


Wie heeft de controle over u? 
Heb Ik u niet gezegd, dat als u gelooft, u de heerlijkheid van God zult zien? – Joh 11:40

Velen accepteren tegenwoordig wel de naam van Jezus Christus, maar niet het  leven van 
Jezus Christus. Wanneer ik zeg: ‘het leven van Jezus Christus’, bedoel ik Gods levensstijl. 
Gods levensstijl zegt dat het voor u als christen niet uitmaakt in wat voor situatie u zit, u kunt 
zelfs blij zijn als er aan de buitenkant niets is om blij over te zijn. Met andere woorden, Gods 
levensstijl is een levensstijl gebaseerd op positief geloof: dat is positief denken, positief praten 
en positief handelen. Hoeveel van u, als christen, zullen ‘Dank U wel Heer, dat U mij genezen 
hebt’ zeggen, terwijl ze nog steeds pijn hebben? Hoeveel van jullie zullen ‘Dank U Heer, dat 
U mij zegent’ zeggen, terwijl de symptomen van armoede er nog steeds zijn? Hoeveel van 
jullie zullen ‘Dank U Heer, dat U mij bevrijdt’  zeggen, terwijl  ze hun echte vrijheid nog 
moeten krijgen? 
Wanneer u vandaag ziek bent, en het is tijd om te bidden, dan bidt u om genezing. Wanneer u 
arm bent en het is tijd om te bidden, bidt u voor zegen. Wanneer u gezegend bent en het is tijd 
om te bidden, dankt u God. Iedereen wordt blootgesteld aan dingen die niet overeenkomen 
met Gods Woord. Als die dingen uw gevoelens beheersen en uw gevoel uw geloof, kunt u een 
christen zijn en toch beheerst worden door satans middelen. 

Onze bewijstekst komt uit Johannes 11:32, 38-41. Het gaat over Martha en Maria bij het graf 
van hun broer Lazarus. ‘Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan  
Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven  
zijn. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot,  
en er was een steen op gelegd. Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de  
gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus 
zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?  
Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei:  
Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt.’ 

De twee zussen Martha en Maria kunnen 
niet  verder  kijken dan de dood van hun 
geliefde broer. Wat zij  konden zien was 
een dood lichaam dat al vier dagen in het 
graf  lag.  Maar  Jezus,  onder  de  controle 
van  de  Heilige  Geest,  zag  voorbij  het 
graf;  voorbij  het  graf  was  er  leven. 
Wanneer u als christen naar de buitenkant 
van dingen blijft kijken, zoals Martha en 
Maria, kunt u geen juist oordeel hebben. 
Maria  gaf  Jezus  zelfs  de  schuld  van  de 
situatie  waar  zij  zich in  bevond door  te 
zeggen: ‘Heere, als U hier geweest was,  
zou mijn broer niet gestorven zijn’, alsof 
Jezus  Degene  was  die  verantwoordelijk 
was voor de dood van haar broer Lazarus. 
Maria begreep als  christen niet  dat  God 
kiest  waar  we  doorheen gaan,  maar  dat 
wij kiezen hoe we er door heen gaan. Met 

andere woorden, wij zijn zelf verantwoordelijk voor waar wij onze aandacht op vestigen. En 
omdat wij verantwoordelijk zijn voor waar wij onze aandacht op vestigen, is het onnodig om 



iemand anders de schuld te geven van onze situatie. Als christen kan onze situatie er pijnlijk 
uitzien, maar het is niet tot de dood, maar voor de glorie van God. 

Laten we nu eens kijken naar Jezus’ gebed. Hij zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord  
hebt’. Dit is een gebed van dankzegging. De situatie riep niet op tot dankzegging, maar tot 
huilen, treuren en rouwen, omdat het dode lichaam al in de grond was. Maar Jezus, onder de 
controle van de Heilige Geest, werd niet beïnvloed door de gebeurtenissen om Zich heen. Dit 
betekent dat wanneer u onder de controle van de Heilige Geest bent, niets u kan ontmoedigen, 
niets u kan overmannen en niets u kan beïnvloeden, omdat de Heilige Geest de beste invloed 
is. Bent u onder de controle van de Heilige Geest? Als u onder de controle van de Heilige 
Geest bent, zou u dingen doen alsof Jezus Degene is die ze doet. U zou spreken alsof Jezus 
Degene  is  die  spreekt.  U  zou 
onderwijzen  alsof  Jezus  Degene  is 
die  onderwijst.  U  zou  bidden  alsof 
Jezus Degene is die bidt. Wie heeft 
de controle over u? 

