
Onze worstelingen maken ons sterker
T.B. Joshua

Broeders, ik ben verheugd u
weer in geloof te ontmoeten,
zoals  ik  jullie  achterliet  in
geloof.  Ik  bid  dat  de
Almachtige  God  u  de
genade  geeft  in  geloof  te
blijven leven. 

Vraag  de  Heilige  Geest
voordat  u  deze  preek  gaat
lezen eerst om meer van u te
nemen en u meer van Hem te
geven, want het is de Heilige
Geest  die  bedient  zoals  Hij
wil.  En  tegelijkertijd  moet  u
zich  aan  de  Heilige  Geest
overgeven en gevuld zijn met
Christus. 

Vandaag  zullen  we
onderzoeken  wat  het  echt
betekent  om  een  christen  te
zijn. Iedereen die vandaag de
dag naar de kerk gaat, noemt
zichzelf een christen. Vele die
niet eens naar de kerk gaan of
het  Woord  van  God  kennen
noemen  zichzelf  christen,
simpelweg  omdat  ze  een
christelijke  naam  hebben
zoals bijvoorbeeld Peter, Paul,
Jozua,  Debora,  Esther,  etc.

Maar  wie  is  nu  een echte  christen?  Een christen  is  iemand wiens leven komt  van Jezus
Christus. Als uw leven van Hem komt, beeld u zich dan eens in welk een gezegend leven dat
zou zijn. Dit betekent echter niet dat u als christen geen problemen kunt hebben. Tijdens uw
worsteling voor overwinning over uw problemen ontwikkelt u zich.  De Bijbel vertelt ons dat
onze worstelingen ons sterker maken; dat houdt in dat zij ons sterken.  

Wat is het resultaat van uw worstelingen en inspanningen? Heeft het najagen van veel dingen
u sterker  of  rijker  gemaakt?  Hebben uw beproevingen,  vervolging en verwerping u beter
gemaakt? Hebben de huwelijksproblemen uw huwelijk verzwakt of verstevigd? God staat het
soms toe dat een christen beproefd wordt om hun geloof te testen en te versterken; niet om
hem of haar te schaden of naar beneden te trekken. Herinnert u zich wat er gebeurde met Job
– alle kwalen, ontberingen en bespotting – en toch kwam hij er overwinnend uit en sterker in
geloof. De Bijbel zegt dat ‘wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten
ingaan.’ (Handelingen 14:22).  



Dus de  weg naar  Redding of  het  Koninkrijk  van God is  geen  heerlijk  bestaan.  Maar  de
rechtvaardigen en trouwen zullen er komen; zij zullen overwinnen. Dit is de belofte van God.
Sprekend tot de Korinthiërs zegt Paulus,  ‘Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in
smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil.
Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. De tekenen van een apostel zijn onder u
verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten.’ (2Korinthe 12:10,12).
Paulus sprak over zijn beproevingen in het doen van Gods werk. Hij was niet ondergeschikt
aan een van de apostelen. In feite was hij een van de beste onder zijn gelijken. Hij gaf een lijst
van eigenschappen van de apostelen waardoor zij zich niet minderwaardig konden voelen. En
hij  bezat  die eigenschappen.  Het  zijn geen wereldse criteria van rijkdom, bezit,  kinderen,
opleiding, etc. In plaats van geprezen te worden voor het goede werk wat zij deden, werden
Jezus Christus, Paulus en de leiders van de vroege kerk vervolgd. 

Vandaag de  dag worden sommige  christenen vervolgd vanwege Christus.  God staat  deze
tests, verleidingen en beproevingen toe, niet omdat Hij blind, zwak of slecht is, maar om de
standvastigheid van onze liefde voor en ons geloof in Hem te testen. Als we Hem loyaal
blijven,  zal  Hij  ons overwinning geven. Mijn persoonlijke ervaring is  ook een voorbeeld.
Velen  hebben  veel  leugens  over  mij  verspreid;  ik  ben  belasterd  door  en  in  de  media.
Sommigen hebben petities tegen mij ingediend. Dit alles was bedoeld om mij te dwarsbomen
in het doen van Gods werk. Maar nu maken mijn worstelingen me sterker – ik blijf doorgaan.
Niet  dat  ik  al  perfectie  verworven of  bereikt  heb.  Ik  jaag  ernaar  om het  doel  te  grijpen
(Phil.3:12-14). God wil dat wij op een hoger niveau komen van dienstbaarheid en het lijken
op Christus. Ook al was Paulus een godvrezend mens en had hij veel tot stand gebracht, nog
steeds zag hij de noodzaak in om door te gaan en gaf hij toe dat hij nog steeds heiliger moest
worden.  Een  kind  van  God  zou  nooit  tevreden  moeten  zijn  met  zijn  of  haar  geestelijke
verworvenheden.  Ga  door,  met  Gods  hulp.  Wanneer  u  op  een  bepaald  niveau  bent
aangekomen, uw kracht bijna op, en de Heer zegt:  ‘Ga’, dan is dat het moment om door te
zetten. 

