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Woorden van wijsheid:
– Wat u ontvangt van God Almachtig komt als resultaat van uw actieve uitstrekken naar en
het claimen van Zijn beloften (Mattheüs 20:30-34).
– De eerste plaats waar u voorspoedig hoort te zijn is in uw geestelijk leven (Kol. 1:10).

Vader, wij danken U omdat we gezien hebben wat de naam Jezus Christus kan doen; we
hebben de waarde gezien van het blijven in geloof. Wij danken U omdat U zich inzet
voor onze zegen. Geef ons de genade om ons in geloof actief uit te strekken naar Uw
zegeningen. In Jezus’  naam. Amen.

Broers en zussen in Christus, wees bemoedigd doordat in het Woord van God toegang is tot
alle  zegeningen  van  de  hemel:  ‘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.’ (Efeziërs 1:3). 
Door zijn dood aan het kruis heeft Christus ons alles gegeven wat we nodig hebben om hier
en nu voor Hem te leven. Het is aan u om het te pakken. Maar wat u ontvangt van God
Almachtig,  komt  als  resultaat  van  uw  actieve  uitstrekken  naar  en  het  claimen  van  Zijn
beloften. Dus, strek u in geloof uit naar Gods beloften. 

U bent in de tegenwoordigheid van de Heer waar overvloed van vreugde is, redding en al
Gods zegeningen. Maar het lijkt erop dat velen deze beloofde zegeningen niet hebben. De
zegeningen van God zijn voor wie ze wil hebben, als u er maar om vraagt, maar u hebt op
geen enkele manier toegang tot ze, dan door geloof. Er is ons gezegd dat we moeten vragen
om genezing, zegen en bevrijding, maar we moeten vragen in geloof, want ‘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’ (Hebreeën 11:6). 
Maar wat is geloof? De Bijbel zegt dat geloof verwacht dat God doet wat Hij beloofd heeft
(Hebreeën 11:1). 

Gods Woord zegt dat de eerste plaats waar u voorspoedig zou moeten zijn, uw geestelijk
leven is (Kol. 1:10). Er is geen andere manier waarop iemand tevredenheid, comfort en vrede
kan  hebben.  De  zegeningen  zijn  beschikbaar,  maar  u  moet  erom  vragen.  Maar  om  te
ontvangen moet u in Gods belang vragen. De Bijbel zegt ‘Gij hebt niets, omdat gij niet bidt.
(Of,)  gij  bidt  wel,  maar  gij  ontvangt  niet,  doordat  gij  verkeerd  bidt,  om  het  in  uw
hartstochten door te brengen’ (Jakobus 4:2-3). God wil gewoon dat u Zijn Woord gelooft,
zodat u kunt hebben wat voor u is  klaargezet.  Waarom zou een christen niet alles willen
waarin God voorzien heeft?  Hij  heeft  een dis  voor u aangericht  en Hij  wil  dat  een ieder
verzadigd is. Het is geen belediging voor God wanneer u neemt wat u nodig hebt. 

Er is een les te leren van de ontmoeting die de blinde Bartimeus had met Jezus toen Hij op
weg was naar Jericho. De blinde Bartimeus zat aan de kant van de weg om aalmoezen te
bedelen van de voorbijgangers. Terwijl Jezus met Zijn discipelen was, liep er een grote schare
mee. Toen de blinde man doorkreeg dat Jezus in de buurt was, verhief hij zijn stem en riep:
‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ (Markus 10:47). Toen hij het uitriep,
geboden zijn  tegenstanders  hem stil  te  zijn.  Maar  de blinde Bartimeus  was niet  het  type
persoon die te intimideren is. Terwijl de mensen probeerden hem de mond te snoeren, riep hij



het nog harder uit, tot zijn stem de aandacht van de Heer trok.  En zij riepen de blinde en
zeiden tot hem: Houd moed, sta op, Hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en
ging naar Jezus. (Markus 10:49-50). 
De discipelen brachten Bartimeus bij Jezus. En Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat wilt
gij, dat Ik u doen zal? De blinde zei tot Hem: Rabboeni, dat ik ziende worde!  (Markus
10:51). Toen Jezus het geloof zag van iemand die bij Hem wilde komen, zei Jezus tot hem:
Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de
weg (Markus 10:52). 

Er zijn drie noemenswaardige punten in de ervaring van de blinde Bartimeus. Het eerste punt
is dat hij zich uitstrekte naar Jezus door het uit te roepen naar hem om genade. Het was niet
gewoon roepen, maar een roepen uit geloof. Ten tweede geloofde hij  in Jezus en liet een

hoger  niveau  van
geloof  zien  –
geloof  dat  aansluit
bij  de  voorwaarde
die  Jezus  stelt  om
te  ontvangen.  De
blinde  Bartimeus
plaatste zichzelf in
een  positie  waar
hij de interesse en
toewijding  van
Jezus  trok,  en  de
duisternis  in  zijn
leven  werd
vervangen  door
licht. 
Zoals  Jezus
Christus  zegt  in
Johannes  8:12:
‘Ik  ben  het  licht
der  wereld;  wie
Mij  volgt,  zal
nimmer  in  de
duisternis
wandelen,  maar

hij zal het licht des levens hebben.’ Ten derde liet de blinde Bartimeus zich door de kreten
van de mensen die hem het zwijgen op wilden leggen niet ontmoedigen om door Jezus gezien
te worden; hij weigerde op te geven. Hij bleef aandringen tot hij het gewenste resultaat had.
Zoals Hebreeën 4:16 zegt: ‘Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der
genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te
gelegener tijd.’ Dus om van God te ontvangen moet u zich door geloof uitstrekken naar uw
zegeningen en Zijn beloften claimen. Wees niet geïntimideerd door tegenstand, want: geen
tegenstand – geen goed. 
Jezus Christus was de wegenkaart voor de blinde Bartimeus die verloren was. De Bijbel zegt
dat zodra hij zijn zicht ontving, hij Jezus volgde. Dit betekent dat hij zijn oude leven van
zonde achter  zich liet  toen hij  de Heer ging volgen. Dit  is  de reden voor wonderen.  Het
wonder is niet het einddoel, maar het middel tot een einddoel. De redding van uw zielen. Dus
volg, nadat u uw wonder ontvangen hebt, Jezus, want u bent aangeraakt om Hem te volgen.



Wanneer u gezegend bent, bent u bent gezegend om Hem te volgen. Toen Jezus de man bij
het bad van Betesda genas, zei Hij tot hem: ‘Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer,
opdat u niet iets ergers overkome´  (Johannes 5:14). Jezus volgen betekent ook niet meer
zondigen. 
Tenslotte is het absoluut Gods verlangen om u te zegenen. Maar u moet Zijn Woord geloven
en Zijn Woorden gehoorzamen voordat  u Zijn zegen kunt ontvangen. Strekt  u daarom in
geloof uit naar uw zegeningen, want alleen geloof kan God behagen (Hebreeën 11:6). 
Wat een zegen is een blik van geloof op Christus Jezus – daar is genezing, zegening, licht, in
feite alles.
 
Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof. In Jezus’ naam. Amen. 
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