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Eerste dienst 
Emmanuel. God met ons. En als God met ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand. 
Niemand! 
Ik geloof dat God mij geroepen heeft om uw gebedspartner te zijn. Het is zo belangrijk dat 
we overeenstemmen. Laten we overeenstemmen! 
 
Johannes 4:21-24 Jezus zei tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze 
berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij 
aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de 
waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de 
Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in 
geest en in waarheid 
Redding is voor de Joden. Het uur komt en is nu gekomen. Het uur om God te aanbidden 
in de geest. God is Geest. Mensen zijn geroepen om hun Hemelse Vader te aanbidden. 
Bent u een van die mensen? 
 
In Lukas 11:2 Hij zei tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; (in het Engels staat erbij uw wil geschiede zowel in de hemel als ook 
op de aarde). 
Wanneer u bidt, zeg dan: “onze Vader die in de hemel is, uw naam worde geheiligd”. 
Mensen zijn geroepen om hun Hemelse Vader te aanbidden en zichzelf te beschouwen als 
zijn kinderen. Hieraan refererend begint het gebed van onze Heer met “Onze Vader die in 
de hemel is”. We weten allemaal dat we geen kracht of eigen wil hebben. Het is moeilijk 
om goed te bidden. Maar het is alleen Jezus Christus die ons kan helpen door zijn Woord 
en Geest. 
 
Titus 3:5 …heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, 
doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing 
door de heilige Geest… 
Het is niet door rechtvaardige werken, maar naar zijn genade. Dit betekent dat u niet 
alleen Gods Woord nodig hebt om wedergeboren te zijn, maar ook Gods Geest. Want 
Gods Woord verfrist ons verstand en Gods Geest vernieuwt onze kracht. Het is de kracht 
van God die door zijn Woord en Geest werkt en zo de wedergeboorte teweegbrengt. Mijn 
wil moet gehoorzaam zijn aan Gods wil voordat ik zijn zegeningen kan ontvangen. 
 
“Vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult 
aanbidden”. De Samaritaanse vrouw geloofde in dezelfde God als de Joden. Zij aanbaden 
zowel afgoden als God. Het is correct als u zegt dat ze Iemand aanbaden die ze niet goed 
kenden. Als u in deze tekst kijkt naar hoe het woord “redding” is gebruikt, dan lijkt het 
hier “Messias” of “Redder” te betekenen. Redding is voor de Joden, redding komt van de 



Joden. De Redder zou komen uit de Joden. Vanuit hen ging de prediking en lering van het 
evangelie over de hele wereld, naar alle volken op aarde. 
 
Hebreeën 12:28 Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, 
dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en 
ontzag… 
Laten wij de genade van God hebben, want wij hebben een Koninkrijk wat onwankelbaar 
is. De ware aanbidders zullen de Vader aanbidden in de geest. De aanbidding van de 
Samaritanen was een vleselijke. Zij hadden niet de profetische gave gekregen. Dat van de 
Joden was ook vleselijk. De aanbidding van de Samaritanen was ook een defecte, dat van 
de Joden was een vleselijke. 
 
Romeinen 1:9 Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is 
mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk… 
“Want God is mijn getuige, die ik aanbid met mijn geest…” Dit betekent: een mens 
aanbidt God in de geest wanneer hij onder invloed is van de Heilige Geest.  
In het evangelie van zijn Zoon is God in alle eeuwen in Zichzelf een generatie aan het 
verzamelen van geestelijke aanbidders. Ik bedoel: Als Jezus alle aanbidders komt 
onderzoeken, zal de vraag niet zijn: “Wie heeft aanbeden in de Synagoge Kerk van alle 
Naties?” Of: “Wie heeft aanbeden in Jeruzalem?” Maar: “Wie aanbidt in de geest?”. Zoals 
ik u al vertelde, aanbidt een mens in de geest wanneer hij onder de invloed is van de 
Heilige Geest. Let op: allen die gedoopt zijn in de Heilige Geest zijn gevuld met de Heilige 
Geest, maar niet iedereen die gevuld is met de Heilige Geest is gedoopt met de Heilige 
Geest. God in de geest verhogen, roemen in onze Redder Christus als de enige Redder en 
Verlosser. Als je God, die Geest is, niet aanbidt in je geest, mis je het doel van aanbidding.  
 
Filippenzen 3:3 Want wíj zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in 
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. 
Amen. De ware aanbidder zal zijn Hemelse Vader aanbidden in geest. God is in alle 
eeuwen voor Zichzelf een generatie aan het verzamelen van geestelijke aanbidders. De 
aanbidding van de Samaritanen was een vleselijke aanbidding, een defecte. Zij hadden 
geen profetische geschriften gekregen. De aanbidding van de Joden was ook vleselijk, zij 
keken alleen naar de letter en refereerden aan de Geest en de doelstellingen, die op een 
afstand waren door rites en ceremonies. God is Geest. Dit is een van de feiten.  
 
