
Eén leven voor Christus is alles wat ik heb 
Onze Vader in de Hemel, wij danken U voor de boodschap; we danken U ook voor het 
vergeven van onze zonden en dat U het ons mogelijk maakt om weer samen te komen in 
Uw tegenwoordigheid. Vader, geef ons Uw genade om de zonde in onze hart niet in acht 
te nemen, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. 

Jezus Christus is altijd in ons midden in de persoon van de Heilige Geest – in ons bedrijf, 
huwelijk, opleiding en andere gebieden van ons leven. Hij helpt ons door zware tijden heen, 
door verleidingen, problemen, mislukkingen, etc. Het is niet zo dat we geen problemen zullen 
hebben, ze zullen ons alleen maar testen, maar ze kunnen ons niet vernietigen, want de Geest 
in ons zal ons er altijd doorheen helpen. Wanneer Jezus Christus met je is in gebed, zul je 
altijd de praktische kant van gebed ingaan, want het  is  de praktische kant  van gebed die 
resultaat brengt. Ik bedoel: Geest-gebed; dat is gebed in de Kracht van de Heilige Geest. Met 
dit in gedachten moet u uzelf de vraag stellen of u een christen bent. Als u zegt van wel, hoe 
weet u dat dan? 

Een werkelijk christen is iemand die is gedoopt in de Heilige Geest. Zijn leven komt van 
Christus Zelf. Het enige wapen waar een werkelijk christen over kan opscheppen is de Heilige 
Geest. Zonder de Heilige Geest kunt u satan niet verslaan. Vele christenen vandaag houden 
van Jezus Christus, maar zij missen het benodigde gereedschap om satan te verslaan. Wanneer 
u in staat bent satan in uw leven te verslaan, zult u vrij zijn van zijn symptomen in uw leven 
waar u vandaag over klaagt – angst, schuld, minderwaardigheidscomplex en veroordeling. Dit 
zijn de vier problemen die christenen van Gods zegeningen beroven. Wanneer satan verslagen 
is (ontworteld) in uw leven, zijn ziekten, kwalen, aandoeningen, mislukkingen, verzoekingen, 
crises  en  andere  problemen  slechts  takken  die  niet  kunnen  bestaan  op  zichzelf.  U  zult 
compleet vrij zijn. Als er iets is, is het Gods belofte om u er doorheen te helpen. 

Het enige effectieve gereedschap om satan met wortel en al uit te trekken is de Heilige Geest. 
Herinnert u zich dat volgens de Bijbel wij verschillende gaven hebben in de ene Geest: ‘Er is  
verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van 
bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is  
dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest  
gegeven tot wat nuttig is voor de ander…’ (1Korinthe 12:4-11). Deze geestelijke gaven zijn 
het  gereedschap  om  satan  te  verslaan.  Hoe  weten  wij  dat  we  satan  verslagen  hebben? 
Wanneer je satan verslaat zul je het weten. Gods Liefde houdt ons niet weg van verzoekingen, 
maar helpt ons er doorheen. Als de Liefde van God ons bij satan weg moest houden, zou 
Jezus Christus,  de geliefde Zoon van God, bewaard zijn gebleven voor verzoekingen. Hij 
werd verzocht, maar de Geest van Jehovah hielp Hem er doorheen. 

Denk eens na over het eerste ding wat Jezus Christus ons vroeg te doen in Zijn naam. Hij 
vroeg ons Kracht in Zijn naam toe te passen. ‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze  
tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij  
spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen  
beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden’ 
(Markus 16:17-18). Dit zijn de tekenen die feitelijk degenen volgen die geloven en doen wat 
de Bijbel  ons leert  over Jezus Christus.  De eerste  van deze tekenen is  het  uitdrijven van 
demonen,  omdat  Jezus Christus wist  dat  tenzij  wij  bevrijd zijn van de invloed van satan 
(demonen,  heksen en tovenaars),  we niet  voor God Almachtig kunnen leven.  Satan is  de 
auteur van aandoeningen en problemen, en daarom vroeg Jezus Christus ons demonen uit te 



drijven voor iets anders. Wanneer u dit doet zult u in de juiste positie staan om van Christus te 
getuigen. 

Satan  komt  om te  stelen,  te  moorden  en  te  vernietigen,  terwijl  Jezus  Christus  komt  om 
overvloedig leven te geven en de relatie tussen God en mens te herstellen (Johannes 10:10). 
Jezus  Christus  wil  dat  wij  Hem  dienen  in  vrede  en  rust,  terwijl  satan  de  auteur  is  van 
aandoening, zieke, armoede, crisis, angst, etc. Dit maakt het ons zo moeilijk om alleen God 
onder ogen te zien, want we kunnen geen twee heren dienen op hetzelfde moment. U gelooft 
niet in satan, maar zijn symptomen zijn altijd bij u en laten uw geloofsvertrouwen in Christus 
schudden. U zou uzelf daarom van satan moeten verlossen om Christus onder ogen te kunnen 
komen. 

