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Eerste dienst 
U bent welkom in de arena van vrijheid. In de arena van vrijheid is de sleutel niet het 
vlees te onderdrukken, maar de sleutel is te wandelen in de Geest. U bent welkom, 
Emmanuel.  
 
Romeinen 10:10-13 10 want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond 
belijdt men tot behoudenis. 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof 
bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. 
Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; 13 want: al 
wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. 
 
Paulus vertelde de mensen in Rome dat het woord van geloof op twee plaatsen is. Met het 
hart geloven en met de mond belijden wij. Vorige week vertelde ik jullie dat ons geloof of 
ongeloof bepaald wordt door onze belijdenis. Maar weinig mensen hier realiseren zich de 
invloed of het effect van ons gebed. Maar weinig. We blijven maar zeggen “in de naam 
van Jezus, ik wil dit, ik wil dat”. De impact die ons gesproken woord heeft op ons hart, op 
degene die ons kleineert, op onze tegenstander. “Stuur terug naar de afzender, ik bestraf 
hem, ik bind hem in de naam van Jezus…”, Weinig mensen realiseren zich de impact die 
ons gesproken woord heeft op ons hart of op onze tegenstander.  
 
Zoals ik jullie vorige week al vertelde wat belijdenis is: belijdenis is zeggen wat God 
gezegd heeft in Zijn Woord. 
Hebreeën 13:5,6 5 Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij 
hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. 
6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet 
vrezen; wat zou een mens mij doen? 
Wanneer u dit belijdt, bezit u de tegenwoordigheid van God bij elke stap die u neemt. Dat 
“mijn God mij nooit zal afvallen of verlaten”. Of het nu goed of slecht gaat, Hij zal mij 
nooit afvallen of verlaten. Als christen belijdt u dit, en u houdt hieraan vast. Vasthouden 
aan uw belijdenis is blijven zeggen wat God gezegd heeft in zijn Woord, net zo lang tot 
het doel wat gewenst is in uw hart en beloofd is in het Woord, volledig gemanifesteerd is. 
Als een christen belijd ik dat mijn God mij niet zal verlaten, of het nu goede of zware 
tijden zijn. Harde of goede tijden, mijn God zal mij niet verlaten en ik bezit de 
tegenwoordigheid van God bij elke stap die ik zet.  
 
Als christen kent u onze belijdenis. Onze belijdenis is dat we zijn wie Zijn Woord zegt 
wie we zijn. Zijn Woord zegt dat ik heb wat Zijn Woord zegt dat ik heb. Zijn Woord zegt 
dat ik kan doen wat God zegt dat ik kan doen, wat er ook komt. Zijn Woord zegt dat ik 
ben wat God zegt dat ik ben. Het is overeenstemmen met God. Als u ziekte belijdt, 
ontwikkelt het ziekte in uw systeem. Uw belijdenis moet absoluut overeenstemmen met 
het Woord. Wanneer u twijfel belijdt, wordt de twijfel sterker. Wanneer u tekort in 



financiën belijdt, stopt dat het geld binnen te komen. U zegt dat u het niet kunt 
begrijpen… bedenk dat de meesten van ons leven in het zintuiglijke gebied. Wat we zien, 
horen, lezen, wat anderen ons vertellen of hoe uw situatie eruit ziet, bepaalt uw richting. 
Dit is wat ik bedoel met zintuiglijk. Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.  
 
