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Woorden van wijsheid: 

* Een echte christen is iemand die vertrouwt op Gods genade, en zijn vertrouwen alleen stelt
in Christus voor zijn redding (Jes 25:9).

* Een christen wordt herkend aan de vrucht van de Geest; dit zou zijn handelsmerk moeten
zijn (Gal 5:22-23). 

Onze Vader in de hemel, wij danken U dat U ons de genade geeft om vandaag in Uw
tegenwoordigheid te zijn. In Uw tegenwoordigheid is overvloed van vreugde. We danken
U,  dat  U Zich  helemaal  wijdt  aan  onze  redding.  Accepteer  onze  dankzegging  in  de
machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. 

Vele mensen beweren vandaag de dag christen te zijn. Aan de buitenkant spreken en doen zij
zoals  christenen  doen  –  zij  gaan  net  als  christenen  naar  de  kerk;  zij  zingen
aanbiddingsliederen, dienen anderen, geven hun tienden, enzovoorts, net als christenen doen,
maar dan aan de binnenkant – dat is, in hun hart – maar zij doen dat niet.  “De Heere zei:
Omdat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij eren met hun lippen, maar hun hart
ver van Mij houden, en hun vrees voor Mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is”
(Jes. 29:13). 

Veel christenen in ons midden zijn niet oprecht vandaag, wat het moeilijk maakt om de echte
te identificeren. Wie is dan een echte christen? De Bijbel heeft ons een standaard gegeven.
Een christen is  iemand die  vertrouwt op Gods genade en zijn  vertrouwen alleen stelt  op
Christus voor redding (Jes 25:9). De Bijbel zegt dat als u een christen bent, u dat kunt weten.
Hoe kunt u weten dat een persoon een echte christen is? Als u een christen bent, is uw leven
eerder een hulp dan een belemmering. Als uw leven een belemmering is voor anderen, zou u
een agent zijn van liegen, doden en stelen – dat houdt in dat u dan mensen naar beneden haalt
in plaats van op te bouwen. Maar een echte christen wordt herkend aan de vrucht van de
Geest; dit zou uw handelsmerk moeten zijn  (Gal. 5:22-23). Wat is uw handelsmerk? Waar
staat u om bekend? Het is tijd voor zelfonderzoek. Het wordt tijd dat wij stoppen onszelf te
misleiden. Op dit moment kunnen wij het ons niet veroorloven te doen alsof we christenen
zijn, omdat God niet misleid kan worden. 

U hebt geklaagd over ziekte, armoede, nachtmerries, haat en andere vruchten van satan. Als u
een echte christen bent, is uw probleem bedoeld om u verbeteren. De Bijbel zegt dat u sterker
uit uw situatie komt dan u erin ging, net zoals Daniël toen hij geconfronteerd werd met de
leeuwen in de leeuwenkuil (Daniël 6:10-eind). Onthoudt dat een christen zijn hoop alleen op
Christus stelt voor zijn redding. Als uw hoop op Christus is, zult u afhankelijk zijn van Zijn
genade en voorzienigheid om u erdoorheen te helpen. Kunt u zien waarom u geen reden hebt
om u zorgen te maken voor morgen, waarom u geen reden hebt om te klagen? Christenen zijn
zij die geleerd hebben hun rust te vinden in Christus Jezus. Dat is, zij leggen hun problemen
in Gods handen – zichzelf overgevend aan alles wat Hij van hun verlangt en alles accepterend
wat Hij toestaat dat er met hen gebeurt, gelovend dat Hij het goed zal maken. “En wij weten



dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die
overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn (Rom. 8:28). 

Als u leert in Hem te rusten – in Christus Jezus – zullen uw plannen duidelijk zijn en het leven
zal een genot worden. U zult blij zijn en prestaties kennen. Dat u een christen bent, betekent

niet  dat  u  geen
beproevingen  en
verleidingen  zult
tegenkomen,  maar  de
Bijbel zegt dat wat er ook
gebeurd, wat er ook komt,
Jezus Christus is daar om u
erdoorheen  te  helpen.
“Deze dingen heb ik tot u
gesproken, opdat u in Mij
vrede  zult  hebben.  In  de
wereld zult u verdrukking
hebben,  maar  heb  goede
moed:  Ik  heb  de  wereld
overwonnen”  (Joh.
16:33).

Onthoudt  dat  er  vele
gevechten  gevochten
moeten  worden  en  Jezus
verlangt  dat  u  in allemaal
zegevierend  bent.  Satan
staat  altijd  klaar  om  een

gevecht aan te gaan met de kinderen van het licht.  “…uw tegenpartij, de duivel, gaat rond
als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij  zou kunnen verslinden” (1Petr. 5:8).  De
Bijbel geeft ons de instructie altijd waakzaam te zijn en te bidden, zodat u niet onvoorbereid
bent en satan u kan vangen. 