Het leven van een christen lijkt ook op Christus, want het woord ‘christen’ komt feitelijk van 
de naam ‘Christus’. Omdat Christus Geest is, moet een christen geestelijk zijn om op Hem te 
lijken. Wanneer u beweert uit de Geest geboren te zijn, zou u ook in staat moeten zijn de 
verleidingen  te  weerstaan,  die  een  wedergeboren  mens  gegarandeerd  tegen  zal  komen. 
Wanneer u zegt dat u wedergeboren bent, betekent dat, dat u uit de Geest geboren bent. U 
kunt niet uit de Geest geboren zijn als u tot uw nek in de zonde zit. God schiep u als geestelijk 
mens, omdat Hijzelf Geest is. U moet daarom zijn wat God zegt dat u bent; minder dan dit is 
onacceptabel  voor  uw  Schepper.  U  moet  doop  ervaren,  maar  u  moet  voldoen  aan  de 
voorwaarden die gegeven zijn in Gods Woord voor redding, want als u de doop ontvangt 
zonder aan de voorwaarden voor redding te voldoen, zal uw doop twijfelachtig zijn. Wanneer 
u aan de voorwaarden voor redding voldoet, zal de Heilige Geest in u komen, zelfs zonder de 
natuurlijke doop. 

Denk aan het boek  Handelingen 10 vers 44.  Toen Petrus de boodschap van God bracht, 
ontvingen de mensen die luisterden de gave van de Heilige Geest, omdat zij zichzelf hadden 
voorbereid om te ontvangen. ‘Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest  
op allen die het Woord hoorden’. Het woord ‘hoorden’ in deze passage betekent ‘vinden en 
aandacht schenken aan’, of het Woord van God ‘horen en gehoorzamen’. Het is niet genoeg 
om alleen maar naar de boodschap te luisteren, u moet ook doen wat het zegt. De ‘vele dopen’ 
die u in het verleden ontvangen hebt, zijn genoeg lessen voor u. Wat zijn de resultaten van de 
‘dopen’ in uw leven? Wanneer u aan de voorwaarden voor redding voldoet, voordat u de doop 
ontvangt, kunnen aandoening, ziekte, kwaal, mislukking, crisis en andere vruchten van satan u 
slechts testen, zij kunnen u niet schaden, want het Woord van God helpt u er altijd doorheen. 
Maar vandaag de dag hebben al uw ontmoetingen met deze vruchten van satan u volledig 
vernietigd, omdat uw bekering en doop twijfelachtig zijn. Hoe kan een mens gedoopt zijn in 
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en niet de gave van de Heilige Geest 
ontvangen?  Is  een  christelijk  leven  bedoeld  voor  zorgen,  aandoening,  verwarring,  crisis, 
mislukking, tegenslag en verdeeldheid? 

Overweeg uw leven van alle kanten in relatie tot uw beweringen wedergeboren te zijn. In uw 
zakenleven registreert u vele bedrijven op hetzelfde moment, aan de buitenkant ziet u er erg 
rijk uit, maar u zit tot uw nek in de schulden. In uw huwelijk vindt u geen vrede en comfort 
wat een christelijk huis markeert. U hebt kinderen waar u totaal geen controle over hebt. Met 
betrekking tot uw gezondheid, kunt u niet slapen zonder de hulp van slaapmiddelen. In uw 
christelijke  leven  wordt  uw  leeftijd  in  Christus  met  de  dag  minder,  en  toch  beweert  u 
wedergeboren  te  zijn.  Al  deze  dingen  die  u  ervaart  zijn  niet  de  wil  van  God  voor  Zijn 
kinderen. Hij wil dat u weet wat Hijzelf weet. Hij wil ook dat u eeuwig leven geniet, zoals Hij 
eeuwig  leven  geniet.  Een  dag  met  Christus  is  beter  dan  duizend  dagen  in  ongeloof  en 



onrechtvaardigheid.  Iemand  met  Christus  wordt  nooit  bedreigd  door  de  angst  voor  het 
onbekende. Wat er ook gebeurt en wat er ook komt, hij blijft altijd op zijn post, wetend dat 
Jezus Christus de Heer is. Hoe weten wij dat we gered zijn? De Bijbel zegt dat wij kunnen 
weten dat  we gered zijn,  wanneer  we voldaan hebben aan de voorwaarden voor  redding, 
gegeven in Gods Woord. Wanneer u aan deze voorwaarden voldoet, zal de Geest van God 
Zelf uw hart binnenkomen en Christus daar vertegenwoordigen en u vertellen dat u gered 

bent.  Wanneer  de  Geest  in  uw  hart 
spreekt, zult u het bewustzijn hebben dat 
u gered bent. Het is dit  bewustzijn dat 
zelfkennis,  autoriteit  en  kracht  brengt, 
wat  u  in  staat  stelt  tegen  de  berg  te 
zeggen: ‘In de naam van Jezus Christus, 
wees verplaatst’. Voordat de Geest van 
Christus tot uw hart kan spreken moet u 
een proces van onderdompeling ervaren; 
dat  is:  de  Geest  van  Christus  zal 
Zichzelf helemaal op laten gaan in uw 
geest.  Maar  wanneer  uw  bekering 
twijfelachtig  is,  kunt  u  niet  door  dit 
proces  heen  komen  en  een  perfecte 
eenheid  van  Gods  Geest  en  uw  geest 
verkrijgen.  In  zo’n  geval  zult  u 
incidenteel  vrede,  comfort  en  fortuin 
ervaren. Degenen die dit zo ervaren zijn 
zij  die  beweren  wedergeboren  te  zijn 
zonder feitelijk uit de Geest geboren te 
zijn. 