Er zijn twee soorten waarheid: 
 - Zintuiglijke kenniswaarheid 
 - Openbaringswaarheid 
Zij zijn tegengesteld aan elkaar. Wanneer u gecontroleerd wordt door zintuiglijke 
kenniswaarheid wordt u gecontroleerd door wat u ziet, hoort, wat anderen u vertellen. 
Wanneer uw situatie goed is, is Jezus Heer. Wanneer uw situatie zwaar is, begint u Jezus 
in een kwaad daglicht te stellen. Maar zij die gecontroleerd worden door 
openbaringswaarheid, zijn de mensen die alles onderzoeken in het licht van Gods Woord. 
Wanneer zij iets zien, zullen zij het onderzoeken in het licht van Gods Woord, of het nu 
waar is of niet. Zelfs de boodschap die u nu ontvangen hebt, moet u onderzoeken in het 
licht van Gods Woord. Want iemand kan een christen zijn in zijn uitingen, terwijl hij het 
in zijn hart niet is. Dus u moet het onderzoeken, want iemand kan doorgaan met over 
Jezus te vertellen, een goede boodschap preken, terwijl hij zelf geen deel van Jezus is. 
Iemand kan een erg krachtige prediker zijn en van Genesis tot Openbaring spreken, en u 
vertellen dat Jezus Heer is. U begint te huilen en roept het uit “ah, wat een goede 
spreker”, terwijl hij het in zijn hart niet is. 
 
Wat is ervoor nodig om iemand te laten preken? U kunt naar school gaan en kennis over 
de Bijbel krijgen. U kunt een begaafd redenaar zijn, daar zijn scholen voor. Om een 
begaafd redenaar te zijn en mensen aan het “ah, ah, ah” te krijgen is niet zo moeilijk. Maar 
de Geest van God heeft geen school. Dus een man kan voorganger zijn van beroep en het 
in zijn hart niet zijn. Ja, u kunt een krachtige toespraak preken, mensen hebben het 
vermogen, het talent, te spreken, maar de Heilige Geest predikt, leert, bidt in de naam van 
Jezus zoals Hij zelf wil. Wanneer de Heilige Geest uw verstand en hart instrueert hoe u 
moet bidden, zult u doorbraak hebben.  
 
We kunnen bidden, en iedereen kan bidden en beginnen met handen op te leggen, maar 
wat is het resultaat? Wanneer de Heilige Geest uw verstand en hart instrueert hoe u moet 
bidden, dan is het alsof Jezus degene is die bidt. Dat is alles. 
Dus er zijn twee soorten waarheid: 
-Zintuiglijke kenniswaarheid 
-Openbaringswaarheid 
Toen Jezus vertelde wat Hij was kon zintuiglijke kenniswaarheid het niet geloven. 
Zintuiglijke kenniswaarheid kon het niet accepteren. Hij zei “Ik ben dit, Ik ben Koning 
van dat…”, maar zij zeiden: “nee… wij kennen uw vader, uw vader heet Jozef en je 
moeder is… Wat probeert u ons te vertellen? Wij kennen uw broers, u bent de zoon van 
een timmerman, wat vertelt u ons nu?” Dit is zintuiglijke kenniswaarheid. Degenen die 
werken in de zintuiglijke kenniswaarheid zeiden “nee, nee, houd uw mond dicht!” Zij 
konden Zijn belijdenis niet accepteren. Wanneer wij belijden wat we zijn in Christus 



Jezus, zullen mensen van zintuiglijke kenniswaarheid er niets mee kunnen. Kunt u mij 
volgen? 
 
Zeg tegen uw buurman: “Iemand kijkt naar mij uit.” Iemand ziet de inspanningen die ik 
doe. Iemand luistert er naar mijn lofprijzing. Iemand ziet mijn inspanningen, zelfs als u 
het niet gezien hebt, weet ik dat Iemand vandaag mijn inspanningen ziet. Iemand luistert 
naar mijn lofprijzing. Iemand kijkt naar mij uit. Halleluja. 
 
Wanneer wij twijfelen aan onze Vader in de hemel, twijfelen wij aan Zijn Woord. En 
wanneer wij twijfelen aan Zijn Woord is dat omdat we in iets anders geloven, wat 
tegengesteld is aan dat Woord. “Tja, ik weet het niet hoor… ik ben niet genezen… ik voel 
het nog steeds…” Uw vertrouwen is nog steeds op iets anders. Als u geen alternatieven 
hebt en alles waar u op vertrouwt is de naam van Jezus, wanneer u dan die naam hoort 
accepteert u dat u genezen bent. 
 