Satan komt tot  u door twijfel  en ongeloof.  Zijn ziekten zijn gelddieven; zijn kwalen zijn
rovers van inspanning. Maar onze Heer Jezus Christus versloeg satan op Golgotha – u weet
het  en  ik  weet  het!  Zijn  overwinning  is  veel  meer  dan  een  natuurlijke;  het  is  een
bovennatuurlijke. Zijn overwinning geeft ons overwinning. Glorie aan God, de Heer heeft ons
allemaal  de benodigde wapenrusting gegeven! Als een christen heeft  God u toegerust om
tegen satan op te staan in elk gebied van uw leven. Het gebod aan u is de hele wapenrusting
van God aan te trekken. Een echte christen is daardoor in staat om de duivel te verslaan op elk
gebied.  De autoriteit  die  wij  hebben in  Christus Jezus is  voor ons beschikbaar  door Zijn
Woord – de Bijbel. Zijn Woorden zijn onze wapens. 

De Bijbel is meer dan verhalen die lang geleden gebeurden, en eeuwenoude wijsheid. Het is
Zijn boodschap van genade en waarheid voor ons vandaag. Daarom zouden we het moeten
koesteren, geloven en gehoorzamen. De Bijbel is ons strategische plan tegen satans militaire
bolwerken, maar velen lezen het net als een gewoon boek. Daarom bewaren zij hem op een
boekenplank in plaats van in hun hart. God doet niets zonder Zijn Woord. In Zijn Woord zijn
Zijn beloften – redding, genezing en Gods zegeningen. Die beloften worden werkelijkheid en



levend, terwijl zij ze geloven en belijden. Gods Woord is de basis van het belijden van geloof.
Als  u  een  echte  christen  bent,  kunt  u  satan  verslaan  door  het  bloed  van het  Lam en de
woorden van uw getuigenis (Op. 12:11). Als u als christen gevraagd wordt wat de woorden
van uw getuigenis zijn, zou u snel moeten zijn met uw antwoord: “Ik ben wedergeboren; ik
ben gered; ik ben verlost; mijn verlossing is een feit; ik ben bevrijd; ik ben gerechtvaardigd;
ik ben niet langer veroordeeld; ik ben verbonden met God; verlies en mislukking behoren tot
het verleden; Jezus is mijn Redder, Metgezel, Trooster, Vriend in het leven.” Dit is het soort
getuigenis wat echte christenen altijd zouden moeten geven, omdat woorden van getuigenis de
kracht hebben zielen te winnen voor God. Dus blijf uzelf bemoedigen met deze woorden van
getuigenis, met andere woorden, blijf Gods Woord in geloof belijden. De overwinning is in

ons geloof, in ons belijden en in ons ontvangen. 

Zoals  de Schrift  zegt,  “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft  Hij  macht
[recht]  gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Joh.
1:12). Wanneer u dit recht en deze autoriteit hebt in Zijn Naam, zal Zijn Kracht op u komen,
zoals dit gebeurde met de eerste discipelen op de dag van Pinksteren en meteen zult u een
bewustzijn  van de  kracht  hebben.  “En zij  werden alle  vervuld met  de Heilige  Geest  en
begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken” (Hand. 2:4). U
zult zich realiseren dat u niet langer in uw eigen naam spreekt, maar in de naam van de Heer.
Wanneer u onvervalst wedergeboren bent, moet satan luisteren. Wat u ook zegt, heel de hemel
zal achter u staan. Kijk eens naar uw leven vandaag: Wordt u ondersteunt door heel de hemel,
of staat u er alleen voor? Wat het antwoord ook is, u hebt de ondersteuning van de hemel
nodig om overwinnend te zijn in uw leven. 



Geen staat van bestaan is zo lonend als een leven in overeenstemming met God. Dit is Gods
verlangen voor iedere christen. Het is nooit te laat om te worden wat God zegt dat je zou
moeten  zijn.  Wees  nederig  en  vertrouw  alleen  op  Christus.  Echte  nederigheid  betekent
complete afhankelijkheid van God voor alles. Een echte christen onderwerpt zich aan God
door  Zijn  Woord  te  gehoorzamen.  Dus  doe  de  nieuwe  mens  aan,  door  uw  denken  te
vernieuwen met Gods Woord en uw lichaam te onderwerpen aan de autoriteit van dat Woord. 

Vraag nu aan de Heilige Geest om meer van u te nemen en meer van Hemzelf aan u te geven.
Vraag Jezus Christus u de genade te geven om uw leven aan Hem over te geven. Als u er nu
klaar voor bent, zeg dan dit gebed van onderwerping:
Heer  Jezus,  zeg  me wat  ik  moet  doen.  Geef  mij  Uw orders.  Ik  beloof  U mijzelf  te
onderwerpen aan alles wat U van mij verlangt, en alles te accepteren wat U toestaat dat
er met me gebeurt. Laat mij alleen Uw wil kennen.” Belijd, terwijl u dit gebed bidt, wie u
bent in Christus Jezus, omdat ook Hij beleed wie Hij was in God Almachtig. 

Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus Christus’
naam. Amen. 

Dit  is  een  vertaling  van  een  MPG, geschreven door  Profeet  T.B.  Joshua  van  The
Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.
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