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Ik wil dit boek opdragen aan mijn vrouw, Drenda, omdat haar 
aanmoediging, haar passie voor de dingen van God en haar liefde voor 
haar gezin en mij,  de krachten zijn die mij al die jaren hebben 
geïnspireerd. Samen hebben we bewezen dat dromen echt uitkomen!

Gary Keesee
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We hebben er veel goede tijden gehad, maar ook veel van 
financiële stress en hopeloosheid. Er waren zoveel dingen die we 
moesten leren. Hoewel je het je nu moeilijk kunt voorstellen, konden 
we de huur van 300 dollar per maand nauwelijks opbrengen, toen we 
negen jaar eerder die oude boerderij betrokken. Onze beide auto's 
waren erg oud, met honderdduizenden kilometers op de teller, en toch 
waren ze nog steeds niet afbetaald. In die tijd leek het alsof we 
iedereen geld schuldig waren. We hadden tien kredietkaarten die 
leeggeplukt en geannuleerd waren; twee leningen van financiering-
smaatschappijen; natuurlijk onze twee auto's die we nog moesten 
afbetalen; onbetaalde belastingschulden; de tienduizenden euro's die 
we onze familie verschuldigd waren; en zo kan ik nog wel even 

Ook al verlieten we de boerderij, ik hield van dat oude huis. Ja, 
zelfs met de gebroken ruiten, de onafgewerkte, ruwe kelder en de 
constante bijenaanvallen die we te verduren kregen toen we er 
woonden. Er kwamen zoveel herinneringen boven. Twee van mijn 
vijf kinderen zijn daar in de ouderlijke slaapkamer geboren. 

De dag dat we de boerderij verlieten was een bitterzoete dag. We 
hadden bijna negen jaar in die oude, kleine, vervallen boerderij 
gewoond, en nu droeg ik de laatste lading dozen naar ons busje. Ik 
was op weg naar ons nieuwe huis dat we zelf hadden gebouwd, een 
huis in Georgische stijl van 715 vierkante meter, gelegen op 22 
hectare prachtig boerenland in Ohio, waarvan 8 hectare bos en 
moeras. Het was een droom die we ons een paar jaar eerder 
nauwelijks hadden kunnen voorstellen.
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Mijn vrouw dacht dat ze haar man zou verliezen, en de angst om 
de vier kinderen die we toen hadden alleen op te voeden, 
achtervolgde haar. Maar zij gelooft sterk in de kracht van het gebed en 
gaf mij niet op. Samen baden we en gingen we op weg om de 
beginselen van Gods Koninkrijk te ontdekken. Toen we God 
begonnen te zoeken naar antwoorden en principes, begon er hoop in 
onze harten te groeien, toen we het ene wonder na het andere zagen 
gebeuren bij het toepassen van wat God ons liet zien.

 Op een nacht vond er een beslissend moment plaats toen God me 
liet zien dat ik mijn eigen bedrijf moest beginnen op financieel gebied 
om mensen te helpen uit hun schulden te komen en hen de principes te 
leren die Hij me liet zien. Op dat moment leek het starten van een 
bedrijf dat mensen laat zien hoe ze uit de schulden kunnen komen 
nogal vreemd, omdat we zelf nog veel schulden hadden. We hebben 
hierover gebeden, maar de Heer zei ons dat als we maar een stap op 
nieuw terrein zouden nemen en Zijn principes begonnen te 
onderwijzen, wij zelf ook onze vrijheid zouden vinden. Het starten 

Ik slikte antidepressiva, kreeg paniekaanvallen en de angst 
beheerste mijn dagelijks leven. Laten we zeggen dat ik niet de 
gelukkigste persoon was om mee om te gaan. Ik verkocht 
levensverzekeringen, leefde van provisies en kwam geen meter 
vooruit, behalve verder de financiële afgrond in. Langzaam raakten 
we steeds verder in de schulden tot er geen opties meer waren. Op dat 
moment stortte ik emotioneel in. Paniek en angst overvielen me. Ik 
was zelfs bang om uit huis te gaan en dat is natuurlijk niet goed als je 
op commissie werkt in de verkoop. 

doorgaan. We worstelden ons door dat alles in een strijd om financieel 
te overleven, waarbij we bijna alles wat we bezaten hadden verpand, 
soms alleen maar om boodschappen te kopen. De dingen die we 
bezaten waren erg oud en kapot; dingen die bij aanschaf al erg oud 
waren.

