
Het medium van Gods kracht

Anointed water – zalfwater

Door T.B. Joshua

Zoals het vroeger was, zo is het nog steeds – Jezus Christus heeft nooit ‘vaarwel’ gezegd. Hij 
is Dezelfde gisteren, heden en voor altijd. 
Paulus’ bediening werd vergezeld door genezingen en uitdrijvingen. Er zat zo’n kracht in 
alles  wat  met  Paulus  in  aanraking kwam,  dat  mensen het  naar  de zieken brachten  en zij 
werden genezen  (Handelingen 19:12). Jezus Christus is Dezelfde en werkt wonderen door 
ons. Hij heeft nooit gezegd dat er geen wonderen meer zouden gebeuren. 

Door alleen maar dit zalfwater te gebruiken, wordt u apart gezet voor de speciale aandacht 
van de Heer. Ik bedoel dat u in de positie wordt gezet om genade, gunst, genezing, bevrijding, 
zegen, voorspoed en vruchtbaarheid te ontvangen. Door alleen maar dit zalfwater te gebruiken 
wordt u in de positie gezet waar de Heer Jezus Christus geïnteresseerd is in wat u zegt en 
doet, losmaakt en vastbindt. In feite moet er geloof zijn in de persoon die het gebed uitspreekt  
en in de persoon waarvoor gebeden wordt, voordat  het zalfwater toegediend kan worden. 
Gebed moet  voortkomen  uit  en  begeleid  worden door  een  levend geloof.  Het  is  niet  het 
zalfwater wat de zieken geneest, maar Jezus Christus Zelf. Door het zalfwater te gebruiken zet 
u zichzelf  symbolisch apart voor de speciale aandacht van Jezus Christus terwijl u bidt in 
geloof.

Jezus Christus gebruikte Paulus en alles wat met hem in aanraking kwam om te genezen, te 
zegenen en te bevrijden en Hij is nog dezelfde vandaag. In het leven van Gods mensen kan 
alles wat met hen in aanraking gekomen is, naar de zieken worden gedragen, naar de armen,  
onvruchtbare en bezetenen, en zij zullen gezegend, vruchtbaar en bevrijd zijn. Jezus is nog 
steeds Dezelfde. Zijn medelijden is niet gestopt. Hij houdt van u net zoveel als van de mensen 
in de tijd van Zijn aardse bediening. Zijn kracht is niet gestopt omdat Hij niet langer zichtbaar 
is  in  ons  midden.  Zijn  kracht  en  effectiviteit  zijn  nu  zelfs  groter,  omdat  Hij  overal 
tegelijkertijd aanwezig kan zijn in de Geest. Zijn genade is voor eeuwig (Psalm 136). 

God kan elk medium gebruiken om Zichzelf te uiten
God koos voor genade in plaats van werken (Efeze 2:8-9). Hij doet zoals Hij wil. Hij kan elk 
medium kiezen dat Hij wil om Zichzelf te uiten. Lukas 3:8 zegt dat als u faalt in het doen van 
Gods werk, Hij zelfs een steen het kan laten doen. 
Lukas 3:8 – ‘Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en begin  
niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit  
deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.’ 
Lukas 19:39-40 –  ‘En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem:  
Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen  
zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.’

God kan wat dan ook gebruiken om Zich te uiten. Het kan het medium zijn van zand en 
speeksel. Het kan het medium zijn van geluid. Het kan de stem van Zijn dienaar zijn. Het kan 
het medium zijn van een staf. Het kan kleding zijn van zijn dienstknecht.

De mens heeft  het vermogen om te werken en de Heilige Geest werkt zoals Hij  wil.  Dit 
betekent dat God elk medium kan gebruiken om Zich te uiten. Het kan het medium zijn van 
een steen, ijzer, water, kleding, schaduw, geluid of de stem van Zijn dienstknecht.



VOORBEELDEN:

PAULUS – ZAKDOEKEN EN SCHORTEN
Laten we kijken naar Paulus’ bediening en toen hij twee jaar in Efeze was: 
Handelingen  19:11-12 –  ‘En  God deed  buitengewone krachten door de  handen  van  
Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van  
zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten  
uit hen weggingen.’ 
Dit bovenstaande schriftgedeelte betekent simpelweg dat Paulus’ bediening vergezeld ging 
met genezing en bevrijding, en dat hij zulke krachten had, dat wat met hem in aanraking 
kwam, naar de zieken werd gebracht en dat zij genezen werden. 

MOZES – STAF
Exodus 14:16 –  ‘En u, hef  uw staf  op, strek uw hand uit  over de zee  en splijt  hem  
doormidden,  zodat  de Israëlieten  door het  midden van de zee  op het  droge kunnen  
gaan.’ 
God kan wat dan ook gebruiken om Zichzelf te uiten. Het kan het medium zijn van kleding, 
zand, of de stem van een dienstknecht; het kan ook het medium zijn van een staf. Toen Mozes 
de Schelfzee moest splitsen, strekte hij de staf uit en de Heer uitte Zichzelf daardoor (Exodus 
14:15-31). 