Er is een God, de oorzaak van alle dingen, de bron van alle perfectie. Zonder onderdelen 
of dimensies, oneindig. Die de hemel en de aarde geschapen heeft, alle dingen bestuurt en 
in stand houdt. Het is makkelijker om te zeggen wat God niet is dan wat Hij wel is. Een 
Geest heeft geen vlees of botten. Wie kent de weg van de Geest? Als God geen Geest was 
zou Hij niet perfect kunnen zijn. We moeten de Almachtige God aanbidden met een vast 
denken, in gedachten houden, en met een vlam van genegenheid. Met alles wat in u is, 
alles wat u bent, alles wat u hebt en kunt doen. U kunt God niet aanbidden omdat Hij een 
Geest is. Christus is gekomen om God aan ons te verklaren. God is Geest, want Hij is een 



oneindige en eeuwige Geest. Een intelligent wezen, onzichtbaar, onsterfelijk en 
onverdorven. 
 
Filippenzen 3:3 Want wíj zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in 
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. 
Heb geen vertrouwen in het vlees. God in de geest verhogen, roemen in onze Redder 
Christus als de enige Redder, Verlosser, Bevrijder. Geen vertrouwen in het vlees hebben, 
of in wat voor uiterlijke rite, ceremonie of situatie dan ook. Als je God, die Geest is, niet 
aanbidt in je geest, mis je het doel van aanbidding.  
 
Open je mond nu voor elk goed woord. Ik ben verlost. Nederlaag en tegenslag zijn dingen 
van het verleden, ik ben opnieuw geboren, ik ben met God verbonden, ik heb de 
rechtvaardigheid van God in mij. In Jezus’ naam bidden wij!  
 
Zij die de duivel overwinnen, doen dat door hun belijdenis, door hun getuigenis. Ik ben 
verlost, Jezus is mijn Verlosser, ik ben bevrijd, Jezus is mijn Bevrijder, ik ben gered, Jezus 
is mijn Redder.  
 
Wij praten als mensen van een ander ras of koninkrijk. We spreken als een gekozen 
generatie, een koninklijk priesterschap, wij hebben autoriteit, God draagt en steunt onze 
autoriteit, ik heb autoriteit, God draagt en steunt mijn positie. Als God mijn positie draagt, 
is er succes in mislukking, gezondheid in ziekte, aanstelling in teleurstelling. Open nu uw 
mond voor elk goed woord. Als Gods Woord waar is voor uw leven, laat me dan uw 
blijdschap zien. Begin te wandelen in het licht van uw getuigenis. In Jezus’ naam bidden 
wij! 
 
 
Gebedsrij 
Als we preken, leren, halleluja zeggen enz., en naar huis gaan, is er niets wat voorbij gaat 
aan ons menselijke bevattingsvermogen. Waar is God? Er moet iets zijn wat verder gaat 
dan ons menselijk verstand. Dan zegt u: “OK, dit is God”. Er is nu niets gebeurd dat eerder 
nog niet gebeurd is. Neem gewoon de tijd en herinnert u zich uw verleden. Alles is van 
tevoren bestemd.  
 
Sta op voor gebed. Als God mij alles kan vertellen over een land in Azië, en we zijn hier 
over de hele wereld te zien en u klaagt nog steeds, dan moet u uzelf eens onderzoeken. Als 
de Heer ons gebruikt om tegen de hele wereld te spreken, met hen te bidden en voor hen 
te bidden en zij worden vrij, en u zit hier te mopperen en te klagen… dan moet u uzelf 
eens onderzoeken.  
 
Open uw mond en begin elk goed woord te spreken, in Jezus’ naam. Jij ziekte, eruit! Jij 
geest van zwakheid, eruit! In de Machtige naam van Jezus’ Christus! Terwijl u voor uzelf 
bidt, moet u ook voor anderen bidden.  
 



Open uw mond en spreek elk goed woord. Wat voor ketting de duivel ook gebruikt heeft 
om zichzelf aan mij vast te maken, om mij vast te houden aan hem, begin uzelf los te 
maken in de naam van Jezus Christus. Open uw mond. 
 