In  Mattheüs  7:20 zegt  de  Bijbel: 
‘Zo  zult  u  hen  dus  aan  hun  
vruchten  herkennen’.  Dit  betekent 
dat een christen gekend moet worden 
aan  de  vruchten  van  de  Geest;  dit 
zou  zijn  handelsmerk  moeten  zijn. 
Maar  wat  gebeurt  er  tegenwoordig 
onder  christenen?  We  betuigen 
affiniteit  of  intimiteit  met  Christus, 
met het vlees, terwijl we in ons hart 
en  leven  onveranderd  zijn.  Veel 
mensen zeggen: ‘Ik ben een christen, 
ik  ben  wedergeboren,  ik  heb  mijn 
leven  25  jaar  geleden  aan  Christus 
gegeven…’  Als  u  zegt  dat  u  een 
Christen bent, betekent dit dat u een 
een goddelijke beelddrager bent van 
God;  u  weerspiegelt  Jezus  en  uw 
leven komt van Christus. Tenzij deze 
bewering  getest  is  in  een  echte 
situatie,  zal  uw  bewering  verdacht 
blijven. In 2Koningen 6:15 kunnen we zien hoe de dienstknecht van de Profeet Elisa getest 
werd in een echte situatie. ‘De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar 
buiten,  en zie,  een leger  met  paarden en strijdwagens omringde de stad.  Toen zei  zijn  
knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? Hij zei: Wees niet bevreesd, want 
die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn  
ogen, zodat hij ziet. En de HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de  
berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.’ (2Koningen 6:15-17). 
Dit is een duidelijk beeld van de verschillen tussen zij die gecontroleerd worden door hun 
situatie en zij die onder de controle van de Heilige Geest zijn. Toen Elisa’s dienstknecht de 
strijdwagens van de vijand de stad zag omsingelen was hij gedwongen om het uit te roepen 
naar zijn meester:  ‘Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?’, maar Elisa, onder de controle 
van de Heilige Geest, werd niet beïnvloed door de gebeurtenissen om zich heen. Kijkend naar 



de situatie aan de buitenkant werd de dienstknecht bang en zijn situatie werd groter dan hij 
kon hanteren. Jawel, wat er gebeurde zorgde voor angst, paniek en bezorgdheid, maar Elisa 
zag voorbij het zichtbare. Ik bedoel, hij zag voorbij zijn directe situatie. 

Tegenwoordig geloven veel mensen in God, maar niet tijdens tijden van beproeving, omdat er 
een  reus  in  hun  leven  is,  die  verslagen  moet  worden.  De  naam van  die  reus  is  ‘angst’. 
Wanneer wij over angst spreken, hebben wij het over angst in vele vormen: angst voor verlies, 
ziekte, armoede, afwijzing, teleurstelling, etc. Heeft angst de controle over u? Laat mij u dit 
vertellen: angst is een vernietigend middel dat miljoenen beroofd heeft van een overwinnend 
leven in Christus Jezus. Angst voorkomt dat u belangrijke beslissingen neemt in uw leven. 
Miljoenen hebben zich overgegeven aan hun angsten, terwijl zij in hun harten dromen van een 
wonder. Laat u dit niet gebeuren. Wat is op dit moment uw situatie? U moet weten dat, als 
kind van God,  uw situatie u niet kan vernietigen, maar de angst voor de situatie kan dat wel! 
Wanneer angst u beheerst, zal uw god een god van angst zijn. Wanneer twijfel u beheerst, zal 
uw god een god van twijfel zijn. Maar wanneer u onder de controle van de Heilige Geest bent, 
zult u, zelfs wanneer u door een dal vol schaduw van de dood gaat, geen kwaad vrezen, omdat 
uw God is: ‘De God die redt’.

Deze boodschap komt tot een eind, maar onthoud altijd: waar u ook doorheen gaat, voor een 
christen doet de manier waarop u ermee omgaat er het meest toe. Niets gebeurt voor niets en 
niets gebeurt toevallig. In wat voor situatie u zich ook bevindt als kind van God, het is met 
een doel. Laat om deze reden uw problemen u niet deprimeren. Kijk voorbij uw problemen. 
Voorbij uw problemen ligt de oplossing. Jezus Christus is de oplossing. Stop vanaf vandaag 
met het praten over uw probleem, want Hij zal u niet zonder oplossing laten. Stop met het 
praten over uw last, want Hij zal u niet zonder bevrijding laten. Stop met praten over uw 
verleden, want Hij zal u niet zonder toekomst laten. 

Op dit punt laat ik u achter onder de controle van de Heilige Geest en ik bid u ook weer te 
ontmoeten onder de controle van de Heilige Geest, in Jezus’ naam. 

Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue 
Church of All Nations te Lagos, Nigeria.
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