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… wat een 

 verbazingwekkende 

        genade … 
   
       

Bijbelse Waarheid:   

 
 
* Door onze zwakheid 
toe te geven, maken 
wij plaats voor Gods 
kracht. 
 
* De enige manier om 
het leven duidelijk te 
zien, is door op 
Christus te focussen. 
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…wat een verbazingwekkende 

genade… 

 

O Heilige Geest, help ons om ons altijd bewust te zijn van Uw 

aanwezigheid. Neem meer van ons en geef ons meer van U. Laat 
alles van ons over U gaan - al onze gedachten, onze woorden en 

onze daden. Geef ons de genade om meer op U te lijken, dag na 

dag en uur na uur. In Jezus’ naam. Amen. 

 
Volk van God, we 
hebben de genade die 
we genieten absoluut 
niet verdiend. Een 
miljoen keer “dank U 
wel” zeggen is niet 
genoeg voor wat Jezus 
voor ons gedaan heeft. 
Vergeet nooit dat wat u 
vandaag bereikt, niet 
voortkomt uit uw eigen 
inspanningen, maar uit 
Gods genade - wat een 
verbazingwekkende 

genade. Het gaat niet 
om uw bekwaamheid, 
maar om Zijn 
barmhartigheid. Het 
gaat niet om u; het 
gaat om Hem. We 
hebben meer van Hem 
nodig in ons leven. 
Daarom zouden we 
moeten zeggen: “Jezus, 
neem meer van mij en 
geef mij meer van U”. 
 

In het licht van Jezus’ Woorden in Matteüs 16:25: “Want ieder, die 

zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, 

die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden”, 
hebt u uw hele leven al aan God overgegeven? Hebt u zich al vernederd 
onder Zijn machtige hand? Vraag Johannes de Doper in Johannes 3:30 
en hij zal u vertellen: “Hij moet wassen, ik moet minder worden.” U 
hebt minder van uzelf nodig en meer van Gods liefde, minder van uw trots 
en meer van Zijn nederigheid. U bent niet sterk van uzelf. Geef u dus over 
en vertrouw uzelf toe aan Hem.  
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Zonder Jezus kunt u niet slagen. U hebt hem nodig wanneer u wakker 
wordt en als u slaapt, wanneer u loopt en spreekt. U hebt Gods 
aanwezigheid nodig omdat u hulpeloos en onzeker bent. U hebt Gods 
aanwezigheid nodig omdat u alleen bent en u zich ver van Hem verwijderd 
voelt. “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de 
duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en Hij zal tot u 

naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, 
die innerlijk verdeeld zijt…Vernedert u voor de Here, en Hij zal u 

verhogen (Jakobus 4:7-10).  
 
Het is Gods wil voor 
u om voorspoedig te 
zijn in al uw wegen. 
Om in uw goddelijke 
toekomst te komen, 
moet u zichzelf 
vernederen onder 
Gods machtige 
hand. Vandaag is de 
dag om u van trots 
te ontdoen en Gods 
wijsheid te 
ontvangen, omdat 
uw enige obstakel 
uw trots is. Trots is 
wanneer u opschept 
over wat u voor God 
doet, in plaats van 
opscheppen over 
wat God voor u 
doet. Het is trots 
wanneer u denkt dat 
u zelf sterk  bent, wanneer u te ongeduldig bent om op Gods tijd te 
wachten. Bijvoorbeeld in 1 Samuël 13:8-14, waar Saul, in plaats van op 
Samuël te wachten om het brandoffer te offeren, hij ongeduldig werd en 
het zelf deed. “Samuël zeide tot Saul: Gij hebt dwaas gehandeld; gij 
hebt niet in acht genomen het gebod van de Here, uw God, dat Hij 

u geboden heeft, anders zou de Here uw koningschap over Israël 

voor altijd bevestigd hebben” (1 Samuël 13:13). Door zijn ongeduld 
verloor hij zijn toekomstige succes.  
 
Als u niet in mislukking wilt eindigen, betrek God dan bij al uw besluiten. 
Houd op mensen te imiteren en imiteer Jezus Christus, die Zichzelf 
vernederde en gehoorzaam werd tot in de dood - zelfs de dood aan een 
kruis! (Filippenzen 2:1-11) Echte nederigheid betekent totale 
afhankelijkheid van God voor alles - elke beslissing die we nemen en elke 
stap die we zetten.  
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We moeten ophouden met vechten in eigen kracht, want het is Gods 
gevecht. De race is niet voor de snelsten, het gevecht is niet voor de 
sterksten - het gaat allemaal om Hem, betrek Hem dus bij uw 
aangelegenheden. Kijk naar een paar voorbeelden uit het Boek der 
boeken, de Bijbel: 
God koos David, een kleine, jonge herdersjongen, om een reus te 
verslaan en Israëls grootste koning te worden. 
God koos Petrus, een simpele visser, om een groot apostel te worden. 
God koos Saulus, een staatsvervolger, om een groot bevrijder te worden. 
God koos Ester, een verbannen wees, om een hele natie te redden. 
God koos Gideon, het jongste lid van het zwakste dorp, om een leger aan 
te voeren. 
Wat een verbazingwekkende genade! 
 
Tot slot, iedereen maakt fouten. Niemand is perfect. Alleen wanneer wij 
onze beperkingen ontdekken, ontdekken wij dat wij de Redder nodig 
hebben. Alleen wanneer wij onze zwakheid ontdekken, kunnen wij Gods 
macht leren kennen. Laat dit uw gebed zijn: “O Heilige Geest, neem meer 
van mij en geef mij meer van U”.  
 
In geloof eindig ik hier en bid om jullie weer in geloof te mogen 
ontmoeten, in Jezus’ naam. Amen.  
 
Emmanuel !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze ‘Gods Column’ is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, 
geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All 
Nations 
Vertaling: Stichting Bevrijding in Jezus` naam 
 