PETRUS EN JOHANNES – STEM
Handelingen 3:6 – ‘Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat  
geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!’ 
God  gebruikte  de  stem  van  Zijn  dienstknecht  om  Zichzelf  te  uiten,  in  dit  geval  Petrus 
(Handelingen 3:3-8). 

NAÄMAN – VIES WATER
2Koningen  5:14  –  ‘Daarom daalde  hij  af  en  dompelde  zich  zevenmaal  onder  in  de  
Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd weer gezond,  
als het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein.’
God gebruikt van alles wat Hij geschapen heeft. Hij gebruikte het vieze water bij Betesda – 
erg vies – er waren schonere baden om mensen te genezen. Toen Naäman gevraagd werd naar 
de Jordaan te gaan in 2 Koningen 5, zei hij: ‘Kijk eens, er is een betere rivier in mijn land, 
waarom vraagt u mij naar die vieze rivier de Jordaan te gaan?’ (2Koningen 5:12). 
God gebruikt vieze dingen om schone dingen te verbazen, en dwaze dingen om de wijzen in 
verwarring te brengen en de armen om de rijken te verbazen, omdat het gevecht niet altijd 
voor de sterksten is en de race niet altijd voor de snelsten.

PINKSTEREN – GELUID
Handelingen 2:1-2 – ‘En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen  
eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige  
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.’
Herinnert u zich Pinksteren? Hier was het het geluid dat God gebruikte om Zichzelf te uiten 
en toen kwam de Heilige Geest op hen.

PAULUS EN SILAS – ZINGEN
Handelingen 16:25-26 –  ‘En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen  
lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een  
grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en  
onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los.’



In het geval van Paulus en Silas was het een lied. ‘Of ik nou geketend zit of niet, de Heer is 
altijd  goed.’  Zij  begonnen God te  aanbidden en te  prijzen,  terwijl  hun handen en voeten 
geboeid waren (Handelingen 16:24). Het waren liederen die God gebruikte om Zichzelf te 
uiten. Toen zij gearresteerd werden en in de gevangenis werden gezet, en hen bestraften en 
bonden, waren het liederen, lofprijs en aanbidding wat God gebruikte om Zichzelf door hen 
heen te uiten. 

DAVID - KATAPULT
1Samuël 17:49 –  ‘Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit,  
slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in  
zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel.’
In het geval van de kleine David en zijn ontmoeting met  Goliath was het een slinger,  ik 
bedoel een katapult. Weet u nog wat ik zei, de Heer wil gewoon iemand gebruiken die Zijn 
werk doet. Daarom kunt u niet opscheppen over wat u voor Hem doet, maar wel over wat Hij 
doet in uw leven.

JEZUS – MODDER EN SPEEKSEL
Johannes 9:6-7 – ‘Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met  
het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen,  
was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg  
en waste zich en kwam ziende terug.’
Als we ervan uitgaan dat de blinde man zich misdragen had, toen hij een blinde bedelaar was, 
zullen degenen die stonden te kijken wel veel te zeggen hebben gehad over hem. Zij zouden 
in  feite  veel  grond hebben om zijn  getuigenis  in  diskrediet  te  brengen op basis  van zijn 
verleden;  maar  er  was geen grond.  Zelfs  in  het  midden  van zijn  blindheid  had hij  nooit 
gemopperd of geklaagd over zijn situatie. Zelfs toen Jezus modder en speeksel in zijn ogen 
wreef en hem de opdracht gaf zich te gaan wassen in het badwater van Siloam, klaagde hij 
niet. Iemand anders in een vergelijkbare situatie zou wellicht geprotesteerd hebben en vragen 
‘Heer,  ik  ben blind.  Hoe kunt  U van mij  verwachten  het  bad te  zien?’  Sommige andere 
mensen in vergelijkbare situaties zouden zelfmedelijden krijgen of Jezus in twijfel trekken om 
de methode die Hij gebruikte om hen te genezen. De Bijbel zegt dat de blinde man elke door 
Jezus gegeven instructie gehoorzaamde.

JOZUA – MARCHEREN
Jozua 6:15-16 – ‘En het gebeurde op de zevende dag dat zij vroeg opstonden, zodra de  
dageraad aanbrak,  en  dat  zij  op  dezelfde  wijze  rondom de stad gingen,  zevenmaal.  
Alleen trokken zij  op die dag zevenmaal rondom de stad. En het gebeurde, toen de  
priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich,  
want de HEERE heeft u de stad gegeven!’
Herinnert u zich wat er gebeurde met Jozua. Het was een kwestie van rond de stad marcheren 
en de beperking was verbroken (Jozua 6:16).

PETRUS – SCHADUW
Handelingen 5:12-15 – ‘En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen  
en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van  
Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het  
volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de  
Heere  geloofden, menigten van zowel  mannen als vrouwen, zodat zij  de zieken naar  
buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer  
Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen.’



ELISA - ZOUT
2Koningen 2:19-22 –  ‘De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging  
van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land  
misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En  
zij brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout  
daarin en zei: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of  
misgeboorte  meer  door  komen.  Zo  werd  dat  water  gezond,  tot  op  deze  dag,  
overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had.’

