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Woorden van wijsheid:

-De cyclus van het leven gaat gewoon maar door en er is geen verandering 
  (Prediker 1:1-11). 
-Profeet T.B. Joshua kan niemand helpen, die geen Schriftuurlijke oplossing accepteert 
  (Psalm 32:8).

Vader, vergeef ons onze zonden en verwijder alle belemmeringen die tussen ons en Uw 
beloften staan. Geef ons een horend hart – om Uw stem ons te horen vertellen wat 
we moeten doen en zeggen, in Jezus’ naam. Amen.

Wanneer we naar Jesaja 2:22 kijken, ontdekken we dat de grotere uitdaging waar we vandaag 
mee te maken krijgen, is dat we geneigd zijn naar anderen te kijken voor een antwoord. ‘Laat 
toch af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten?’ 

We zijn geschapen om te ontdekken, en nieuwe dingen te doen, niet herhaling. Als ik, profeet 
T.B. Joshua naar anderen gekeken had voor een antwoord, zou u vandaag geen uniek ding in 
mijn leven zien. Ik zocht God en ik vond Hem. Wat ik doe komt uit de hemel, en alles uit de 
hemel is altijd nieuw. ‘Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een 
wijsheid die verborgen was en die God vóór alle  eeuwen voorbestemd heeft tot onze 
heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders  van deze wereld gekend heeft. 
Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd 
hebben. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die  
Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest 
immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.’ (1Korinthiërs 2:7-10). 

U hebt resultaten nodig – andere resultaten. Andere resultaten brengen andere oplossingen en 
andere prestaties. 
Wat  doet  u  vandaag?  Mijzelf  als  een  goed  voorbeeld  gebruikend,  zult  u  ontdekken  dat 
wanneer ik naar anderen gekeken zou hebben om te doen wat u mij vandaag ziet doen, ik 
geen nieuw of uniek ding zou doen. Mensen doen geen nieuw of uniek ding, omdat zij naar 
anderen kijken voor wat ze moeten doen, zeggen, etc. Dit is de cyclus van het leven, het gaat 
gewoon maar door en er is geen verandering (Prediker 1:1-11). De oplossing van mensen is 
nooit een permanente oplossing.  U hebt een permanente oplossing nodig, geen  oplossing 
voor de gelegenheid. Jezus Christus is Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid – Hij 
verandert nooit. 

Als hulp van mensen uw probleem had kunnen oplossen was uw probleem nu al opgelost 
geweest. Menselijke hulp is als pukkeltjes of eczeem op het gezicht. Hoe meer u probeert ze 
weg te halen, hoe groter ze worden en ze verspreiden – omdat het in uw bloed zit,  het is 
inwendig. De mens kan alleen uitwendige problemen oplossen. Dat is de menselijke oplossing 
voor u.

Wat zijn de problemen waar velen nu mee zitten? Wanneer zij terugkijken, zullen ze zien dat 
hun eigen vader, hun eigen moeder of iemand van hun voorouders hetzelfde probleem had. 
De  hoofdpijn  die  hun  voorouder  had,  is  dezelfde  hoofdpijn  die  zij  vandaag  hebben.  De 
armoede, de mislukking, het trouwen en scheiden van hun voorouders is er nog steeds. Er zijn 



bepaalde posities waar velen van in hun familie in blijven steken, bepaalde prestaties die ze 
niet kunnen verwerven, bepaalde leeftijden die ze niet bereiken. Ze sterven of zitten vast aan 
een rolstoel, liggen in het ziekenhuis of komen het huis niet meer uit. Dit is de cyclus van het 
leven, het gaat gewoon maar door. Er is geen verandering voor degenen die menselijke hulp 
blijven zoeken. ‘Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde 
een blinde geleidt, zullen zij beiden in een kuil vallen.’ (Mattheüs 15:14). Ik weet wat ik 
doe. Niemand in mijn familie heeft het ooit eerder gedaan – zelfs niet mijn voorouders. Maar 
ik zocht en ik vond en ik verbrak de verzegeling dat niemand in mijn familie het ooit gedaan 
had. 

Luister naar Gods Woorden: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, 
en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’ (Mattheüs 6:33). Het is onmogelijk de 
niet-zoekende te zegenen, want de Bijbel zegt: ‘Want wie Mij vindt, vindt het leven en 
verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE. Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn 
ziel geweld aan. Allen die Mij haten, hebben de dood lief’ (Spreuken 8:35-36). U moet 
bidden en God zoeken zodat u in uw goddelijke bestemming kunt komen. Dan zult u zijn wat 
God wil dat u bent. U zult hebben wat God zegt dat u hebt en u zult doen wat God zegt dat u 
kunt doen.  ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. 
Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te 
geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u 
luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw 
hart.’ (Jeremia 29:11-13).  
Dit is de reden waarom u God moet zoeken. Ik, Profeet T.B. Joshua, kan niemand helpen die 
geen Schriftuurlijke oplossing accepteert. ‘Jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar 
wie de HEERE zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed.’ (Psalm 24:11). 
God is rechtvaardig en Hij zal nooit partijdig zijn. Of u nu opgeleid bent of niet, onwetend of  
wetend, u kunt groot zijn voorzover u in Hem gelooft en er klaar voor bent om Zijn Woorden 
te spreken en te gehoorzamen. Dit is God voor u. 

Ik geloof dat u met deze boodschap de grotere uitdaging hebt geaccepteerd: te stoppen met het 
imiteren van mensen en begint met het imiteren van God. ‘Wees dan navolgers van God, als 
geliefde kinderen’ (Efeze 5:1). 
Ik laat u hier in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus’ naam. Amen.
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