
 
 
 
 



Vertaling voorpagina: 
Tenzij u uw verleden verslagen heeft, kunt u zich niet richten op uw toekomst. 
U moet vooruitkijken, want u kunt niet tegelijkertijd in verschillende richtingen kijken. 
Jezus weet hoe onwaardig wij zijn om Zijn genade te ontvangen; daarom heeft Hij besloten om ons 
verleden aan de kant te schuiven om zo onze toekomst te kunnen bepalen. 
Satan bespreekt ons verleden, want dat is de enige informatie die hij over ons heeft. 
Jezus heeft onze toekomst in zijn hand. 
Wanneer uw verleden voorbij is, bent u geheiligd door de waarheid van Christus. 
Jezus is een “aan morgen denker”. 
 
 
UW VERLEDEN IS VOORBIJ 
 
Uw verleden is voorbij. Tenzij u uw verleden verslagen heeft kunt u zich niet richten op uw 
toekomst. Als uw verleden over moet zijn, moet u er overheen groeien. Met andere woorden, als u 
ernaar verlangt u op uw toekomst te richten, moet u eerst uw verleden verslaan.  

 
 
 
 
 

U moet vooruitkijken, want u kunt niet 
tegelijkertijd in verschillende richtingen 
kijken. Degene die onze toekomst bepaald 
is onze Heer Jezus Christus. Hij kijkt niet 
naar ons verleden om onze toekomst te 
bepalen. Als Hij dat wel zou doen zouden 
wij hier vandaag niet zijn. 

 
 
 
 
 
 

Jezus weet hoe onwaardig wij zijn om Zijn 
genade te ontvangen; daarom heeft Hij 
besloten om ons verleden aan de kant te 
schuiven om zo onze toekomst te kunnen 
bepalen. Hij zei: “Ik zal de aardbodem 
niet weer vervloeken om de mens, omdat 
het voortbrengsel van des mensen hart 
boos is van zijn jeugd aan” (Genesis 
8:21). Wij weten waar wij vandaag geweest 
zouden zijn als Jezus geen eind aan ons 
verleden had gemaakt, als Hij niet zo 
begaan was met onze toekomst. Jezus heeft 
uw verleden weggenomen. Hij komt ons 
leven binnen en maakt een eind aan ons 
verleden en een begin aan onze toekomst. 
Hij bespreekt onze toekomst, maar satan 
bespreekt ons verleden.  
 
 
 

Als u op Jezus zou lijken, zou u 
een “aan morgen denker” zijn. 

Wanneer uw verleden voorbij zou 
zijn, zou uw aanklager vluchten, 
omdat het enige wat u aan hem 
verbind uw verleden is.



Satan bespreekt ons verleden, want dat is de 
enige informatie die hij over ons heeft. Elke keer 
wanneer we ons willen 
richten op onze 
toekomst is satan daar 
om ons aan ons 
onwaardige verleden te 
herinneren, om ons schuldgevoel te prikkelen en 
zo onze toekomst haar glans te laten verliezen. 
Hij heeft geen andere bezigheid dan ons uit 
koers te krijgen. Daarom waarschuwt de Bijbel 
ons tegen het nemen van uitstapjes naar het 
verleden. Het is erg 
gevaarlijk. 
 
Jezus wil niet dat 
wij naar het 
verleden kijken; 
Hij wil dat we 

vooruitkijken, 
omdat Hij weet dat 
terugkijken een val 
van de duivel is. 

Jezus heeft onze toekomst in zijn hand.  
 
Jezus zei tegen Zijn discipelen: “Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb” 

(Johannes 15:3). Met andere woorden “uw 
verleden is voorbij vanwege de genade van het 
evangelie” Wanneer uw verleden voorbij is, bent u 
geheiligd door de waarheid van Christus. Er is een 
reinigde werking in Christus’ Woord: het 
evangelie. Wanneer uw verleden eenmaal voorbij 

is; wanneer u eenmaal geheiligd bent, kunt u uw mond open 
doen met 
geloof in uw 
hart en tegen 

satan 
zeggen: “Ga 
achter mij”, 
en hij zou 
elke instructie gehoorzamen. Hierom is het erg 
belangrijk dat u uw verleden verslaat door u op 
de toekomst te richten.  
Sprekend over de noodzaak van het 
vooruitzien, zei de profeet Jesaja: “Zo zegt de 
Heer: Denkt niet aan hetgeen vroeger 
gebeurde en let niet op wat oudtijds is 
geschied; zie, Ik maak iets nieuws (in uw 
leven), nu zal het uitspruiten; zult gij er geen 
acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de 
woestijn maken, rivieren in de wildernis” 
(Jesaja 43:18-19).   

 
 

Als uw verleden over 
moet zijn, moet u er 
overheen groeien. 

Elke keer wanneer we 
ons willen richten op 
onze toekomst is satan 
daar om ons aan ons 
onwaardige verleden 
te herinneren, om ons 
schuldgevoel te 
prikkelen en zo onze 
toekomst haar glans te 
laten verliezen. 

Het is door vooruit te kijken dat u nieuwe 
dingen ontdekt, een nieuwe horizon en 
nieuwe mogelijkheden waar u normaal 
nooit van gedroomd zou hebben. 