Wanneer wij twijfelen aan onze Vader in de hemel, twijfelen wij aan Zijn Woord. En 
wanneer wij twijfelen aan Zijn Woord is dat omdat we in iets anders geloven, wat 
tegengesteld is aan dat Woord. Het is omdat ons vertrouwen nog steeds op iets anders 
rust. Ons vertrouwen kan zijn op iets menselijks, medicijnen of instellingen, regels. Waar 
wij ook vertrouwen in hebben, als het tegengesteld is aan het Woord, vernietigt het ons 
gebedsleven en geloofsleven. Het brengt ons terug in gebondenheid. 
 
Zeg tegen uw buurman: “Er is niet zoiets als belijdenis zonder bezit.” Bedenk dat velen 
van ons nooit mislukking beleden, maar vandaag bevinden wij ons in de atmosfeer van 
mislukking. Niemand stijgt ooit boven zijn belijdenis uit. Redding volgt onze belijdenis. 
Genezing volgt onze belijdenis. Denk hier over na! 
 
Bevestiging van profetie: 
 
T.B. Joshua spreekt tot de hele wereld. Wanneer hij alleen zou profeteren tegen de 
mensen hier, dan zou u het niet kunnen geloven. Hij kent zijn mensen, het is 
vooropgezet. Daarom denkt hij dat God om die reden tegen hem gezegd heeft “spreek tot 
de mensen hier en spreek tot de hele wereld”. 
 
Wanneer u nu twijfelt aan de profetie die u zelf ontvangt, dan kunt u zichzelf afvragen of 
de Zuid Koreaanse president hem even opgebeld heeft om te vertellen: “Hey, ik ga 
zaterdag zelfmoord plegen. Kun je dat alsjeblieft even meedelen?” 
Wat u niet begrijpt, scheldt u uit en wanneer u wel begrijpt wat ik hier aan het doen ben, 
dan vernietigt u dat. Als u begrijpt wat ik hier doe, betekent dat mijn einde. En wanneer u 
niet begrijpt wat ik hier doe, blijft u erop schelden, want u wilt dat alles van u af komt. U 
wilt de mentor zijn van wat we hier aan het doen zijn. Maar u kunt de mentor niet zijn, 
want God is de Mentor. Als u de mentor zou zijn van alles hier, dan kan het gegarandeerd 
niet verder gaan dan menselijke vernietiging of menselijk bevattingsvermogen. Jezus is de 
Mentor.  



U doet veel dingen en u hebt een mentor. U kunt nooit voorbij het bevattingsvermogen 
van uw mentor gaan, want een knecht kan nooit meer zijn dan zijn meester. 
 
Succesvolle mensen zijn eenvoudigweg probleemoplossers. Dit legt het evangelie beter 
uit: zorg voor de ouderen, de weduwen, de weduwnaars, de vaderlozen en behoeftigen. 
Hoe zit het met de mensen die hier niet kunnen komen?  
 
Elke keer wanneer u op uw levensreis op weg naar de troon, naar de bestemming, 
obstakels tegenkomt (ziekte, armoede, isolatie, tegenspoed), denk dan aan de nog 
moeilijkere en zwaardere situaties waar God u in het verleden doorheen heeft geholpen. 
Dit is het geheim van mijn leven. Wanneer ik mij de moeilijkere en zwaardere situaties 
herinner waar God mij doorheen heeft geholpen, geeft dit mij een kracht waarmee ik mijn 
huidige situatie te boven kom. Iemand kijkt uit naar mij. Iemand ziet mijn inspanning. 
Iemand luistert naar mijn lofprijzing. 
 