Onze slechte financiële situatie in die tijd gaf weinig hoop op een 
mooie toekomst. Eerlijk gezegd zag ik niet veel hoop dat er iets kon 
veranderen. Ik hield van mijn gezin, ik had een prachtige vrouw, maar 
ik sleepte hen door een financiële hel! 



Het was zeker spannend om naar ons nieuwe huis te verhuizen. 
Maar het beste van onze reis was dat er eindelijk rust was! Ik kon aan 

van het bedrijf was een geloofsonderneming, omdat we geen idee 
hadden hoe we dat moesten doen, maar we hielden vol. Het bedrijf 
groeide, en het geld dat het opbracht bracht ons gezin in tweeënhalf 
jaar volledig uit de schulden. Ik zal in het volgende hoofdstuk wat 
meer vertellen over ons bedrijf, maar voor nu is het voldoende om te 
weten dat ons leven drastisch is veranderd! Ik kan op geen enkele 
manier uitleggen hoe het voelde om vrij te zijn, hoe het voelde om een 
autodealer binnen te lopen en contant te betalen voor een nieuwe 
auto. Hoe het voelde om ons nieuwe huis te ontwerpen, te bouwen en 
te betalen. Wat we beleefden was meer dan we ons ooit hadden 
kunnen voorstellen.

Ja, de boerderij had heel wat herinneringen. Toen ik de laatste 
doos uit het huis ging halen, liep ik langs mijn vrouw toen ze in de 
kleine eetkamer stond. Ze keek naar me op met tranen in haar ogen. 
Het waren geen tranen van 
verdriet; het waren tranen 
van vreugde en ook tranen 
van ontroering, omdat ze 
zich alles herinnerde wat 
God ons daar had geleerd. 
Ik vocht ook tegen tranen 
toen ik een laatste blik door 
de kamers wierp en met 
gemengde gevoelens terug-
dacht aan alles wat daar had 
plaatsgevonden. We sloten 
een hoofdstuk van ons lev-
en af en gingen naar een 
nieuw gebied. Wat lag er nu voor ons? De reis had ons van een 
depressie zonder hoop naar een toekomst vol hoop gebracht. Toen ik 
naar buiten ging met de laatste doos, stopte ik en keek met een 
glimlach terug naar het huis. "Nee, ik zal je niet missen. Ik heb nu een 
betere plek." 

TOEN WE GOD BEGONNEN 

TE ZOEKEN NAAR ANTWO-

ORDEN EN PRINCIPES, 

BEGON DE HOOP IN ONZE 

HARTEN TE GROEIEN TOEN 

WE HET ENE WONDER NA 

HET ANDERE ZAGEN GEBE-

UREN BIJ HET TOEPASSEN 

WAT GOD ONS LIET ZIEN.
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Ja, de dag dat ik de laatste dozen in het busje pakte voor de reis 
naar ons nieuwe huis was bitterzoet. Maar geloof me, de zoetheid van 
de rust die Drenda en ik ontdekten overstemde zozeer de bittere 
gedachten aan het achterlaten van die herinneringen dat we ons weer 
als twee kleine schoolkinderen voelden, die samen lachten en 
droomden.

mijn toekomst denken in plaats van alleen aan het betalen van de 
rekeningen. Door de jaren heen is leven in Zijn rust een absolute 

droom geweest! Onze auto's afbet-
aald hebben is rust. Schuldenvrij zijn 
is rust. Mijn droomhuis op 55 hectare 
betaald hebben is rust. De glimlach 
op het gezicht van mijn vrouw zien 
als ze boodschappen doet en zich 
geen zorgen hoeft te maken over geld 
is rust. Naast alles wat we nodig 
hebben, genoeg geld hebben om 

honderdduizenden dollars aan anderen te kunnen geven en het 
evangelie te ondersteunen is rust. Maar de grootste verandering in 
mijn leven was waarschijnlijk dat ik niet elke dag wakker werd door 
de druk en de angst die mijn leven al die eerste jaren omringden. Weer 
kunnen dromen van goede dingen in plaats van te dromen van nog 
een week overleven is rust.

