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Jezus Christus, U bent het waard om alle eer te ontvangen. Wij danken U dat u onze
zonden vergeeft  en ons dichter bij elkaar brengt.  Wij danken U, omdat er nooit een
ziekte is die U niet kunt genezen; er nooit een probleem is wat U niet op kunt lossen; er
nooit een last is die u niet kunt dragen. Een miljoen keer ‘dank U wel’ is niet genoeg om
onze dankbaarheid uit  te  drukken. Accepteer onze  dankbetuiging in Jezus  Christus’
Naam. Amen. 

Jezus stierf en verwijderde ons verleden. Aandoeningen, armoede, problemen en zorgen horen
ook bij  het  verleden.  Tenzij  u  nog  steeds  piekert  en  nadenkt  over  uw ervaringen  in  het
verleden, ben ik hier om u te vertellen dat al  uw zorgen en ongerustheid tot het verleden
behoren  in  de  naam  van  onze  Heer  Jezus  Christus,  Die  stierf  om  u  te  verlossen  van
verdoeming en frustratie. 
Hoe kunt u dan weten dat uw verleden voorbij is? Wanneer uw verleden voorbij is, bent u een
wedergeboren  christen:  ‘Daardoor  heeft  Hij  ons  de  grootste  en  kostbare  beloften
geschonken, opdat u daardoor deel  zou krijgen aan de Goddelijke natuur,  nadat  u het
verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.’ (2Petrus 1:4). 

Wanneer u deze bijzondere genade gekregen hebt, bent u deelnemer aan de goddelijke natuur
van Christus. Met deze genade wordt uw verleden uitgewist en uw toekomst gegarandeerd.
Dan hebt u een duidelijk beeld van waar u heen gaat, omdat er van u gezegd kan worden, dat
u de rechtvaardigheid van Jezus Christus hebt ontvangen: ‘Die Zelf  onze zonden in Zijn
lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid
zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.’ (1Petrus2:24).  Zo nam Hij de vloek,
armoede, aandoening, pijn, haat, mislukking, teleurstelling en ziekte die u verdiend had. Hij
verwijderde ons verleden en opende een nieuw hoofdstuk van beloften voor ons. Hij is onze
plaatsvervanger. 

Hoe  kunnen
we  weten  dat
we gered zijn,
na  alles  wat
Jezus voor ons
gedaan heeft?
U  kunt  weten
dat  u  gered
bent  wanneer
de  Geest  van
God  Zich
verbindt  met
uw  geest  om
te  verklaren
dat u een kind
van God bent.
Het  is  de
Geest van God
die in een ziel
werkt  om  een



gebalanceerd  christelijk  karakter  te  produceren.  Zonder  dit  kunt  u  niet  het  karakter  van
Christus bezitten; kunt u niet handelen als de waarachtige christen die u zou moeten zijn; kunt
u niet 'houden van' zoals Christus; en wanneer u het probeert zullen uw werken niet stijgen
boven  dat  van  namaak.  Tenzij  uw  geest  zich  verbindt  met  Gods  Geest,  zullen  uw
overtuigingen en ijver om goed te doen opvallend genoeg uitgelegd worden als pretentieus,
zelfzuchtig en voorwaardelijk.  ‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van
God zijn.’ (Romeinen 8:16). 

Zonder Gods Geest kunt u geen onvoorwaardelijke liefde, geloof en hoop in God uitoefenen.
U moet door de Geest leven, want als iemand niet door de Geest leeft kan hij niet van God
zijn.  ‘Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet
volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die
staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid
wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk
overspel,  hoererij,  onreinheid,  losbandigheid,  afgoderij,  toverij,  vijandschappen,  ruzie,
afgunst,  woede-uitbarstingen,  egoïsme,  onenigheid,  afwijkingen  in  de  leer,  jaloersheid,
moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al
eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.’
(Gal 5:16-21).  

Bent u een Christen? Hoe weet u dat u er een bent? Is het door uw aandoening, armoede,
problemen, crisis, veroordeling, tegenslag, mislukking, fluctuerende vermogen of incidentele
vrede en vreugde die uw leven kenmerken? Wacht niet met het toegeven dat u een zondaar
bent tot het resultaat van uw zonde zichtbaar is. U hoeft de resultaten namelijk niet meteen te
zien. U zou nu berouw moeten hebben om aan de opeenhopende gevolgen van uw overtreding
te kunnen ontsnappen of ze te kunnen ontwijken. De gevolgen zijn misschien niet automatisch
te zien, maar geleidelijk, u zou nog steeds incidenteel vreugde, vrede comfort, etc. kunnen
ervaren in plaats van altijd, totdat de gevolgen van uw zonde volledig gemanifesteerd zijn.
Dan bent u vernederd en wordt u gedwongen te stoppen met uzelf wijs te maken dat u de
christen bent die u zegt te zijn. Wanneer de gevolgen van uw zonden u inhalen, zult u stoppen
met  uw geroddel,  lasterlijke  propaganda  en het  neerhalen van  mensen  die  iets  presteren.
Totdat u vernederd bent en ontmaskerd wordt door de gevolgen van uw zonde zult u niet
stoppen met  het  ronddragen van uw bijbel,  met  het  doen alsof  u ‘wedergeboren’  bent  of
gelovig; u zult zich niet realiseren hoe gevaarlijk u bezig was, zonder de Heilige Geest; u zult
niet weten hoe fout of ernstig uw zonden zijn geweest. De Bijbel zegt in Handelingen 1:8:
‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult
Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste
van de aarde.’