Elke keer op uw levensweg naar uw bestemming of troon wilt u koning zijn, of president, 
of gouverneur… En elke keer wanneer u obstakels tegenkomt, bedenk dan dat iedereen 
die wandelt in geloof getest wordt. Die komen niet van God, maar van de tegenstander. 
Toen Jezus getest werd riep hij het niet uit, omdat het antwoord altijd in het Woord van 
God is. Wanneer u als christen getest wordt, kwalificeert dat u voor promotie. Uw 
promotie kwalificeert u voor een beloning. Uw beloning kwalificeert u voor vreugde die 
voor altijd stroomt. Uw beloning maakt uw vreugde groter. 
Ontspan u dus in tijden dat u getest wordt. Hij laat u niet vallen en stelt u niet teleur. Hij 
kent uw verzoeker. Uw verzoeker maakt altijd fouten. 
 
Nu, open uw mond met geloof in uw hart. Dit is uw dag. Herinnert u zich uw openbaring. 
Dit is mijn dag. Open uw mond. Vraag Jezus uw zaak vandaag aan te raken. In Jezus 
Christus naam. Wanneer Jezus uw zaak aanraakt, zal Hij van u elk kledingstuk van lijden 
wegnemen, zoals Hij deed bij Jozef. 
Jozef ging van het huis van zijn vader naar de droge put, naar het huis van Potifar, naar de 
gevangenis. Van de gevangenis ging hij naar de troon. Vraag aan uw buurman: wat is uw 
gevangenis? We willen onze mond openen met geloof in ons hart. Is Gods Woord 
waarheid voor uw leven? Laat me dan uw opwinding zien! 
 
Geloof vereist dat u de dingen spreekt voordat u ze voelt of ziet. Er is niet zoiets als 
bezitten zonder dat u het belijdt. En u moet het uitspreken. 
Nu willen we het uitspreken. U hebt al meer dan genoeg gezien. Het is beter om te weten 
onder welke bescherming u bent. Ik ben onder Zijn ogen! Open uw mond, roep het uit, 
maak een geluid zoals de blinde Bartimeus. Toen hij wist dat Jezus eraan kwam, 
schreeuwde hij het uit “Zoon van David !!!!!!!!!!!!!” 
Nu willen we aan Jezus vragen: “Oh Heer, neem van mijn leven elk kledingstuk van lijden 
weg, zoals U deed bij Jozef”.  In Jezus’ naam bidden wij. 
 



Kijk, er zijn veel mensen die niet weten in welk fase zij zitten. Het leven is in fasen. De 
eerste fase is een periode van in het huis van uw vader te zijn (nog bij de ouders). Dan 
komt er een periode van de droge put, Potifar’s huis, de gevangenis, en de troon.  
 
We willen dit gebed aanbieden met een levend geloof. Geloof in het volbrachte werk van 
God. Er zijn twee gebeden die we willen bidden. De eerste is dat we willen dat God elk 
kledingstuk van generatievloeken van ons leven wegneemt, zoals Hij deed bij Jabes. Hij 
zei tegen Jabes: “Jabes betekent pijn”. Er zijn veel mensen die beperkingen hebben in hun 
familie, zij komen niet voorbij een bepaald niveau. Alle generatievloeken… eruit! 
Wanneer u nadenkt over uw leven, zult u zien dat er punten van overeenkomst zijn. Er is 
een keten, een cyclus van het leven wat zij in de familie ervaren. Dat is omdat er iets 
bestraft en vervloekt moet worden.  
Vraag aan Jezus om uw hart te instrueren, zodat het is of Hij degene is die bidt. “Oh Heer, 
neem van mijn leven weg elk kledingstuk van generatievloeken, zoals u dat deed bij 
Jabes.” 
 
Kijk naar Petrus. Als in het leven van Petrus niet gebeurd was wat er gebeurde, zou zijn 
familie hetzelfde zijn gebleven. De teleurstelling op het strand eindigde plotseling toen hij 
Jezus ontmoette. Wanneer wij kijken naar lijden, dan zien we dat u rijk kunt zijn en 
tegelijkertijd kunt lijden. U kunt in een paleis wonen terwijl er mensen in de rimboe 
wonen die meer vrede hebben dan u. De eerste plaats waar we voorspoed moeten hebben 
in is ons geestelijk leven. Iemand kan financieel voorspoedig zijn terwijl hij geestelijk arm 
is. Zulke voorspoed is een slavernij van satan.  
 