Het is echt niet zo moeilijk; je hoeft alleen maar de kracht van rust 
te ontdekken!

Ik weet wat je denkt. Ik wou dat ik dat had. Ik wou dat ik die 
ervaring kon hebben en kon lachen, dromen en me op iets anders kon 
richten dan alleen maar de rekeningen betalen. Hoewel je het op dit 
punt in het boek misschien moeilijk kunt geloven, verzeker ik je dat 
wat Drenda en ik ontdekten net zo goed voor jou beschikbaar is als 
voor ons. Mijn gebed is dat terwijl wij ons verhaal delen, je 
aangemoedigd zult worden om Gods wetten en principes ook in je 
eigen leven toe te passen. 

12
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Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij 
Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn 
leerling, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij 
zult u diepe innerlijke rust vinden. 

— Matteüs 11:28-30 HTB
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Heb je ooit een hamsterwiel gezien? Vast wel, maar voor het 
geval dat niet zo is, het is een rad dat in een hamsterkooi wordt 
geplaatst. De hamster kan op dat rad stappen en rennen en rennen en 
rennen tot hij uitgeput is. Maar er is één probleem met dat rad. Hoe 
snel en hoe lang die hamster ook rent, als hij goed moe is en eruit 
stapt, bevindt hij zich op precies dezelfde plaats als waar hij 
begonnen is. Er is niets veranderd. Hij kan met een tevreden gevoel 
het zweet van zijn harig gezichtje vegen. Maar er is niets bereikt dat 
zijn positie in het leven ten goede komt; hij zit nog steeds opgesloten 
in een kooi zonder vrijheid. Voor veel mensen, zo niet de 
meerderheid, vat dit hun financiële leven goed samen. Ze werken de 
hele week hard en vallen uitgeput in een korte afleiding in het 
weekend, maar als de maandagochtend aanbreekt, bevinden ze zich 
op precies dezelfde plaats als de week ervoor. Het enige wat ze 
hebben gedaan is nog een week overleven. 

RUST - geplaatst of ondersteund worden om in een bepaalde 
positie te blijven, een moment of periode van ontspanning of het 
stoppen met inspannende of stressvolle activiteiten. (Google.)

Ben je moe? Ben je de meeste dagen overweldigd en kom je nooit 
meer op adem? Drijft je behoefte aan geld je beslissingen over waar je 
werkt of hoe je werkt of hoe lang je werkt? Lijkt het erop dat je nooit 
uit de schulden komt? Lijkt het alsof je meedoet aan de 
spreekwoordelijke ratrace, die slopende routine? Als dit op jou slaat, 
ben je niet alleen.

Zo zag mijn leven eruit gedurende negen lange jaren. Ik werkte 

RUST - DE 
GRONDBEGINSELEN

HOOFDSTUK 1 
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Dit leidde natuurlijk tot ernstige emotionele gevolgen. De 
ontmoediging en angst waar ik elke dag tegen vocht tastten langzaam 
mijn geest en mijn lichaam aan. Paniekaanvallen, intense angst en 
verlamming namen langzaam mijn lichaam over. Artsen konden niet 
ontdekken wat er met me aan de hand was. Angst nam mijn gedachten 
zo in beslag dat ik niet wist of ik zou leven of sterven. Bijna negen jaar 
lang leefde ik van pandjeshuizen en leende ik geld van familie! Tegen 
die tijd was er niets meer te verpanden, en was er weinig van mijn 
zelfbeeld over. Ik was er klaar mee. Je had mijn zelfbeeld met stoffer 
en blik kunnen opvegen, samen met het laatste restje levensvreugde 
dat er nog was.

Schuldeisers stonden in de rij om een rechtszaak tegen mij te 
beginnen; en toen gebeurde het. Terwijl hopeloosheid elke 
ademhaling omarmde, kwam het telefoontje. Het telefoontje kwam 
binnen zoals de meeste andere ochtend telefoontjes: “Mr. Keesee, 
zoals u weet, bent u onze cliënt X bedrag schuldig. Wanneer denkt u 
dit te kunnen overmaken? Nou, Mr. Keesee, dat zei u de laatste drie 
keer dat ik u belde. Als u ons het geld niet binnen drie dagen geeft, 
spant mijn cliënt een rechtszaak tegen u aan. Begrijpt u, Mr. Keesee? 
Drie dagen. Tot ziens.”