De vraag is nu: op welke manier moeten 
wij geloven in onze Heer Jezus Christus 
om gered te  worden?  ‘Maar deze zijn  
beschreven,  opdat u gelooft  dat  Jezus  
de  Christus  is,  de  Zoon  van  God,  en 
opdat u, door te geloven, het leven zult  
hebben  in  Zijn  Naam’ (Johannes 
20:31).  Door  te  geloven  in  Jezus 
Christus  zult  u  licht  hebben,  geen 

duisternis. Maar velen vandaag geloven verkeerd en gaan dieper de duisternis in, omdat hun 
bekering twijfelachtig is.  Zij  bidden alsof ze niet aan het  bidden zijn;  hoe meer zij  Jezus 
Christus aanroepen, des te groter is hun aandoening, omdat zij Jezus Christus niet belijden 
met de hulp van de Heilige Geest. Niemand kan ‘Jezus is Heer’ zeggen zonder de Heilige 
Geest, en niemand kan de naam Jezus Christus aanroepen en antwoorden verkrijgen, tenzij de 
Geest van Christus samengaat met zijn geest. Hoe kunnen wij dan weten dat de Geest van 
Christus helemaal opgegaan is in onze geest? Dat kunnen wij weten, want de Bijbel zegt dat 
Gods Kracht van boven onmiddellijk op ons zal komen wanneer de Geest van Christus in 
onze geest  opgaat.   ‘En zij  werden allen vervuld met  de Heilige Geest  en begonnen te  
spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken’ (Handelingen 2:4). Dit is de 
Kracht van boven. Het is niet iets wat u zich verbeeldt of kunt doen alsof u het ervaart; het is 
een echte ervaring. 



Veel mensen vandaag beelden zich in, of nemen gewoon aan dat deze Kracht van de hemel op 
hen gevallen is. God spreekt tot het hart van mensen. Wanneer de Geest van God opgaat in 
uw geest zal Zijn kracht de controle nemen over al uw acties, uitspraken en gedachten. U zult 
niet langer zeggen, denken en doen wat u wilt, maar wat de Geest wil. Uw weg, tijd, leven en 
alles wat met u te maken heeft, zal gestuurd worden door God, en uw eigen verlangens zullen 
niks zijn. Maar op dit moment bent uzelf nog steeds degene die de controle heeft over uw 
handelingen, uitspraken en gedachten. Wat u wilt, doet u, niemand controleert of bepaald uw 
leven, u plant  zelf  uw rooster.  Maar wanneer de Geest uw leven overneemt,  hebt u geen 
rooster meer maar de Geest Zelf doet alles door u  heen en voor u. Dan zal uw weg anders zijn 
dan die van anderen. Dit is wat de Bijbel bedoelt met compleet afhankelijk te zijn van God 
voor alles. Zij die Gods wegen niet begrijpen kunnen zich beledigd voelen door uw nieuwe 
gedrag. U zult dan alles doen zoals Christus het gedaan zou hebben, omdat uw leven het leven 
van Christus is en het leven van Christus is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid hetzelfde 
(Hebreeën 13:8). Hij doet nog steeds wat Hij tijdens Zijn aardse bediening deed. Zijn kracht 
en effectiviteit zijn tegenwoordig zelfs groter dan ooit tevoren, omdat Hij door Zijn Geest 
overal tegelijkertijd tegenwoordig kan zijn. Als kind van God hebt u geen ander leven, één 
leven voor Christus is alles wat u hebt. 

Op het moment van beslissing zal de speciale Innerlijke Genade (Heilige Geest) die u in u 
hebt, kiezen zoals Christus gekozen zou hebben. Bovendien wordt Zijn leven uw leven; Zijn 
kracht en vermogen uw kracht en vermogen, en alles wat met Hem te maken heeft, is alles 
wat met u te maken heeft. Christus staat aan uw zijde, omdat u een geestelijk mens bent. Maar 
wanneer u slechts een vleselijk mens bent, kunt u niets van hem krijgen. Wanneer u van God 
bent, zal Zijn Rivier van Leven stromen vanuit uw binnenste. Als geestelijk mens kunt u niet 
bestaan zonder gebed, net zoals een natuurlijk mens niet kan leven zonder te ademen, omdat 
gebed voor de geestelijke mens is wat ademhalen is voor de natuurlijke mens.  

Ik laat u hier achter in geloof en bid dat God u de genade zal geven op deze boodschap te 
overpeinzen en te doen wat het zegt, in Jezus Christus’ Naam. Amen. 

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profeet T.B. Joshua van 
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