Bedenk dat alleen geloof God 
kan behagen en geloof richt 
zich op God in plaats van op 
het verleden: het handelt nu, 
gelooft nu, ontvangt nu en 
belijdt nu. 



 
De apostel Paulus schreef aan de Filippenzen: 
“Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of 
reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, 
of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door 
Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor 
mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, 
maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen 
achter mij ligt en mij uitstrekkende naar 
hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om 
de prijs der roeping Gods die van boven is, in 
Christus Jezus.” (Filippenzen 3:12-14).  
 
 

Jezus is een 
“aan morgen 
denker”. In 
onze harten 

zijn we gemaakt om op Hem te lijken. Op Jezus 
lijken is ons doel. Als u op Jezus zou lijken, zou u een “aan morgen denker” zijn. Hij maakt zich 
niet zo druk om ons heden, hij houdt 
zich bezig met onze toekomst.  
 
Jezus zei tegen de vrouw die betrapt 
was in het plegen van overspel: 
“Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af aan niet meer” (Johannes 8:11). Toen 
Hij de man ontmoette die Hij genezen had bij het bad van Betesda, zei Jezus tot hem: “Zie, gij zijt 

gezond geworden; zondig niet meer, 
opdat u niets ergers overkome (Johannes 
5:14).  

 
In deze passages gaf Jezus dezelfde 
boodschap aan de overspelige vrouw 
en aan de man die Hij genas bij het 
bad van Betesda. Beiden waren ze 
van de dood gered door Zijn genade. 
Het was alsof Hij tegen hen zei: “Zie, 
uw verleden is nu voorbij; stop naar 
het verleden te kijken, zodat er niets 
ergers met u gebeurt.  
 
Ik ben niet geïnteresseerd in uw 
onwaardige verleden. Nu u 

geheiligd/gereinigd bent door de 

Jezus weet hoe onwaardig wij zijn om Zijn 
genade te ontvangen; daarom heeft Hij 
besloten om ons verleden aan de kant te 
schuiven om zo onze toekomst te kunnen 
bepalen. 

Er is een reinigde werking in 
Christus’ Woord: het evangelie. 

Jezus heeft ons verleden weggenomen. Hij komt ons leven 
binnen en maakt een eind aan ons verleden en een begin 
aan onze toekomst. 

Dit is een nieuw jaar, een nieuw besluit en een 
nieuwe mogelijkheid om een standvastige blik op 
Christus Jezus te handhaven.  

Wees een vooruitkijker. 
Ontdekking is voor vooruitkijkers. 



woorden die Ik tot u gesproken heb, moet u schoon blijven. Het is erg gevaarlijk om terug te kijken; 
richt u op de toekomst en Ik ben die toekomst.” 
 

Wanneer uw verleden over is, zal uw aanklager 
vluchten, want het enige wat u met hem verbindt is uw 
verleden. Hij heeft geen andere informatie over u. De 
Bijbel zegt dat satan onze aanklager is. Als u succes in 

het leven wilt hebben, kijk dan niet terug; dat is gevaarlijk om te doen, tenzij het is om God groot te 
maken om wat Hij gedaan heeft in uw leven. Wees een vooruitkijker. Ontdekking is voor 
vooruitkijkers.  
 
Het is door het vooruitkijken dat u 
nieuwe dingen ontdekt, een nieuwe 
horizon, en nieuwe mogelijkheden waar u normaal nooit van gedroomd zou hebben.  

 
Al jaren maakt u uitstapjes naar uw 
verleden. Dit is een nieuw jaar, een 
nieuw besluit en een nieuwe 
mogelijkheid om een standvastige blik 

op Christus Jezus te handhaven. Herinnert u zich dat alleen geloof God kan behagen en geloof richt 
zich op God in plaats van op het verleden: het handelt nu, gelooft nu, ontvangt nu en belijdt nu. Als 
u de problemen van vandaag 
op moet lossen met de 
aanpak van gisteren, dan zou 
u geen verschil uitmaken. U 
moet uw gedrag veranderen, 
uw karakter, uw normale 
benadering van het leven om 
uw verstand opnieuw af te 
stellen. Als u dit niet doet, 
zult u zien dat u opnieuw 
uitkijkt naar een nieuw begin 
aan het eind van dit jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een vertaling van een 
pamflet, geschreven door 
Profeet T.B. Joshua van The 
Synagogue Church of All 
Nations te Lagos, Nigeria. 
 
Vertaling:  
Stichting Bevrijding in Jezus` naam 
Hertogin Mechteldhof 5 
5302 VN Zaltbommel - NL 
Telefoonnummer: +31 (0) 418  54 00 25 
info@bevrijdinginjezusnaam.nl 
http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl 

Terugkijken is een val van satan, de 
duivel. Jezus heeft onze toekomst. 

U moet vooruitkijken, want u kunt niet tegelijkertijd in 
verschillende richtingen kijken. 

Wij weten waar wij vandaag geweest zouden zijn als 
Jezus geen eind aan ons verleden had gemaakt, als Hij 
niet zo begaan was met onze toekomst.

Degene die onze toekomst 
bepaald is onze Heer Jezus 
Christus. Hij kijkt niet naar 
ons verleden om onze 
toekomst te bepalen.  