U loopt rond met de bijbel, terwijl u uw overtredingen verstopt onder diepgaande kennis van
de Schriften  en  vlekkeloze  preken.  U doet  eerder  wat  u  voelt  dan  wat  de  Heilige  Geest
aangeeft, omdat u zich wentelt in uw zonde. Wat u ook doet in de vorm van christendienst
buiten de wil van God om, draagt bij in de toename van uw problemen. Broeders, ik zeg u,
wandel in de Heer, doe Zijn wil, vertrouw en gehoorzaam zijn geboden, want dit is de enige
manier om gelukkig te zijn in Jezus Christus. 

Als de christen die u beweert te zijn, zult u ook in staat moeten zijn tastbaar bewijs te laten
zien van uw claims. Het bewijs mag niet gekunsteld of tijdelijk zijn, wat gebaseerd is op het
bederfelijke en vergankelijke, maar op onvergankelijke en permanente dingen die voor altijd
blijven en ten goede komen aan alle generaties. Geld kan niet het onvergankelijke ding zijn



waar we hier aan refereren, en ook niet uw stapel boeken en certificaten. U hebt iets nieuws
en unieks nodig nu u de vergeving van God hebt ontvangen. Gods vergeving is volledig en
gratis, en zij die het ontvangen, ontvangen een aanraking van God Almachtig in elk gebied
van hun leven – geestelijk, financieel, gezondheid, etc. Wanneer u deze vergeving ontvangt,
zullen uw zegeningen totaal, volledig en grenzeloos zijn. Dit is de wil van God voor iedere
wedergeboren Christen. 

In plaats van met uw vinger te wijzen naar denkbeeldige vijanden, zou u uw bekering kunnen
heroverwegen en zien of deze niet twijfelachtig is. Wanneer uw bekering twijfelachtig is, kunt
u nooit de volledige gaven van God ontvangen. Behalve wanneer u Jezus Christus in geest en
in waarheid accepteert, zullen al uw wegen donker blijven. ‘Jezus zei tegen hem: Ik ben de
Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Johannes 14:6).

Dit geeft ons de vraag over gered zijn of wedergeboorte. Hoe kan een mens wedergeboren
zijn? Om wedergeboren te worden zijn er twee rollen: de rol van de mens en de rol van God.
De boodschap van God veroorzaakt dat geloof ontkiemt en groeit, terwijl Zijn genade zonden
bedekt.  Dit  is  Gods  deel.  De  rol  van de  mens  in  redding  is  slechts  te  geloven  en  Gods
instructies en geboden te gehoorzamen. God staat altijd klaar om Zijn deel te doen voor uw
redding,  maar  Hij  kan niet  voor  u  uw rol  vervullen,  terwijl  u  ervoor  kiest  om slaafs  en
werkeloos te blijven. U moet zelf uw eigen rol spelen, omdat er in bekering niet zoiets is als
symboliserend of plaatsvervangend. 

U kunt nu begrijpen dat uw bestemming, als het om redding gaat, vooral in uw eigen handen
ligt. U kiest ervoor uw handen te vouwen en met uw vinger te wijzen naar andere kinderen
van God, met de duivelse bedoeling gezalfde mensen van God neer te halen. Eerst had u een
vertekend en  verdraaid  beeld  van  de  man  in  The  Synagogue.  U bent  hier  waarschijnlijk
vandaag gekomen om hem te bevrijden van de demon die hij schijnt te hebben en hem daarna
de waarheid te laten zien. Maar nu bent u waarschijnlijk teleurgesteld, omdat u ontdekt hebt
dat u afgeweken bent van de rol die u had moeten spelen in uw eigen redding, het volgen van
een gezalfde man van God die u nooit onrecht aangedaan heeft. Wie heeft er nu dan vergeving
en bevrijding nodig, de man in The Synagogue of u? Probeert u deze vraag alstublieft  te
beantwoorden. 

Ik laat u hier achter in geloof en hoop u weer in geloof te ontmoeten in Jezus’ Naam. Amen. 
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