Ik denk dat ik verbaasd was hoe snel de Heer tot mij sprak. Het 

Het telefoontje raakte me als een baksteen. Niet dat ik al niet wist 
hoe nijpend onze financiële situatie was. Ik had geen geld. Alles wat 
ik bezat was kapot. Mijn koelkast was leeg. Mijn mooie gezin sliep 
bij de open haard om warm te blijven, want er was geen geld voor 
stookolie. Ik kon nergens terecht. Mijn vrienden en familie waren het 
zat om voor mij te betalen. Verward liep ik langzaam de trap op naar 
mijn slaapkamer en viel neer op mijn bed. Ik snikte en riep de Heer 
om hulp.

15 tot 18 uur per dag, was ijverig en werkte hard, maar nadat ik mijn 
tienden, mijn rekeningen en belastingen had betaald, bleef er niets 
over. Meestal had ik te weinig en begon ik langzaam te lenen om te 
overleven. Als de financiële druk toenam, ging ik des te harder 
rennen, maar het mocht niet baten. Als ik stopte en mijn vooruitgang 
beoordeelde, was ik nog steeds achteruit gegaan. 
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Ik was opgewonden dat God tot mij had gesproken en dat Hij het 
antwoord had geopenbaard Zijn Koninkrijk. Wat dat betekende —
moest ik nog begrijpen, maar ik was bemoedigd. De werkelijkheid 
was dat ik geen idee had wat God bedoelde met het woord koninkrijk. 
Ik zou ontdekken dat in dat ene woord inderdaad het antwoord lag 
waar Drenda en ik naar hadden verlangd en gezocht.

was geen hoorbare stem, maar een stem die plotseling met kracht uit 
mijn geest en in mijn geest opkwam. Het eerste wat de Heer tegen me 
zei was dat de puinhoop waarin ik verkeerde niets met Hem te maken 
had. Ik veronderstel dat Hij dat zei omdat ik een beetje in de war was 
over waarom Hij, vanuit mijn perspectief, ons niet had geholpen. We 
gingen naar een geweldige kerk, waren gul wanneer we konden, en 
betaalden meestal onze tienden. In plaats daarvan zei Hij dat de reden 
dat ik in deze puinhoop zat was, dat ik nooit had geleerd hoe Zijn 
Koninkrijk werkte. Hij vertelde me dat Zijn Koninkrijk niet werkt 
zoals het aardse rijk werkt met betrekking tot geld, en ik zou Zijn 
Koninkrijkssysteem van omgaan met financiën moeten leren als ik 
vrij wilde zijn.

Ik herinner me dat ik naar beneden rende, Drenda oppakte en haar 
vertelde dat de Heer zojuist tot mij had gesproken en dat het antwoord 
Zijn Koninkrijk was. Natuurlijk waren we een beetje in de war, want 
we dachten dat we begrepen wat Zijn Koninkrijk was. Tenslotte 
gingen we, zoals ik al zei, naar een geweldige kerk, hielden we allebei 
van God en wisten we dat we op weg waren naar de hemel. Maar 
zoals we op het punt stonden te ontdekken, wisten we eigenlijk heel 
weinig over Zijn Koninkrijk en hoe het werkte. 

Drenda en ik sloegen die dag de handen ineen en baden. Ten 
eerste bekeerden we ons tot God omdat we niet de tijd hadden 
genomen om echt Zijn Woord te leren en hoe Zijn Koninkrijk werkte 
met betrekking tot de financiën. Ten tweede had ik berouw tegenover 
haar, dat ik als hoofd van het gezin ons in deze puinhoop had 
gebracht. We baden allebei en kwamen overeen dat we vastbesloten 
waren om te leren hoe het Koninkrijk werkte en om een ander leven te 
leiden dan we de afgelopen negen jaar hadden gedaan. 

