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…Wees een  

    overwinnaar… 
 
 
 
      

 
 
 

Bijbelse Waarheid: 

 
Gods licht op  
1Samuël 17: 45-50) 
 
  Kampioenen worden 
  niet gehuldigd omdat 
  ze kampioen willen 
  worden, ze worden  
  gehuldigd omdat ze  
  hun vijanden hebben 
  verslagen.  
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…Wees een overwinnaar… 

 
Vader,  wij danken U omdat U Zichzelf toegewijd hebt aan onze 

bescherming. Wij danken U omdat U Zichzelf toegewijd hebt aan onze 

zegen. Wij danken U omdat U Zichzelf toegewijd hebt aan onze 

overwinning. Heer, maak ons klaar om Uw wil te doen en Uw Woorden te 

gehoorzamen. Geef ons de genade om te denken als overwinnaars en te 

spreken als overwinnaars. In Jezus’ naam. Amen. 
 
De Bijbel zegt dat we geschapen zijn naar de gelijkenis en het beeld van God. God 
Almachtig is Geest. We zijn gemaakt om in onze harten op Jezus te lijken. Dit 
suggereert dat wij begiftigd zijn met iets in ons. Dat “iets” moet aan de buitenkant 
zichtbaar worden. 
 
Wat is dat “iets”?  
God sloot een verbond van overwinning, bescherming en zegen met Abraham, 
Isaäk en Jacob. Het is een onophoudelijk verbond van sterkte en overwinning. Dit 
verbond werd uitgebreid met het huis van Isaï, het zaad van Isaï - David, en 
vandaag aan ons in Christus Jezus (Galaten 3:7,13-14). 
 
Iedereen die in Christus Jezus geroepen is, heeft de belofte van God; ú hebt die 
belofte ook. Die wonderbaarlijke belofte moet aan de buitenkant zichtbaar worden, 
maar dit kan alleen gebeuren als u gelooft. “De Here nu zeide tot Abram: Ga uit 
uw land en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal; Ik zal u 

tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij 

zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt 

zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems 

gezegend worden” (Genesis 12:1-3).  
 
Die belofte is het beeld van uw toekomst. De overwinning is van u. Om het beeld 
van overwinning een foto te laten worden, hebt u een rol te spelen. Kampioenen 
worden niet gehuldigd omdat ze kampioen willen worden, ze worden gehuldigd 
omdat ze hun vijanden hebben verslagen. U wordt niet gezegend omdat u 
gezegend wilt worden, u wordt gezegend omdat u in Christus Jezus gelooft.  
Die overwinning is in uw geloofsvertrouwen.  
Het is in uw geloof. 
Het is in uw belijden. 
Het is in uw ontvangen. 
Met het oog op de uitdagingen in het leven zeggen sommigen: “Ik denk dat ik het 
wel red”. Het is niet uw wensdenken dat u de overwinning geeft. Zeg niet wat u 
voelt, spreek wat u weet, zeg wat u gelooft. In Christus geloven is onze verbinding 
met een zegevierend leven. “Want al wat uit God geboren is, overwint de 
wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons 

geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de 

Zoon van God is? (1Johannes 5:4-5). 

 

Winnaars richten zich op God, niet op de gebeurtenissen om hen heen. David was 
een winnaar, maar als hij geen leven van geloof had geleefd, zou hij overwonnen 
zijn. Hij stond het niet toe dat wat hij aan de buitenkant zag hem afleidde van zijn 
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natuurlijke focus - dat is de belofte van God voor uw leven. Wanneer u eenmaal 
afgeleid bent van uw focus, zult u overweldigd worden door de situaties of 
omstandigheden waar u zich in bevindt. Koning Saul stond het toe dat angst zijn 
focus veranderde; hij maakte een vergissing en de genade van God verliet hem. 
Daardoor verloor hij alles wat zijn leven zin gaf (1Samuël 13:11-14).  
 
Als u goed denkt en goed spreekt, zult u goed handelen. Dus, als u overwinning 
denkt, betekent dat dat uw hart zo ingesteld is. Die overwinning begint in uzelf, het 
gevecht is in uw hart. Wat zijn uw overdenkingen op dit moment? Denk als een 
overwinnaar, spreek als een overwinnaar en u zult een overwinnaar zijn. 
Overwinning begint met uw manier van denken. Neem uw gedachten dus gevangen 
en de overwinning is voor u.  
 
