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Woorden van wijsheid:
-satan regeert in de wereld door zonde (Romeinen 6:16).
-satan heeft geen vat op je zolang je de rechtvaardigheid van God ziet in Jezus Christus
  (1Johannes 5:18; Jakobus 4:7-8).

O, Heer Jezus, wij danken U, dat wij in Uw tegenwoordigheid mogen zijn. Vader, het is niet 
door  onze  werken,  maar  door  Uw  goedertierenheid.  Zonde  brengt  kwalen;  het  is 
onrechtvaardigheid en het behaagt U niet. O, Heer, vergeef ons, in Jezus’ naam. Amen. 

Kinderen van God, laat me jullie eraan herinneren dat wonderen niet het einddoel zijn, maar een 
middel om het doel te bereiken – de redding van je ziel. De Bijbel zegt dat iedereen op de een of 
andere manier beperkingen heeft – geestelijk, emotioneel, lichamelijk, mentaal of financieel, maar 
Jezus Christus is het antwoord op alle fundamentele kwesties in het leven. Er is nooit een probleem 
dat Hij niet op kan lossen, nooit een ziekte die Hij niet kan genezen en nooit een last die Hij niet  
kan dragen. Blijf daarom gericht op Jezus Christus en Zijn toereikendheid in plaats  van op uw 
probleem. En nadat u uw wonder ontvangen hebt, blijf staan voor Jezus Christus om uw wonder 
te behouden. 

De Bijbel vertelt  ons over een groep van tien melaatsen die  een ontmoeting hadden met  Jezus 
Christus tijdens Zijn aardse bediening. Toen zij hem zagen, begonnen de melaatsen het van een 
afstand uit te roepen naar Hem:  ‘…Jezus, Meester, heb medelijden met ons!’ (Lukas 17:13). 
Jezus had pijn wanneer mensen pijn hadden. Dus wat deed onze Heer? Hij was begaan met hen en 
kwam tegemoet aan hun nood.  En Hij zag hen aan en zei tot hen: Ga heen, toon u aan de  
priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden (Lukas 17:14). 

Overweldigd door vreugde over hun wonder dachten de melaatsen niet  eens aan de man wiens 
Woord hen weer heel had gemaakt. Zij dachten niet dat het nodig was om terug te gaan om ‘dank U 
wel’ te zeggen. Zij gingen hun eigen weg met blijdschap. Er was maar één van hen, een Samaritaan, 
die waardeerde wat Jezus, de Genezer, gedaan had. Jezus vroeg hem:  ‘…Zijn niet alle tien rein  
geworden? Waar zijn de negen anderen?’ (Lukas 17:17). 

Deze opmerking van Jezus is duidelijk een indicatie dat Hij het gedrag van de genezen melaatse die 
bij Hem terugkwam, goedkeurde. Dit laat ons zien dat het essentieel is om te waarderen wat God 
ook doet in ons leven. Getuigen is om God de glorie te geven en is de uiting van een dankbaar hart. 
De Bijbel moedigt ons aan om altijd God de Vader te danken voor alles, in de naam van onze Heer  
Jezus Christus (Efeziërs 5:20). 

Door hun houding is het duidelijk dat de negen melaatsen hun genezing als einddoel zagen. Maar de 
ene die terugkwam om dank te zeggen zag voorbij de directe genezing van melaatsheid en richtte 
zich op de Genezer Zelf. Hij wist dat het wonder een middel tot het eind was – de redding van zijn 
ziel. En zoals het voor zijn genezing was stond nog steeds voor Jezus na het ontvangen van zijn 
genezing. Hij stapte uit in geloof en bleef daar. Jezus zei tot de Samaritaan: ‘…Sta op, ga heen, uw 
geloof heeft u behouden’ (Lukas 17:19). 

Mensen van God, het Woord van God leert ons dat na het ontvangen van een wonder u zou moeten 
blijven staan voor Jezus Christus door u helemaal te onthouden van zonde, anders zal uw wonder 
niet permanent zijn. 
Vandaag de dag lijden velen onder verschillende soorten aandoeningen, ziekten, kwalen, armoede, 
ongeluk, etc. Die dingen gebeuren niet zomaar. Ze gebeuren wanneer u zondigt. Zonde geeft satan 
legaal recht over u. Satan regeert de wereld door zonde. ‘Daarom, gelijk door één mens de zonde  



de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen  
doorgegaan,  omdat  allen  gezondigd  hebben;  want reeds  vóór  de  wet was er  zonde  in  de  
wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is’ (Romeinen 5:12-13). 

Het is niet Gods wil dat Zijn kinderen lijden aan kwalen. Wanneer u tegengesteld leeft aan Gods wil 
zijn kwalen het resultaat. Gods plan voor u is dat u een overvloedig leven leidt – overvloedig goede 
gezondheid,  overvloedige  financiën  – overvloedig  leven.  Niet  alleen  wil  God dat  u lichamelijk 
genezen bent, Hij wil ook dat u geestelijk gered bent. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn  
gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden (Matteüs 6:33). Wanneer u uzelf 
oprecht onderzoekt, zult u ontdekken dat u een bepaalde rol hebt gespeeld, waardoor u nu in uw 
huidige situatie zit.

In plaats van beschuldigend met uw vinger naar uw vijand te wijzen moet u begrijpen dat zonde uw 
echte vijand is. Gods Woord kan geen genezing voor de zieken en zegen voor de arme zijn, tenzij 
het gehoord wordt en ernaar geluisterd wordt. U moet de rechtvaardigheid van God zien in Jezus 
Christus, voordat u uzelf van zonde af kunt houden. Satan heeft geen vat op u zolang u weet dat u  
de naam van Jezus hebt, zolang u niet in uw eigen naam praat en zo lang de hele hemel er is om 
achter de naam van Jezus Christus te staan. 

In Gods tegenwoordigheid is volledige vreugde. In Zijn tegenwoordigheid heeft Hij een tafel voor u 
gezet. Hij wil dat iedereen voldaan is. Alles wat Hij van u wil is dat u uw zonden belijdt en Hem om 
vergeving  vraagt.  Vertel  Hem dat  u  spijt  hebt  van  alle  verkeerde  dingen  in  het  verleden.  De 
zegeningen zijn beschikbaar – de enige prijs die men ervoor kan betalen is niet meer te zondigen. 

Ik laat u hier achter in geloof en hoop u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus’ naam. 
Emmanuël !!!

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The 
Synagogue Church of All Nations
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God stopt nooit met het geven van redenen om Hem te 
waarderen,  leer  daarom van de  genezen  melaatse  die 
terugkwam  bij  Jezus  om Hem te  bedanken.  Dank  te 
allen  tijde  in  de naam van onze Here  Jezus Christus 
God, de Vader, voor alles (Efeziërs 5:20).
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