De beste manier om te beschrijven wat er vervolgens gebeurde, is 

RUST - DE GRONDBEGINSELEN
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te kijken naar een lichtschakelaar. Loop een kamer binnen die donker 
is en zet gewoon de schakelaar om. Licht! Je kunt zien. Zo was het 
toen God ons Zijn Koninkrijk begon te leren. Het was alsof iemand 
een lichtschakelaar aanzette, en we dingen konden zien die we nooit 
eerder hadden gezien. We begonnen te begrijpen dat het Koninkrijk 
van God een regering is met wetten die niet veranderen. We 
realiseerden ons dat we die wetten konden leren en Gods kracht en 
wijsheid konden aanboren om de rijkdom te creëren die we nodig 
hadden.

 We waren zo opgewonden, maar toch ook erg verward. Er deden 
zich enkele verbazingwekkende verhalen voor toen God ons begon te 
leren hoe Zijn Koninkrijk werkte. Veel van die eerste verhalen ga ik 
hier niet behandelen, want die worden behandeld in het eerste boek in 
deze serie, Uw financiële revolutie: De kracht van bondgenootschap. 
U kunt een exemplaar krijgen op garykeesee.com of op Amazon. 
com. Je moet ook mijn boek Faith Hunt kopen, dat je teru-gbrengt 
naar het allereerste begin, toen God me begon te leren hoe ik via mijn 
hertenjacht provisie kon bemachtigen. Maar om een lang verhaal kort 
te maken, laat ik hier één voorbeeld geven.

Zoals ik al zei, we zaten tot onze nek in de schulden zonder 
uitweg. Onbetaalde belastingaanslagen, pandjeshuizen, tien 
leeggeplukte en geannuleerde creditcards, en drie leningen van 
financieringsmaatschappijen tegen 28% rente. We hadden schulden 
bij onze tandarts, de stomerij, onze ouders en vrienden. Noem maar 
een naam en we waren ze iets schuldig. Natuurlijk was er geen hoop. 
Mijn financiële verkoopbedrijf liep niet goed, hoewel ik hard werkte. 
Maar nu we het Koninkrijk ongelooflijke dingen hadden zien doen 
(lees de verhalen in de twee bovengenoemde boeken), waren we 
bemoedigd dat het Koninkrijk ons antwoord was. We hadden geen 
idee hoe, maar we waren ervan overtuigd dat we op de goede weg 
waren.

Op een nacht gaf God me een droom en liet me in die droom zien 
dat ik mijn huidige bedrijf, waar ik de afgelopen negen jaar had 
gewerkt, zou verlaten en mijn eigen bedrijf zou beginnen nu —en 
moet je echt luisteren om mensen te helpen uit de schulden te —

UW FINANCIËLE REVOLUTIE: De Kracht Van Rust
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Wel, na negen jaar zelf zo geleefd te hebben, en nu God Drenda en 
mij begon te onderwijzen over het Koninkrijk, kun je je voorstellen 
hoe ik me voelde voor hen. Net als Drenda en ik waren zij christenen, 
maar zij wisten niet hoe het Koninkrijk werkte. In die tijd kon ik echt 
niet veel uitleggen over het Koninkrijk, behalve enkele van de eerste 
dingen die God ons al had laten zien, die ik met hen deelde, en 
natuurlijk deelde ik enkele van de verbazingwekkende verhalen die 
we in onze eigen situatie hadden zien gebeuren.

Ik kon duidelijk zien dat een levensverzekering niet hun grootste 

Terwijl ik met mijn cliënt en zijn vrouw aan hun keukentafel zat, 
namen we de gebruikelijke presentatie door, waarbij een momen-
topname werd gemaakt van hun financiële situatie door verschillende 
vragen te stellen en een zogenaamd gegevensblad in te vullen. Deze 
gegevens werden vooral gebruikt om te bepalen hoeveel 
levensverzekering ze moesten hebben. Toen we hun lijst met 
schulden doornamen, raakten ze allebei overstuur en de vrouw begon 
te huilen toen ze beschreef hoe hopeloos ze zich voelden. Ze hadden 
allebei een voltijdse baan en kwamen elke maand tekort.

komen! Ik weet het; gek, toch? Ik bedoel, als ik had geweten hoe ik uit 
de schulden kon komen, had ik het jaren eerder gedaan. Maar dat is 
precies wat Hij deed. Ik was eigenlijk een beetje geschokt. Ik had 
geen idee hoe ik een eigen bedrijf moest beginnen of wat er bij kwam 
kijken. Maar een bedrijf om mensen uit de schulden te helpen? Hé, ik 
had zelf nog iemand nodig die me vertelde hoe ik dat moest doen!