ELISA – STOK
2Koningen 6:1-6 – ‘De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats waar wij  
voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder  
daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te  
wonen. En hij zei: Ga maar. En een van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw  
dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan  
gekomen  waren,  hakten  zij  bomen  om.  En  het  gebeurde,  toen  een  van  hen  een  
boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit:  
Ach, mijn heer, het was nog wel geleend! De man Gods zei: Waar is het gevallen? En  
toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het ernaartoe  
en deed het ijzer bovendrijven. Hij zei: Haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand  
uit en pakte het.’ 

BILEAM – EZEL
Numeri 22:26-30 –  ‘De engel van de HEERE ging nog verder en ging op een nauwe  
plaats staan, waar geen weg was om naar rechts of links af te wijken. Toen de ezelin de  
engel van de HEERE zag, ging ze liggen, onder Bileam. Toen ontstak Bileam in woede  
en hij sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de HEERE de mond van de ezelin en ze  
zei tegen Bileam: Wat heb ik u misdaan, dat u mij nu driemaal geslagen hebt? Toen zei  
Bileam tegen de ezelin: Omdat jij de spot met me drijft. Had ik maar een zwaard in  
mijn hand, dan zou ik je nu doden! De ezelin zei tegen Bileam: Ben ik niet uw ezelin,  
waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd, tot op deze dag? Was ik ooit gewend u  
zo te behandelen? Hij zei: Nee!’



Getuigenissen – Zalfwater voor redding, genezing en bevrijding

‘We brachten hem naar het ziekenhuis in  
Kano en de dokter zelf maakte ruzie met  
ons.  Dus  gaf  ik  Joshua  gala  (soort  
worstenbroodje)  te  eten  en  hij  at  het  
helemaal op voor hun neus en de dokter  
wist niet meer wat hij moest zeggen, maar  
hij  nam hem mee naar de operatiekamer  
en verwijderde de slang’ - Sunday Nosike.

EEN VLOEIBAAR DIEET
Sunday  Nosike  had  een  gelukkig  gezin. 
Een vrouw en twee jonge kinderen.  Zijn 
oudste  zoon  Joshua  Nosike  was  een 
bijzondere  en  nieuwsgierige  jongen,  die 
zich  op  de  leeftijd  van  vier  jaar  niet 
realiseerde  dat  zijn  nieuwsgierige  aard 
hem  op  een  dag  dicht  bij  de  dood  zou 
brengen toen hij zuur dronk. 

Meteen daarna begon Joshua te rennen en 
met  zijn  armen  te  zwaaien  van  de  pijn. 
Zijn jonge en kwetsbare keel en slokdarm 
smolten  van  de  hitte.  Over  hun  toeren 
brachten zijn ouders hem naar een dichtbij 
zijnde  kliniek,  waar  hij  snel  werd 
doorverwezen naar het staatsziekenhuis in 
Kano, waar hij een maand en twee weken 

verbleef. De dokters realiseerden zich dat hij meer aandacht nodig had en verwezen Joshua 
door naar een ander staatsziekenhuis voor meer operaties – een keuze die de ouders van de 
jonge Joshua niet wilden nemen. 

Joshua werd uit het staatsziekenhuis ontslagen met een slang die bevestigd was aan een kant 
van zijn gezicht.  Sommige mensen staarden ernaar,  anderen waren te  bang om te  kijken, 
anderen gluurden even of draaiden hun gezicht weg wanneer zij de jonge Joshua zagen met 
een ongebruikelijke slang aan zijn gezicht.
 
Maar met Gods genade ontdekten de ouders al snel Emmanuel TV, waar zij de kracht van 
God  zagen  werken  door  de  Geest,  waardoor  allerlei  soorten  ziekten  en  kwalen  werden 
genezen in de Synagogue Kerk van Alle Naties (SCOAN). Zelfs mensen die hulpmiddelen 
gebruiken  zoals  beademingsapparatuur  werden  genezen.  Dit  sterkte  hun  geloof  en  zij 
geloofden  dat  vergeleken  met  bekwaamheid  van  Christus,  Joshua’s  geval  geen  groot 
probleem was. 
 
Nadat zij een van de gebedslijnen gebeld hadden, die op Emmanuel TV te zien zijn, bereidde 
de familie Nosike zich voor en reisde naar de SCOAN om Joshua beter te krijgen.
Toen de medewerkers van SCOAN de vier jaar oude Joshua Nosike ontmoetten was het een 
zielig gezicht. De helft van het gezicht van de jonge jongen was bedekt met een opgerolde 
doorzichtige  slang.  Die  zat  met  leukoplast  vastgeplakt  aan  de  linkerkant  van  het  kleine 
gezichtje. Het ene eind van de slang was bedekt, het andere ging zijn linkerneusgat in. Zijn 



moeder had water bij zich met een spuit met een lange naald, om hem vloeibaar eten te geven, 
want hij kon niet meer door zijn mond eten of vast voedsel eten.