Neem voortaan dit motto over: ‘Onze worstelingen maken ons sterker’. Als u, zoals Paulus,
beproevingen krijgt  vanwege Christus,  dan zult  u  ze  overwinnen.  Als  u  problemen krijgt
vanwege God, zal uw leven verbeteren. Maar wanneer uw problemen niet het resultaat zijn
van uw geloof in Jezus Christus, zullen zij u overwinnen. De Bijbel zegt dat crisis niet degene
kan breken die vertrouwt op Gods kracht. Waar God leidt, voorziet Hij en Hij zal u nooit
leiden  naar  waar  Zijn  genade  niet  genoeg  zou  zijn  voor  u.  De  wapens  waarmee  God  u
voorzien heeft, geven u autoriteit om elke vesting die satan tegen u heeft opgezet omver te
halen. Hij is machteloos tegenover de wapenrusting en wapens van God. 

HOOP IN VERDRIETIGE TIJDEN (Klaagliederen 3:19-33). 
Sommige  mensen  worden  wanhopig  wanneer  zij  hun  baan  kwijtraken.  Anderen  die
teleurgesteld zijn door mensen worden hopeloos. Dit is niet de houding van een christen met
geloof in God. Wanneer u omwille van Christus uw baan kwijtraakt, of u bent op de een of
andere manier teleurgesteld, kijk dan alstublieft op naar God, want er komt iets beters voor in
de plaats, zoals Hij beloofd heeft. Wanneer u vervolgd wordt omwille van Christus, betekent
dat dat u van Hem houdt en geloof in Hem hebt.  U kunt niet van Jezus Christus houden
zonder van Zijn Vader te houden en zijn geboden te gehoorzamen en zonder een echte of
trouwe christen te zijn. In dezelfde geest kunt u niet zeggen dat u van mij houdt zonder ook
van mijn Vader te houden door een trouwe of gehoorzame christen te zijn. Hierop volgend
kunt u niet beweren Jezus Christus te kennen zonder de Heilige Geest te kennen. 



Wanneer u van mijn Vader in de hemel houdt, is uw beloning in de hemel; en als de hemel uw
beloning  is,  kán  uw situatie  niet  anders  dan  verbeteren.  U  mist  de  voordelen  van  Gods
zegeningen  omdat  u  de  Heilige  Geest  mist.  Een  christen  zonder  de  Heilige  Geest  is
machteloos.  Wanneer  zij  die  getuigen zijn  van de goede werken en wonderen van Jezus
Christus  door  de  gezalfde,  getuigenissen  zouden  verspreiden,  zouden  veel  ongelovigen
wedergeboren zijn.  U bent  gered om anderen te redden.  Of u nu een ingenieur bent,  een
docter, zakenman, chauffeur of dienstmeisje, u kunt een agent zijn van waarheid, vreugde,
vrede, vriendelijkheid, tederheid, geduld, trouw en liefde.  Het Woord van God is leven en
kan toegepast worden op elk gebied. De Bijbel (het Woord van God) verandert leven waar
anderen slechts informeren of onderwijzen. Dus lees, wanneer u verdrietig bent, de Bijbel. 

Gods glorie bederft niet. Wanneer u voor God bent, zullen verleidingen en problemen u niet
overmannen maar slechts dienen als een test van geloof. De Bijbel zegt dat beproevingen de
grond  zijn  waar  geloof  goed  op  groeit.  Wij,  christenen  die  van  Jezus  Christus  houden,
wandelen of leven door geloof. Beproevingen bereiden een christen voor op een beter leven. 

Moge de genade van onze Heer en Heiland Jezus Christus,  de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn, nu en voor altijd. Amen. 
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