Ik wil dat u gelooft. Zonder dat we het kunnen zien, kunnen we niet geloven. Voordat we 
gingen bidden, heeft de Geest van God me met profetieën de zaal rondgestuurd om u te 
laten zien dat Hij mij gebruikt, en dat hij mij kan gebruiken om u te bevrijden. U hebt het 
gezien, geloof het gewoon. Ik wil in uw leven spreken. Jij ziekte, eruit! Jij geest van 
zwakheid, eruit! Jij mislukking, eruit! Die geest van tegenslag, eruit! In de machtige naam 
van Jezus Christus! U zult hier niet weggaan, tenzij u gezegend bent. Nu wil ik dat u uzelf 
vernedert en een gebroken hart hebt (Ps. 51) en elk goed woord gaat spreken: ik ben een 
belofte-kind. Nederlaag en tegenslag zijn dingen van het verleden. Jij ziekte, armoede, 
mislukking, bent een vreemde. Ga door met bidden! Ik wil dat u gelooft dat wat u nu zegt, 
gezegd zal worden in de hemel. Wat u nu verbreekt, zal verbroken worden in de hemel. 
Want God is zich bewust van mijn en uw aanwezigheid hier. De hemel is zich bewust van 
mijn en uw aanwezigheid hier. Open uw mond nu en begin te verbreken en te binden. 
Spreek in de naam van Jezus. 
 
Ik wil dat u iets gelooft. Dat ik geroepen ben om uw gebedspartner te zijn. U bent mijn 
gebedspartner. De Bijbel zegt: u en ik samen in de naam van Jezus, kunnen satan stoppen 
van u te stelen en u ziek te maken en te stelen van uw financiën. Jezus heeft autoriteit 
over de duivel die doodt, steelt en vernietigt. Laten we het samen eens zijn. Spreek tegen 
die ziekte, armoede, tegenslag op dit moment. Plaats uw hand waar u pijn hebt of iets 
voelt wat niet van u is. U hebt een vreemdeling in uw systeem, uw tempel, uw lichaam. 
Als er ergens ziekte is, is het een vreemdeling. Mijn lichaam is geen tempel van ziekte. 
Maak u klaar om de vreemdeling weg te sturen. Uw kracht van bevrijding!!! In de naam 
van Jezus val op mij!!! Geest van doden, stelen, vernietiging, eruit! Open uw mond, spreek 
elk goed woord. De Heer zal u woorden geven om te spreken. In de naam van Jezus 
Christus! Begin elk gebied van uw leven dat satan gekweld heeft aan te raken. Begin het te 
zegenen. Uw bedrijf, werk, gezondheid, huwelijksleven, financiën, geestelijk leven, begin 
het aan te raken. Raak het aan! Als er gif is in mijn lichaam, gebied ik het eruit te komen 
in de naam van Jezus! Dank U wel, Heer! 
 
 
Tweede dienst 
Romeinen 8:6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de 
Geest is leven en vrede. 
Het zondige verstand is vijandig tegen God. Het doet niet de wil van de Heer. Het 
onderwerpt zich niet aan Gods wet. Het kan dit ook niet. Zij die bestuurd worden door 
hun zondige natuur kunnen God niet behagen. God is Geest. Er is niet genoeg 
lichamelijke of mentale kracht om satan te stoppen. Geen enkele hoeveelheid van 
bestraffing in natuurlijk gebed of vasten kan satan stoppen. Geen enkele hoeveelheid, hoe 
luid ook, zolang het alleen geuit wordt in alleen woorden kan het satan niet stoppen. U 
kunt satan alleen stoppen als u zichzelf uit in beide, in woord en in Geest. Niet alleen 



moet u Gods Woord hebben om wedergeboren te zijn, u moet ook Gods Geest hebben. 
Gods Woord verfrist ons verstand, Gods Geest vernieuwt onze kracht.  
 
Door de Geest leven is een manier van leven voor christenen. De instructies voor zo’n 
leven zijn compleet gegeven door het Woord van de Geest (boodschap Johannes 4:21). De 
aanbidding van de Samaritanen was een defecte aanbidding. Zij hadden de profetische 
geschriften niet gekregen. De aanbidding van de Joden was een vleselijke, zij keken alleen 
naar de letter, u ziet ze met een boekrol lopen, en ze refereerden aan de Geest en de 
doelstellingen, die op een afstand waren door rites en ceremonies. God in de geest 
verhogen, roemen in onze Redder Christus als de enige Redder, Verlosser en Bevrijder. 
Niets met het vlees of ceremonie die voorgeschreven waren door Joodse instellingen. 
 
Als je God, die Geest is, niet aanbidt in je geest, mis je het doel van aanbidding. Want de 
geestelijkheid van de goddelijke natuur is een hele goede basis voor geestelijke goddelijke 
aanbidding. God is in alle eeuwen in zichzelf een generatie van geestelijke aanbidders aan 
het verzamelen. God is Geest. Hij is de Eerste. De Grootste en Sublieme, de nodige 
Waarheid in het natuurlijke kompas. Er is een God, de oorzaak van alle dingen, de bron 
van alle perfectie. Er is een God! Zonder onderdelen. Wie kent de weg van de Geest? De 
Geest heeft geen vlees of botten, of onderdelen of dimensies. Als God geen Geest was zou 
Hij niet perfect kunnen zijn, of eeuwig, of onafhankelijk. 
 