De medewerkers van SCOAN zagen het ongemak en het serieuze van de zaak en ze bekeken 
snel hoe ze konden helpen. Sunday Nosike legde aan de medewerkers uit dat hun zoon zuur 
had gedronken, wat zijn keel zo dichtgemaakt en beschadigd had dat de ‘doorgang’ blijvend 
geblokkeerd was, en dat het onmogelijk was om te eten. Als gevolg hiervan had Joshua een 
slangetje permanent in zijn neus gekregen. Dit opvallende spiraalvormige slangetje bedekte 
een groot deel van Joshua’s gezicht en ging van zijn neus naar zijn ingewanden en was een 
constante herinnering voor zijn ouders dat hun zoon niet meer kon eten, drinken of normaal 
ademhalen. 

Joshua’s moeder had laten zien hoe ze de spuit gebruikte om Joshua eten te geven. Hij kon 
alleen vloeibare dingen eten door het slangetje door zijn. Een pijnlijke ervaring voor elke 
moeder en een afschuwelijke situatie voor een jonge groeiende jongen die voedingsstoffen 
nodig heeft voor een gezonde ontwikkeling. 

De  medewerkers  luisterden  bezorgd  en  registreerden  Joshua  voor  de  eerstvolgende 
Genezings- en Bevrijdingsdienst. Die dag stond de kleine Joshua onzeker tussen de benen van 
zijn  vader,  terwijl  zijn  vader  het  uitriep  ‘Man van God,  help  ons.  Mijn  zoon heeft  zuur 
gedronken. Hij kan niet meer eten door zijn mond. Hij kan alleen eten door een slang. We zijn 
meer dan een maand en twee weken in het ziekenhuis geweest. Hij wordt gevoed door een 
slang. Hij kan geen vast voedsel meer eten, alleen vloeibaar voedsel’. 

Zijn  smeekbede  werd  beantwoord  door  de  zelfverzekerde  woorden  van  T.B.  Joshua,  die 
Joshua en zijn vader naderde met een fles zalfwater in zijn hand en zei: ‘Maakt u zich geen 
zorgen. Ik zal het zalfwater spuiten en hij zal nu beginnen met eten door zijn mond. Na het 
sprayen van dit water zal de Heer zijn ingang opereren en hij zal door zijn mond eten. U kunt 
hem naar het ziekenhuis brengen om de slang te verwijderen en hij kan een normaal leven 
leiden’.  

Naar deze woorden hadden de heer Nosike en zijn familie verlangd om te horen. Maar het 
leek te mooi om waar te zijn. Het was de tijd voor Joshua om te genezen, maar het leek te 
gemakkelijk, te direct. Er hoefden geen formulieren ingevuld te worden, ze hoefden niet op 
wachtlijsten te staan en te verblijven in drukke en saaie ruimten. Zij hadden een stap in geloof 
gezet, dat God kan doen wat Hij zegt te kunnen doen – en nu stonden zij oog in oog met een 
van Zijn dienaars. 

T.B.  Joshua  keek  naar  de  heer 
Nosike  en  zei  ‘Accepteer  Jezus 
als  uw Heer  en  Heiland’.  Toen 
ging  hij  verder  door  het 
zalfwater  aan  Joshua  toe  te 
dienen door het in zijn mond te 
spuiten,  toen op zijn keel,  waar 
hij  geopereerd  was  en  toen  de 
hele  route  van  de  slokdarm. 
Toen  zei  hij:  ‘Hij  zal  nu 
beginnen  met  eten  door  de 
mond. Neem hem maar mee om 
te gaan eten’.



De zaal barstte in vreugde uit - zoiets zeldzaams zien - een al bijna afgeschreven kwestie 
weer tot leven gebracht in een paar seconden. Vrijmoedig liep de familie naar de plaats waar 
Joshua voor het eerst weer zou eten in zes maanden. Ze gingen zitten en een bord vla werd 
geserveerd. Nog met de slang op zijn plaats ontving hij de eerste lepel voedsel in zijn mond.  
Voor een moment was de iedereen stil en toen gespannen, terwijl Joshua soepel slikte en toen 
om meer vroeg aan zijn moeder, die hem voerde met de lepel. Hij leegde het hele bord met 
vla, strekte zich uit naar een drankje en zei: ‘Meer eten’. Hij had nog steeds honger en was 
blij dat hij weer kon eten op een normale manier. Iedere aanwezige was verrukt en gaf de 
glorie aan God voor Zijn goede en machtige daden.

T.B. Joshua zei toen: ‘Dit is waarom God ons het water heeft gegeven. Het is zuiver water. Ik 
heb gebeden, God zalfde dit water en het water is gezalfd. Dat is alles, het is zuiver water, 
maar God kan elk middel gebruiken’.

Net zoals Apostel Paulus zweetdoeken en een gordel of schorten gebruikte om de zieken te 
genezen, en Elisa het vieze water van de Jordaan om Naäman te genezen van melaatsheid 
(2Koningen 5:1-14). God blijft het dwaze gebruiken om het wijze te verbazen. 

