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… MET ZIJN HULP … 
   
       

       Bijbelse Waarheid:   

 Gods licht op 
 
Matteüs 4:19 

Een christen kent twee 
seizoenen: een seizoen 
om met God te leven, 
en een seizoen om 
vóór God te leven. 
 

 Markus 10:28-30 
Het seizoen van leven 
met God is het seizoen 
om te offeren, het 
seizoen om vóór God 
te leven, is het seizoen 
van eeuwige beloning. 
 

       Profeet T.B. Joshua 
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… met Zijn hulp … 

 
 

Hemelburgers, verheug u, want zij die met ons zijn, zijn meer dan zij die 
met hen zijn. Vader, wij danken U. Wij kennen onze vijand. Onze vijand 
maakt altijd fouten. Vader, wij danken U dat U voortdurend de invloed 
van de werken van de duisternis op ons leven verijdelt. Geef ons grotere 
genade en leg Uw zegen op ons werk, in Jezus’ naam. Amen. 
 
Een Christen kent twee seizoenen: een seizoen om mét God te leven en een 
seizoen om vóór God te leven. Het seizoen van leven mét God is het seizoen 
om te offeren, het seizoen om vóór God te leven, is het seizoen van eeuwige 
beloning. Laten wij eens naar de levens van de eerste discipelen kijken die 
eerst mét Jezus leefden voordat ze vóór Hem gingen leven. Ze deden wat ze 
niet wilden doen, om te bereiken wat ze wilden. Petrus zei tegen Jezus in 
Markus 10:28-30: “…Zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn U 
gevolgd. En Jezus zei: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of 
broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft 
prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt het 
honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters 
en moeders en kinderen en akkers, met vervolging, en in de 
toekomende eeuw het eeuwige leven.”  
 
De eerste discipelen kozen ervoor Gods 
wil te doen - ook al was het 
tegengesteld aan wat zij van nature 
wilden doen. MET ZIJN HULP - zij 
bleven aandringen. Merk op dat Gods 
kracht niet in onze harten kan werken, 
tenzij onze wil gehoorzaam is aan Gods 
wil. De weg van gehoorzaamheid is de 
weg van eeuwige beloning. “Maar, 
gelijk geschreven staat: Wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat 
God heeft bereid voor degenen, die 
Hem liefhebben” (1 Korintiërs 2:9). 
Kinderen van God, beeldt u eens in hoe 
zo’n gezegend leven zou zijn! Helaas, 
vandaag zijn er niet velen klaar om 
mét God te leven. Dezelfde dag dat zij 
Jezus Christus accepteren als hun Heer 
en Heiland willen zij vóór Hem leven. Neem het geval van de tovenaar 
Simon, in Handelingen 8:18-19: “En toen Simon zag, dat door de 
handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun 
geld aan, en zei: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de 
handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangt.”  
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De tovenaar Simon was er niet klaar voor om op te offeren en zichzelf te 
verloochenen, zoals Jezus dat leert in Lukas 9:23: “Hij zei tot allen: 
Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en 
neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.” 
 
Om voor God te kunnen leven, moeten uw houding en gedrag veranderen, 
zodat ze overeenstemmen met het plan van God voor uw leven. Zijn uw 
houding en gedrag veranderd? “Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort 
zelf ook zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft” (1 Johannes 2:6). 
Uw houding en gedrag kunnen niet veranderen, tenzij u eerst met Hem leeft. 
U kunt niet namens Christus handelen zonder eerst met Hem te leven. U 
kunt niet spreken in de kracht van de Heilige Geest, uw zaken doen of uw 
familie leiden zoals Christus het zou willen, zonder eerst met Hem te 
wandelen. Deze dingen leren wij terwijl wij met Hem leven.  
 
Hebt u ooit een leraar gezien die niet eerst een student was? U moet met 
God leven om te leren hoe u voor Hem kunt leven. Jozua wandelde met God 
en leerde voor Hem te wandelen. Toen Jozua Mozes volgde, zag hij niet 
alleen Gods werken, hij leerde Zijn wegen. Jozua leerde te lopen, plannen, 
praten en handelen met God terwijl hij Mozes’ instructies opvolgde. “Jozua 
nu deed, zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek; 

maar Mozes, Aäron en 
Chur hadden de 
heuveltop 
bestegen”(Exodus 
17:10). Dit seizoen van 
opoffering en 
gehoorzaamheid rustte 
Jozua toe met de 
benodigde ervaring en 
volwassenheid om vóór 
God te leven, en om te 
kunnen gaan met de 
toekomstige 
verantwoordelijkheid die 
hem gegeven zou worden. 
“En de Here sprak tot 
Jozua: Zie, Ik geef 
Jericho met zijn koning, 
de krachtige helden, in 
uw macht. Gij moet om 
de stad heen trekken, 
terwijl alle krijgslieden 
éénmaal om de stad 
heen gaan; zó moet gij 
zes dagen doen…” 
(Jozua 6:2-4). Jozua liep 
trouw voor God en de 
muren van Jericho vielen 
neer!  
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Broeders en zusters, MET ZIJN HULP - ga door. Uw seizoen van opoffering 
is uw seizoen van getest worden. Als u slaagt voor de test, kwalificeert het u 
voor een promotie. Uw promotie kwalificeert u om voor God te leven. Wat 
een verbazingwekkende genade, wat een verbazingwekkend vertrouwen - 
om namens Christus te handelen. U zult bidden, spreken en alle dingen doen 
zoals Hij ze zou hebben gedaan, omdat heel de Hemel achter u staat.  
 
Ten slotte: als u ervaart dat u door een seizoen van pijn gaat, zult u een 
seizoen van groei ontvangen. Wees bereid om door een beetje ongemak 
heen te gaan, om op een nieuw niveau in het leven te komen. MET ZIJN 
HULP, ga door - omdat u het kunt. Ontvang een eeuwige beloning en wees 
verzekerd, niet alleen van een zekere doorgang naar de Hemel, maar ook 
van alles wat u nodig hebt om hier en nu voor Hem te leven.  
 
Wij laten u hier in Gods Woord en bidden dat u erin blijft, in Jezus’ 
naam. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