Mattheüs 15:7,8  Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk 
eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 
Wij letten meer op de vorm dan op de kracht. Dat is traditioneel, gebruikelijk. Hoeveel 
van ons aanbidden in de geest? De ware aanbidder zal de Vader aanbidden in de geest. 
Wanneer Hij komt om de aanbidders te onderzoeken, zal de vraag niet zijn: “Wie heeft 
Mij aanbeden in de Synagoge Kerk van alle Naties?”, maar “Wie heeft mij aanbeden in de 
geest?” Aanbidden in de geest is aanbidden met al onze deugden. We moeten meer om de 
kracht geven dan om de vorm en we moeten ons richten op Gods glorie, niet om gezien te 
worden door mensen. Soms roept en hoort u alleen uzelf, en God hoort u niet. Maar er 
wordt van u verwacht dat u roept en dat God u hoort. God houdt van u, de ware 
aanbidder. Een mens aanbidt God in de geest wanneer hij onder de invloed is van de 
Heilige Geest. Hij brengt alle genegenheid en verlangen naar de troon van God. De 
gelovige die in het natuurlijke opereert heeft geen kracht. De gelovige heeft geen sterkte 
zolang hij in het natuurlijke handelt. Niemand van ons kan satan aan zolang hij in het 
natuurlijke blijft.  
 
Sta nu op en begin alle doorbraaksleutels die zonde van je gestolen heeft terug te eisen. 
Doorbraaksleutels tot je financiën, carrière, goede gezondheid, die zonde van je gestolen 
heeft. Als kind van God, wat u hier opent, zal geopend zijn en wat je hier sluit zal zich 
sluiten. Maar zonde heeft deze doorbraaksleutels van u gestolen. Vandaag zult u ze 
terugkrijgen, in Jezus’ naam. Neem de sleutels terug in Jezus’ naam.  
 



Weet u dat voor velen die hier nu zijn de deur van genade gesloten is? Nu hebt u de gunst. 
God is op de hoogte dat u hier bent. Open uw mond en begin al de deuren van genade die 
gesloten zijn te commanderen zich te openen. 
 
Hier kunnen we het zien en voelen. Sinds vanmorgen hebben we de naam van Jezus aan 
het werk gezien in de Geest, Het Woord van God aan het werk gezien in de Geest, de 
zalving en kracht aan het werk gezien in de Geest. Dat is de Tegenwoordigheid van God.  
Gebied al de gesloten deuren tot goedheid zich te openen in Jezus’ naam.  
 
Marcus 10:46-52 En zij kwamen te Jericho. En toen Hij met zijn discipelen en een talrijke 
schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, aan de 
weg. En toen hij hoorde, dat het Jezus van Nazaret was, begon hij te roepen en te zeggen: 
Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij! En velen bestraften hem, opdat hij 
zwijgen zou. Doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! En Jezus 
stond stil en zei: Roept hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd moed, sta 
op, Hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus 
antwoordde en zei tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? De blinde zei tot Hem: 
Rabboeni, dat ik ziende worde! En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u 
behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg. 
 
De man was blind. Maar er was meer met zijn blindheid aan de hand, want de Bijbel leert 
ons hier een les. De man riep naar Jezus om genade en onmiddellijk openden zich de 
deuren naar genade. De ogen zien onmiddellijk. Zijn carrière en toekomst begonnen te 
lopen. Het waren niet alleen zijn ogen die gingen zien, maar ook zijn toekomst etc. 
kwamen overeind en gingen lopen. Wanneer de deur van genade zich opent, begint uw 
toekomst etc. te lopen. Wanneer de Bijbel zegt: “Sta op en wandel”, spreekt dit tot alles 
wat met u te maken heeft: sta op en wandel. U moppert en klaagt omdat de deuren tot 
genade, goedheid, gunst en doorbraak gesloten waren. Verhef uw stem: gebiedt alle 
deuren die gesloten waren zich te openen. Als deze deuren zich openen zal alles wat met 
u te maken heeft opstaan en lopen.  
 
Zij die de duivel verslaan, doen dit door het woord van hun belijdenis, door het woord 
van hun getuigenis. Wandel in het licht van uw getuigenis. 
 
Kenmerk van een man van God: hij moet iets doen wat u niet kunt doen. U kunt preken 
en leren als T.B. Joshua, maar u kunt nooit profeteren als T.B. Joshua. 
 
Beter is niet goed genoeg, het beste komt nog!!!! 
 