Het volgende wat Joshua en zijn ouders moesten doen was de instructies gegeven door pastor 
T.B. Joshua opvolgen – teruggaan naar het ziekenhuis dat de slang had ingebracht zodat zij 
die konden verwijderen. Met Joshua’s complete genezing in gedachten was er geen tijd te 
verliezen. Nadat zij een contante gift van 20.000 Naira hadden ontvangen van de SCOAN 
voor vervoer, vertrokken zij naar de provincie Kano om te doen wat hun opgedragen was.

Sunday Nosike vertelt:  ‘We brachten hem naar  het  ziekenhuis  in Kano en de dokter zelf 
maakte ruzie met ons. Dus gaf ik Joshua gala (soort worstenbroodje) te eten en hij at het 
helemaal op voor hun neus en de dokter wist niet meer wat hij moest zeggen, maar hij nam 
hem mee naar de operatiekamer en verwijderde de slang. Vanaf toen at de jongen weer – hij 
heeft geen problemen meer.’

Sunday  Nosike,  Joshua  en  zijn  moeder  kwamen  de  volgende  dienst  terug  om  God  te 
bedanken.  Joshua  wandelde  trots  rond  zonder  slang!  Een  schoolvoorbeeld  van  Christus’ 
overwinning werd gevierd,  aangezien één van Zijn kinderen weer hersteld werd in goede 
gezondheid. 

Toen T.B. Joshua Joshua’s gezichtje voor de eerste keer zag zonder de slang, merkte hij op: 
‘Ze  hebben de  slang weggehaald.  Hoe voel  jij  je  nu?’  De kleine  Joshua bekeek zichzelf 
verlegen op een van de gigantische projectieschermen in de zaal en antwoordde: ‘Ik voel me 
goed’.  Wat  een  radicale  transformatie!  Wie  kon  nog  zien  dat  deze  jongen  door  een 
verschrikkelijk  pijnlijke  ervaring  was  gegaan?  Hij  was  in  gewicht  aangekomen  en  tot 
verrukking van de gemeente demonstreerde hij met een bord kip en rijst hoe goed hij nu kon 
eten. 

Een opmerkelijk wonder gebeurde in het leven van Joshua Nosike waar doorheen God tot ons 
spreekt, dat - in wat voor probleem u ook zit - Jezus Christus het op kan lossen. In wat voor 
droge  put  u  ook  zit,  Jezus  Christus  kan  u  eruit  trekken.  Met  wat  voor  situatie  u  ook 
geconfronteerd wordt, laat uw situatie u niet misleiden! God kan elk medium gebruiken om 
Zichzelf te uiten. Daarom, als kind van God, is het te vroeg om te mopperen of te klagen, 
want er is een oplossing. 

Er zijn veel voorbeelden van getuigenissen van genezing, zoals deze in ons archief, die u kunt 
zien op Emmanuel TV, maar we kunnen er nog één van opschrijven in dit boekje.



Getuigenissen – Zalfwater voor redding, zegen en voorspoed

‘…Ik gebruikte het samen met mijn vrouw. We baden samen en gebruikten het zalfwater ‘s  
morgens voordat ik naar mijn werk ging. Op vrijdag 14 januari 2010 werd ik gepromoveerd  
van winkelier naar het bedrijf Perfect Plant West Afrika’- Yerima Fredrick

IK KREEG PROMOTIE
‘De  reden  van  mijn  komst  is  om mijn  getuigenis  te  vertellen  over  de  doorbraak  die  ik 
gekregen heb in mijn carrière’  - Yerima Frederick - ‘Ik ben al lang geleden begonnen met 
werken. Ik was medewerker bij Guinness in Kameroen…’ 
Meer  dan  tien  jaar  van  zijn  carrière  zat  hij  op  één  bepaalde  positie,  als  een  technische 
winkelier,  en  dit  was  meer  dan  hij  kon  verdragen.  Hij  probeerde  alles  wat  hij  kon  om 
vooruitgang te boeken in zijn werk, maar hij elke keer als hij solliciteerde voor een promotie 
werd hij vriendelijk afgewezen. Erger nog, zijn jongere collega’s die korter bij het bedrijf 
werkten  dan hij  en  minder  ervaring  en kwalificaties  hadden,  kregen promotie  en werden 
boven hem geplaatst.  Dit  gebeurde niet  eenmaal,  niet  tweemaal,  maar  vele keren in deze 
periode van tien jaar. 

Elke keer raapte hij zijn moed bij elkaar om het weer te proberen, maar zijn hoop vervloog 
weer als minder ervaren mensen de promotie kregen en hoger dan hem terecht kwamen. De 
frustratie eiste zijn tol en Frederick’s droom sloeg kapot op de rots van teleurstelling. Het licht 
van geloof ging uit en het leven werd een zware weg. 
Maar  in  het  begin was het  een ander  verhaal.  Als nieuwe werknemer  zag hij  een zekere 
carrière voor zich en Frederick was erg enthousiast. 