Wanneer u uw gedachten gevangen hebt, zal God uw weg leiden naar overwinning. 
Dit betekent dat wanneer u uw gedachten gevangen hebt, God u steunt. Kaleb en 
Jozua lieten omstandigheden nooit hun richting bepalen, maar vertrouwden op God 

als hulpbron en zij werden bruikbare 
parels. Als de Ene die zegeviert in u 
woont, zult u dagelijks obstakels 
overwinnen door op Gods Woord te 
handelen; u zult elk werk van de 
duisternis overmeesteren. “Doch omdat 
bij mijn knecht Kaleb een andere 

geest geweest is en hij Mij volkomen 

gevolgd heeft, zal Ik hem naar het 
land brengen, waar hij heen geweest 

is, en zijn nakomelingschap zal het 

bezitten” (Numeri 14:14). Uw 
overwinning zal nooit boven het niveau 
van uw gedachten en woorden uitstijgen.  
 
Die overwinning is door geloof en geloof 
handelt op Gods Woord. Als u doet wat 
God u in het hart legt, dan zult u het 
verschil uitmaken in uw wereld - u zult 
de wereld overwinnen net zoals Jezus dat 
deed. Zijn overwinning wordt uw 
overwinning; het is een bovennatuurlijke 
overwinning. Het Woord van geloof, ik 
bedoel het Woord van overwinning is een 
zaadje wat gezaaid moet worden, wat 
water moet krijgen en waarop 
standvastig vertrouwd moet worden. Het 
is Gods Woord dat over uw lippen komt 

wat een overwinnende geest in u produceert. Dit was het wat Jozua overwinning 
gaf met het oog op de uitdagingen in het leven. Wilt u overwinning? Degenen die 
Gods Woord toelaten in hun hart, hebben altijd doorbraak. Jozua sprak het Woord 
van geloof en de muren van Jericho vielen.  
Onbereikbare plaatsen worden bereikbaar. Ongeacht de situatie, ongeacht de 
uitdagingen, als u ze in geloof benadert, is er geen limiet aan wat u kunt bereiken. 
De sleutel naar overwinning is uit te spreken wat God u in uw hart en gedachten 
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geeft. Dit gaf David de vrijmoedigheid om de stap te zetten en God op Zijn Woord 
te geloven. Dus als u nu Jezus op Zijn Woord gelooft, zult u dezelfde dingen zien 
als de vroegere discipelen zagen - wonderen in Zijn naam, overwinning in Zijn 
naam, ongewone prestaties in 
Zijn naam. 
 
Bedenk dat geloof de kracht is 
die onze woorden laat werken. 
Ik bedoel, goddelijk geloof is de 
kracht waar God achter zit om 
het tot stand te brengen. U en 
God zijn de meerderheid. Dus 
net zoals David deed toen zijn 
leven in gevaar was, kunt u 
Gods Woord spreken over uw 
situatie en daarmee brengt u 
Gods kracht, ik bedoel, Gods 
manier van overwinning op het 
slagveld. Wees dus een 
overwinnaar, dat is dus als een 
winnaar denken, als een 
winnaar spreken en als een 
winnaar handelen. Laat Gods Woord heersen in uw hart, gedachten, woorden en 
daden. Denk eraan dat het uw focus is, niet uw gevoelens, wat bepaalt wat voor 
persoon u bent. David was een overwinnaar. Jozua was een overwinnaar en u ook 
kunt een overwinnaar zijn, als u in geloof handelt. Verander uw focus daarom door 
uw gedachten en woorden te veranderen. Denk en spreek nooit meer op het niveau 
van uw oude leven van verlies en mislukking. Stop met de taal van het slachtoffer. 
Als u moet spreken, denk dan eerst na. Laat uw woorden Gods manier van geloof 
weerspiegelen. Ik bedoel dat niets uw gedachten moet veranderen over wat u 
gelooft in Christus Jezus. Spreek wat u gelooft en laat uw woorden een foto worden 
van de overwinning die u wenst, niet van de nederlaag waar u voor vreest.  
 
Er is niet genoeg lichamelijke of geestelijke kracht om satan te verslaan. Satan kan 
alleen verslagen worden door de kracht van de Heer. Focus op  God, focus op 
Jehova Nissi (‘de Heer is mijn Banier’), omdat het gevecht niet voor de sterkste is. 
God geeft Zijn genade vrijelijk - Zijn overwinning aan degene die op Zijn Woord 
vertrouwt. Zijn genade is meer dan genoeg met het oog op de gevaren in het 
leven. Waar Hij leidt, daar voorziet Hij. De overwinning is voor u. Die ongewone 
overwinning is voor degenen die Gods Woord geloven en belijden. Die overwinning 
is in uw geloofsvertrouwen, in uw geloof, in uw belijden en in uw ontvangen. Als u 
in geloof gaat staan en daar blijft, zult u overwinnend zijn, in Jezus’ naam. Wees 
gezegend!  
 
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 


