de discipelen werden ondervraagd door de theologen zeiden de Geschriften in Handelingen 4:13 
daarover:
"Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, en bemerkt hadden, dat zij 
ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij herkenden hen, 
dat zij met Jezus geweest waren."
Wanneer je dit boek leest, denk ik dat je zult zien dat ik gekwalificeerd wordt om gebruikt te worden door de 
Heer voor dezelfde redenen, want Zijn "Kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid."
Toen ik eens een klas van de Theologische Hogeschool aan het onderwijzen was, vroeg één van de studenten 
mij waarom ik niet op hun school gestudeerd had. Ik antwoordde: "Als ik hier had gestudeerd, dan zou ik 
gelimiteerd zijn geweest met het beste dat jullie nominatie te bieden heeft. Wanneer het mijn verlangen is te 
studeren wat de mens heeft te zeggen over het Woord, dan zou ik naar de Christelijke boekwinkel kunnen 
gaan en het beste van alles dat de geschiedenis heeft te bieden, bestuderen. Toen vroeg een andere student: 
"Hoe disciplineer je jezelf dan om te studeren? Wij moeten studeren om antwoorden te kunnen geven." Ik zei, 
"Ja, maar alleen maar de antwoorden die zij willen horen. Voor mij is het een geschenk. Het is mijn verlangen 
te studeren. Ik hoef niet onder een wet te zijn."
Ik veroorzaakte een schok aan degenen die mij kenden toen ik tot de Heer kwam, omdat ik nooit een 
studiehoofd was geweest en nu, alles wat ik wilde, was het Woord bestuderen. Wat later studeerde ik de 
werken van de hervormers, de eerste kerkvaders en wat moderne leraren. 
Weldra liet ik die bevlieging achter en ik bleef bij het Woord en de Heilige Geest, en vond ze onmetelijk 
superieur.

God zegen je in je onderzoek naar waarheid.
Uw dienaar in Christus, David Eells
 
 
 

  

  
 

 
 
  

  
 