De toekomst zag er rooskleurig uit met 
het  oog  op  de  promotiekansen  binnen 
het  bedrijf.  Maar  door  de  tijd  heen 
raakte  hij  gedesillusioneerd. 
Terugkijkend  op  al  zijn  ervaringen 
beschrijft de Kameroener hoe hij steeds 
meer  teleurgesteld  werd  tijdens  zijn 
werk voor Guinness Diageo Cameroon 
Hub.  ‘De  juniormedewerkers  die  later 
binnenkwamen  kregen  promotie  en  ik 
kwam niet  van mijn plek.  Mijn positie 
stagneerde’. 
Zijn hoop had hij verloren en Frederick 
had het nodig dat er iets zou gebeuren 
om de gebroken beloften en dromen die 
hij had te herstellen. 
Zoals T.B. Joshua zegt,  ‘We zijn vaak 
teleurgesteld in het goede waar we grote 
verwachtingen  bij  hebben.  Wat  we 
krijgen  gaat  niet  altijd  samen  met  wat 
we  gehoopt  hadden  te  krijgen.  We 
krijgen  het  niet  altijd  op  de  manier 
waarop we het verwachtten!’ 

Met tien jaar zonder vooruitgang in zijn 
beroep  bleef  zijn  vrouw  Frederick 
aansporen;  en  hij  bleef  aandringen 
ondanks zijn ontmoedigende situatie. ‘Ik 



bleef meer dan tien jaar op de positie van technisch winkelier, maar ondanks dat keek ik naar 
mijn kwalificaties en bleef doorwerken. Op een gegeven moment was ik zo ontmoedigd, maar 
mijn vrouw bleef me aansporen vol te houden.’. Hij had bijna de moed opgegeven, totdat hij  
een medium ontdekte dat de loop van de dingen veranderde en zijn verloren hoop en dromen 
herstelde. Dat medium van hoop voor Frederick was Emmanuel TV.

Toen Frederick en zijn vrouw Emmanuel TV aanzetten, werd hun hoop hersteld. En meer 
nog, hun geloof werd opgebouwd. Frederick had een doorbraak nodig, waarvan hij geloofde 
dat alleen God die kon geven. Hij en zijn vrouw zagen het bewijs van Jezus Christus – hun 
levens veranderden. ‘We bleven bidden en Emmanuel TV kijken. Dit transformeerde mijn 
leven. In januari deed ik mijn vrouw een voorstel. Ik zei, ‘Ik wil Jezus nog meer kennen dan 
ooit.’
Frederick besloot tot een andere aanpak om een andere oplossing te vinden. Niet alleen had 
hij de grootste beslissing van zijn leven genomen, namelijk Jezus Christus te volgen, maar hij 
nam ook de  tweede  grootste  beslissing  van zijn  leven,  om Christus’  leiding  dagelijks  te 
volgen. Met een frisse kijk op zijn leven en zijn gegroeide geloof in Jezus Christus, was 
Frederick  een  nieuw  mens  geworden.  De  lessen  op  Emmanuel  TV  hadden  de  richting, 
instructies en openbaring gegeven de hij nodig had om voor God te leven, terwijl ze hem in 
staat stelden het uit te houden, en vol te houden voor zijn succes. ‘De man van God bleef 
zeggen dat de positie waar je nu bent, bedoeld is om je voor te bereiden op betere dingen in de 
toekomst. Dus bleven wij bidden en mijn vrouw steunde mij financieel om naar SCOAN te 
gaan  in  Lagos,  Nigeria.  Ik  had de  mogelijkheid  de  man  van God te  ontmoeten,  die  mij  
zalfwater gaf’. 

Dit markeerde een omslagpunt in Frederick’s leven, want na thuiskomst in Kameroen en het 
gebruik  van  het  zalfwater  nam zijn  leven  een  positieve  wending.  Ongelooflijk,  door  het 
gebruik  van het  zalfwater  (voor  zegen en voorspoed)  dat  T.B.  Joshua hem gegeven had, 
kwamen ruim tien jaar van stagnatie abrupt tot een eind. ‘Toen ging ik terug naar Kameroen 
en gebruikte het samen met  mijn vrouw. We baden samen en gebruikten het zalfwater  ‘s 
morgens voordat ik naar mijn werk ging. Op vrijdag 14 januari 2010 werd ik gepromoveerd, 
van technisch winkelier naar het bedrijf Perfect Plant West Afrika. We hoeven niet te zeggen 
dat hij door het dolle heen was.

God heeft  het  gedaan!  En Frederick  heeft  veel  geleerd  van deze  ervaring.  De schijnbare 
vertraging in zijn doorbraak gaf hem genoeg tijd om te ontdekken hoe onbetrouwbaar hulp 
van mensen kan zijn en waarom het nodig is Christus te omarmen en de zegeningen die Hij 
altijd wil geven. Het was om zijn denken voor te bereiden de dingen te zoeken die boven zijn. 
En zo ontdekte Frederick zelf dat ‘vertraging geen weigering is’. 

