
 
 
 



Vertaling voorpagina: 
Gods titel voor ons is “Gelovige”, nooit “Twijfelaar”. 
Alleen mensen van geloof hebben toegang tot het huisgezin van geloof. 
De Vader houdt net zoveel van mij als dat Hij van zijn andere kinderen houdt. 
De belijdenis van geloof is altijd een vreugdevolle belijdenis. 
Het Woord gebruiken in uw dagelijks leven is het geheim van geloof. 
Bij geloofsbelijdenis is het belangrijk om niet te vergeten dat Gods Woord de basis moet zijn. 
Voor ons als mensen van geloof, is geloof iets wat we van nature hebben. 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS 
 
Nadat ik Galaten 3:14 gelezen had, 
begon ik te begrijpen dat Gods titel 
voor ons “Gelovige” is, en niet 
“Twijfelaar”. Het is voor ons 
vanzelfsprekend om in geloof te 
functioneren, want dat is de natuur 
van ons leven. Al vanaf het begin 
had God bedoeld dat ons behoud 
door geloof zou zijn, zodat mensen 
gewillig zouden zijn om het 
evangelie van behoudenis te 
ontvangen. Zonder geloof kunt u 
God niet behagen. In feite zegt God 
dat Zijn huisgezin een huisgezin van 
geloof is. Met andere woorden, 
alleen mensen met geloof hebben 
toegang tot Zijn huisgezin van 
geloof.  
 
Als mensen van geloof is geloof iets wat we van nature hebben. God heeft ons een maat van geloof, 
de Geest van geloof, en het Woord van geloof gegeven, wat we nodig hebben om voor Hem te 
leven. We zouden moeten leren om dit vrijmoedig te belijden, niet alleen met onze mond, maar ook 
in ons hart. Volgens Romeinen 10:8 “is het woord nabij ons” – het Woord van geloof dat wij 
verkondigen. Dit is de overwinning die de wereld overwint: ons geloof. (1 Joh. 5:4) 
 

God heeft ieder mens een maat van geloof 
gegeven. Ik verkondig dit feit: “God heeft 
me de maat van geloof gegeven. Hij 
classificeert mij niet als twijfelaar of 
ongelovige. Ik ben een lid van zijn 
huisgezin van geloof. Ik ben een man van 
geloof. Geloof is iets wat ik heb. Net zoals 
God elke christen de maat van geloof heeft 
gegeven, zo heb ik ook mijn eigen 
geloofsleven, net zoals ik mijn eigen 
schoenen heb.  
Wanneer er een crisis komt, hoef ik niet te 
zoeken naar iemand die voor mij een gebed 
van geloof wil bidden. Ik bid zelf. Als 
ziekte komt, ben ik er klaar voor om door 
God gebruikt te worden om genezing te 
verzorgen en toe te dienen  in Jezus’ naam. 



Een van de gevolgen van het hebben van een eigen geloofsleven, is dat ik directe toegang tot God 
heb. Dit is de reden waarom ik niet overal hoef te zoeken naar iemand die voor mij bidt: ik ben 
vrijmoedig in het zelf bidden.  

 
In Johannes 16:23 verzekert Jezus 
mij dit, wanneer Hij zegt: “Als u de 
Vader om iets bidt, zal Hij het u 
geven in mijn naam”.  Daarom heb 
ik het recht om in de naam van 
Jezus tot mijn Vader te bidden. Ik 
neem mijn plaats in in de autoriteit 
van de gelovige. In Lucas 10:19 
verklaart Jezus: “Ik heb u macht 
gegeven  om op slangen en 
schorpioenen te treden en tegen de 
gehele legermacht van de vijand; 
en niets zal u enig kwaad doen”. 
Door deze verklaring moeten alle 
discipelen, ik bedoel gelovigen, 
christenen, delen in de autoriteit 
van Jezus Christus over alle 
vormen van demonische  machten, 
die Hij symboliseert met slangen 
en schorpioenen.  

 
 
Als een gelovige neem ik mijn plaats in in de autoriteit die de 
gelovige heeft: het evangelie te prediken en te leren, de zieken 
te genezen en de verlorenen te bevrijden en te redden. Ik kan in 
de naam van Jezus contact opnemen met de Vader. De Vader 
houdt net zoveel van mij als van elk van zijn andere kinderen. 
Ik ben net zo kostbaar voor de Vader als elke evangelist, 
voorganger, zendeling of leraar. Ik heb net zoveel 
rechtvaardigheid als iedere andere christen, want mijn 
rechtvaardigheid is gebaseerd op wat Jezus gedaan heeft in 
mijn plaats (2 Korintiërs 5:21). 
 
Ik ben de rechtvaardigheid van God in Christus. Hoe weet ik 
dit? 2 Korintiërs 5:21 is één van meerdere geweldige 
beweringen die me dit vertellen. Ik ben nu rechtvaardig in 
Christus, niet alleen een nieuwe schepping, maar een 
rechtvaardige in Hem. Wat betekent het om rechtvaardig te 
zijn? Dit betekent dat ik het goddelijke vermogen bezit om in 
Gods heilige tegenwoordigheid te staan zonder enig gevoel van 
onwaardigheid. Het betekent dat God me rechtvaardig heeft 
gemaakt met zijn eigen rechtvaardigheid. Ik sta voor Hem 
zonder enig gevoel van onwaardigheid nu ik vrij ben van het 
oude minderwaardigheidcomplex wat me eens gevangen hield. 
Emmanuel! 
 
 



Ik bad eens met een zuster die erg ziek was. Nadat ik met haar 
gebeden had, zei ze: “Ik weet dat ik beter ga worden”. Door haar 
belijdenis wist ik dat we verslagen waren en ik zei tegen haar: 
“Wanneer ga je dan beter worden?” Zij zei: “Ik weet niet wanneer, 
maar ik weet dat ik beter word, want het Woord zal niet falen”. Toen 
liet ik haar weten hoe zij gefaald tegenover het Woord. Ik vroeg haar: 
“Het Woord is nu en geloof is nu. Is het Woord dan waarheid in jouw 
geval?” Wanneer we weten dat het Woord God is, die nu tot ons 
spreekt, is het niet zo moeilijk voor ons om ernaar te handelen.  
 
Geloofsbelijdenis is altijd een vreugdevolle getuigenis. Het belijdt dat 
we het geld hebben voordat het er is. Het belijdt perfecte genezing, 
zelfs als de pijn nog steeds in het lichaam is. Het belangrijke wat we 
moeten onthouden in geloofsbelijdenis, is dat Gods Woord de basis 
moet zijn. Ik bedoel dat uw belijdenis gebaseerd moet zijn op Gods 
Woord. Ziet u, geloven is eenvoudigweg het handelen op het Woord. 
We handelen naar Zijn Woord omdat we weten dat het waar is. We 
proberen het niet te geloven. Het gebruik van het Woord in uw 
dagelijks leven is het geheim van geloof. 

 
In Jozua 1:8 zegt God tegen Jozua: 
“Dit wetboek mag niet wijken uit uw 
mond, maar overpeins het dag en 
nacht, opdat gij nauwgezet handelt 
overeenkomstig alles wat daarin 
geschreven is, want dan zult gij op uw 
wegen uw doel bereiken en zult gij 
voorspoedig zijn.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

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