Kijk naar Jabes. Zijn naam betekent pijn. Hij genoot het meeste aanzien van zijn broers, 
hij was voorspoedig, mensen respecteerden hem. Maar hij was tot slaaf van satan gemaakt, 
omdat hij een vloek op zich had. De eer was tot slaaf van satan gemaakt. Hij was niet 
voorspoedig in zijn geestelijk leven.  
We zijn dicht bij doorbraak, dicht bij de positie waar God ons duidelijk kan horen. Niet 
dat Jezus ons niet kan horen, maar Hij wil u duidelijk kunnen horen. Wat zegt u? Spreek 
duidelijk! “Oh Heer, neem van mijn leven weg elk kledingstuk van lijden, 
generatievloeken. Weet u een reden waarom het kledingstuk van lijden niet weggehaald 
zou worden? Nee. Uw verleden is voorbij. Als Jezus naar uw verleden kijkt zou u vandaag 
niet hier zijn. Maar u bent hier. Uw zijn hier is voorbestemd, zoals bedoeld door 
goddelijke wil.  
 
Begin nu Zijn heilige naam te prijzen voor uw bevrijding. Waar vraagt u om? De sleutel is 
dat God deze wonderlijke dingen kan gebieden als u een geest van vergeving hebt. Want u 
vraagt om een zwaard, en om u een zwaard te geven moet u een geest van vergeving 
hebben. Als u geen geest van vergeving hebt, zult u het zwaard zelfs tegen God zelf 
gebruiken. Want de Bijbel zegt “Ik bereid heerlijk eten voor u, waar zelfs uw vijanden bij 
zijn.” Maak ze niet dood, bidt voor ze. Bid voor ze dat ze een lang leven zullen hebben 
zodat ze de essenties van het leven, namelijk vreugde, vrede en comfort, op uw tafel 
kunnen zien liggen.  



Bid nu voor uw vijanden. Dank de Heer voor uw vrijheid.  
Redding. Zijn Woord blijft in u, en u in Zijn Woord. 
Onthoudt, beter is niet goed genoeg, het beste moet nog komen! 
 
 
 
Tweede dienst 
Gebedsrij 
Waar kunt u gaan om maar niet in zijn Aanwezigheid te zijn? Naar het oosten? Het 
westen? Noorden? Zuiden? Hij is daar. Wees met ons, in Zijn Geest. 
 
Massa gebed 
Glorie aan God Almachtig. Prijs Zijn heilige naam. We zullen verder gaan met de 
gebedspunten. Omdat u verhoging verdient. Als kind van God verdient u verhoging.  
Open uw mond met geloof in uw hart Dit is uw dag. Dit is de dag waar u op gewacht hebt. 
Open uw mond en geloof in uw hart, dat wat u hier ook zegt, gezegd zal zijn in de hemel.  
Wat u hier ook losmaakt, zal losgemaakt zijn in de hemel. Wat u hier ook bindt, het zal 
gebonden zijn in de hemel.  
Ik wil dat u zich hierover verblijdt. Of het nu in uw carrière is, in uw bedrijf, in uw 
gezondheid, in uw huwelijksleven, in uw financiën… begin van uw leven weg te nemen 
elk kledingstuk, vlek, plekje van lijden. In de machtige naam van Jezus Christus. 
 
In elk gebied van het leven… geloof dat vandaag elk kledingstuk van lijden weggenomen 
wordt. Begin ze nu weg te halen (uit te trekken) in de naam van Jezus. Neem de vloek 
over uw huis en familie weg. Wandel en leef in het licht van uw getuigenis. Ik ben vrij 
van elk kledingstuk van lijden en generatievloeken. Wandel, praat, handel vrij. Dank U 
Heer. 
 
Begin te belijden wie u bent in Christus Jezus.  
Redding - Zijn Woord blijft in u en u in Zijn Woord. 
Beter is niet goed genoeg, het beste moet nog komen! 
 
 
 
 
 
 
 