Nadat  hij  zijn  getuigenis  heeft  gegeven,  staat  Frederick  een  stralende  glimlach  voor  de 
SCOAN gemeente en geeft dank aan God. ‘Ik ben nu hier vanwege de zegeningen. En op 1 
februari  2010  is  ons  opgedragen  in  Ikeja,  Lagos  (Nigeria)  een  West  Afrikaanse 
fabrieksconferentie  bij  te  wonen.  We  geven  de  glorie  aan  God.  En  daarom  ben  ik  hier 
vandaag. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om God te bedanken dat Hij mijn lot 
heeft  verbeterd en ik bid dat degenen die dezelfde problemen hebben en doorbraak nodig 
hebben, opzien naar God, vasthouden aan Gods Woord en Gods Woord de standaard voor hun 
leven maken, in Jezus’ naam’. 

Zoals T.B. Joshua zei, ‘Wanneer uw wonder vertraging heeft, staat u op het punt een moeder 
van wonderen te ontvangen!’
Er zijn veel voorbeelden van getuigenissen van Voorspoed, zoals deze in ons archief, die u 
kunt zien op Emmanuel TV, maar we kunnen er maar één van opschrijven in dit boekje.



Getuigenissen – Zalfwater voor redding en
                            vrucht van de baarmoeder

‘De dokters zeiden dat zonder een operatie ik niet zou kunnen bevallen van mijn baby. Ik 
dank God dat  ik  veilig  van mijn  baby bevallen  ben na het  drinken van het  zalfwater’ – 
Adebayo Kehinde. 

NIET EEN MAAR TWEE
Toen mevrouw Adebayo Kehinde zwanger werd, was ze verrukt zoals elke vrouw zou zijn; 
maar  ze wist  maar  weinig  van de problemen die  op haar  pad zouden komen.  Terwijl  de 
maanden  voorbijgingen,  konden  zij  en  haar  man  bijna  niet  wachten  op  de  voorspoedige 
geboorte van hun baby.  Toen de maand van de bevalling van hun ‘ene’ baby uiteindelijk 
aanbrak, begon ze wat problemen te ervaren. Er ging een hele maand voorbij en ze was over 
tijd. Verontrust over wat er met haar aan de hand was, ging ze naar het ziekenhuis voor een 
controle. Ze deden een scan en de dokters bevestigden dat er inderdaad een probleem was. 

De dokters vertelden haar dat ze niet alleen over tijd was, maar ook dat volgens de scan de 
baby in een verkeerde houding lag, met als gevolg dat een operatie noodzakelijk was. Het stel 
was hier echter  niet  klaar  voor,  niet  alleen  vanwege de financiële  beperkingen,  maar  ook 
vanwege de implicaties die de operatie zou hebben. Angst en bezorgdheid hadden deze jonge 
zwangere vrouw in hun greep. 

Wanneer het lijkt alsof onze problemen niet willen veranderen, is het in ons eigen belang om 
boven onze angst uit te stijgen door het aan God over te laten. In 2Koningen 6:16-17 staat, 
‘Hij  zei:  Wees niet  bevreesd,  want die  bij  ons zijn,  zijn  méér dan die bij  hen zijn’.  
Wanneer  wij  niet  voorbij  onze  huidige  situatie  kunnen  kijken,  raken  we  in  paniek  en 
vergroten zo de oorzaak van onze angst. In plaats  daarvan moeten we onszelf in de hand 
houden met heldere, geweldige en hoge gedachten aan God en de inzichtbare wereld. 

Nadat  ze verschillende  alternatieve oplossingen hadden geprobeerd om aan de operatie  te 
ontkomen,  kwamen ze aan in de SCOAN in het geloof dat Jezus Christus aan haar nood 
tegemoet  zou  komen,  omdat  al  haar  andere  pogingen  mislukt  waren.  Samen  met  andere 
zwangere vrouwen werd ze in de gebedsrij geplaatst in afwachting van het gebed van profeet 
T.B. Joshua voor een veilige bevalling. Ondertussen hield ze de belofte in gedachten die staat 
in Mattheüs 11:28, ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust  
geven.’

Nadat  er  in  de  naam  van  Jezus  Christus  was  gebeden  voor  de  zwangere  vrouwen 
introduceerde de man van God, profeet T.B. Joshua het zalfwater dat specifiek bedoeld is 
voor de vrucht van de baarmoeder, die hij toen in de mond van Mevrouw Adebayo Kehinde 
sprayde. Hij onderstreepte haar geval en vertelde: ‘Ze is over tijd’, terwijl zij het zalfwater 
dronk in het geloof dat God het zou gebruiken als contactpunt om haar vrij te zetten.

Er was een onmiddellijke reactie te zien. Mevrouw Adebayo Kehinde begon op haar buik te 
kloppen, slingerde,  draaide en huilde vanwege het ongemak. Het was duidelijk dat er iets 
gebeurde in haar. Haar buik begon zichtbaar te bewegen na de toepassing van het zalfwater 
voor  de  vrucht  van  de  baarmoeder.  De  man  van  God,  profeet  T.B.  Joshua,  vertelde  de 
gemeente: ‘Wanneer het tijd is om te bevallen kan niemand het ‘stoppen’. Hij benadrukte: 
‘Het staat geschreven.’ In Mattheüs 7:7 staat,  ‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u  
zult  vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.’ Dit is een aanmoediging van 
Christus om te bidden en Zijn verzekering dat uw gebed verhoord zal worden. Het is altijd 



Zijn wil om gebeden te beantwoorden. Terwijl ze de kerk verliet gaf ze vol blijdschap de Heer 
Jezus Christus de glorie, omdat ze wist dat God haar situatie veranderd had. 

De volgende dag dat er een dienst was, een zondag, arriveerden meneer en mevrouw Adebayo 
Kehinde bij de SCOAN met hun voerspoedig geboren tweeling. De dokters hadden gezegd 
dat ze één baby verwachtte. De doktersverklaring liet duidelijk zien dat er maar één baby was 
en dat  de baby verkeerd lag.  Tot  ieders’  verbazing was er  niet  één,  maar  waren er  twee 
baby’s. De man van God legde uit dat de tweede baby niet gezien kon worden, omdat de 
andere er bovenop lag. Nadat de profeet het zalfwater had toegediend bij mevrouw Kehinde 
veranderden de twee baby’s van positie.

Terwijl zij haar getuigenis geeft, houdt haar echtgenoot een van de tweeling vol liefde vast. 
Ze vertelt, ‘Het probleem dat mij naar de Synagogue Kerk van Alle Naties heeft gebracht, was 
dat ik over tijd was en dat de baby verkeerd lag. Ik zocht Jezus voor mijn genezing. De man 
van God gaf me het zalfwater voor de vrucht van de baarmoeder en hij goot het in mijn mond. 
Toen ik het doorslikte begon de baby te bewegen. Ik bedoel dat er beweging in mijn buik was 
en voordat ik het doorhad leek het wel alsof de twee baby’s apart kwamen te liggen. Dat was 
op zondag en naar Gods wil beviel ik op maandag van de tweeling.’ 

Ze  gaat  verder 
met  vertellen. 
‘Ik heb zelfs een 
scan  gehad  om 
te  zien  wat  het 
probleem  was, 
maar op de scan 
was  maar  één 
baby te zien. De 
dokters  zeiden 
me dat ik zonder 
een  operatie 
nooit  in  staat  zou  zijn  van  deze  baby  te 
bevallen. Ik dank God dat ik veilig bevallen 
ben van mijn  baby na het  drinken van het 
zalfwater. Ik ben zo blij, verrast en ik dank 
God  omdat  ik  weet  dat  bij  Hem  alles 
mogelijk is.’ Ze adviseert mensen te geloven 
in  de  Heer  Jezus  Christus,  ‘Er  is  niks  wat 
God niet kan doen’. 

Helemaal verrukt wil Meneer Adebayo zijn 
kant van het verhaal vertellen. In zijn eigen 
woorden  zegt  hij:  ‘Mijn  naam  is  Adedeji 
Adebayo en wat ons hier bracht was de verkeerde ligging van de baby. Op de scan is slechts 
één baby te zien en ik was verrast te zien dat ze van een tweeling beviel. Volgens hem was het 
een trieste bedoening toen de dokters hem en zijn vrouw vertelden dat er een operatie nodig 
was om de baby ter wereld te brengen. Mijn reactie was verkeerd, omdat ik geen geld had 
voor een operatie, maar ik geloofde in God. En alle glorie aan God, toen zij in de gebedsrij 
werd geplaatst en het Zalfwater kreeg toegediend kwamen de twee baby’s apart te liggen. Ik 
dank God dat er geen operatie of iets dergelijks nodig was.’ Hij adviseert de mensen altijd in 
Jezus Christus te geloven en in Zijn gezalfde dienstknecht.



De operatie voor de keizersnee was al gepland, omdat de zwangerschap over tijd was en de 
baby verkeerd lag. Maar alle glorie aan God, tot verrassing van mevrouw Adebayo Kehinde 
beviel  ze  nadat  T.B.  Joshua  het  zalfwater  toegediend  had,  niet  van  één,  maar  van  twee 
schitterende, gezonde en levendige baby’s! Wanneer Jezus geneest, geneest Hij doeltreffend. 
Jezus Christus heeft inderdaad een eind gemaakt hun verleden en geboorte gegeven aan hun 
toekomst. 

Er zijn veel voorbeelden van getuigenissen van de Vrucht van de baarmoeder zoals deze in 
ons archief die u kunt zien op Emmanuel TV, maar we kunnen er maar één van opschrijven in 
dit boekje.

Zalfwater:  Laat  God  u  localiseren  op  welke  manier  dan  ook.  Het  nieuwe  en  grondig 
geheiligde  zalfwater  is  net  uitgekomen.  T.B.  Joshua omschreef  het  nieuwe water  als  een 
middel ‘om iemand apart te zetten voor Gods speciale aandacht’. Blijf naar Emmanuel TV 
kijken voor details over hoe u het zalfwater kunt ontvangen.
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