 Toen ik hierover begon te bidden, had ik een levensveranderende 
ervaring met de Heilige Geest over hoe dit kon gebeuren. Het gebe-
urde tijdens een van mijn klantgesprekken voor mijn verzekerin-
gsbedrijf. Oh, ik vergat u te vertellen dat ik in de financiële dienstver-
lening zat en verzekeringen en effecten verkocht terwijl dit alles 
plaatsvond. Ik weet het, het is een beetje als de loodgieter met de 
lekkende kraan die het probleem van alle anderen aanpakt, maar zijn 
eigen probleem verwaarloost. Hoewel ik langzaam faalde in mijn 
functie in de financiële dienstverlening, was de ervaring die ik in de 
voorgaande negen jaar had opgedaan in algemene kennis op dat 
gebied nu heel belangrijk voor wat God mij ging laten zien.

RUST - DE GRONDBEGINSELEN
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probleem was. Ik besteedde enige tijd aan het uitleggen van wat God 
mij leerde over het Koninkrijk, maar ik verlangde naar iets wat ik kon 
doen om ook echte financiële antwoorden te geven met betrekking tot 
hun situatie.

Ik pakte snel de dossiers van een paar andere cliënten die ik bij de 
hand had en liep ze snel bij langs en vond dezelfde resultaten. Elk van 

Ik werkte hier de hele week aan, omdat ik deze klant de volgende 
week weer zou ontmoeten. Ik was verbaasd hoeveel geld ik per 
maand kon vrijmaken toen ik de tijd nam om echt in elk financieel 
gebied te duiken. Tegen de tijd dat ik klaar was, bedroeg het bedrag 
honderden dollars per maand. Met mijn financiële rekenmachine 
telde ik al hun schulden op en paste het vrijgekomen geld toe op hun 
normale maandelijkse betalingen. Toen ik op de rekenknop drukte, 
staarde ik naar het antwoord op het scherm: 6,2 jaar. Het antwoord 
van 6,2 jaar was de totale tijd die mijn cliënt nodig zou hebben om al 
zijn schulden af te betalen, inclusief zijn hypotheek, zonder zijn 
inkomen te veranderen. Ja, dat leest u goed, zonder zijn maandelijkse 
inkomen te veranderen. Ik was geschokt en ervan overtuigd dat ik een 
fout had gemaakt, dus ik rekende steeds opnieuw tot ik ervan 
overtuigd was dat ik het juiste antwoord had. Zou dit kunnen? 
Waarom wist iedereen dit niet? 

Toen ik die avond op kantoor mijn dag afrondde en mijn stapel 
dossiers en berichten die ik terug moest sturen doornam, kreeg ik 
plotseling een gedachte. Wat als ik verder zou kijken dan de 
levensverzekering en hun hele financiële plaatje zou bekijken? Was 
er iets dat ik kon doen? Wat als ik op zoek ging naar geld? Wat ik 
daarmee bedoel is, wat als ik goedkopere manieren kon vinden om 
dingen te doen die zij al deden? Mijn doel zou simpel zijn, 
goedkopere manieren vinden om dingen te doen die zij al deden en 
dan het geld dat ik daarbij vond, gebruiken voor hun cashflow en 
schulden. Het klonk als een eenvoudig voorstel, maar ik wist echt niet 
veel over een ander financieel gebied buiten levensverzekeringen. En 
ik moet u zeggen dat dit nog vóór de tijd van het internet was. Het 
onderzoek dat ik zou moeten doen, zou op de ouderwetse manier 
gebeuren via de telefoon en de gouden gids.—
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hen kon in 5 tot 7 jaar uit de schulden zijn, inclusief hun hypotheek, 
zonder hun maandelijkse inkomen te veranderen. Het werd al laat op 
kantoor toen ik mijn berekeningen afmaakte, maar toen ik naar huis 
ging was ik opgewonden. Als wat ik vond waar was, en al mijn 
berekeningen wezen daarop, dan was dit groot, echt groot. 

Ik was benieuwd hoe mijn cliënt zou reageren op dit soort 
informatie. Voor mijn komende afspraak besloot ik de cijfers uit te 
typen in een eenvoudige presentatie van één pagina. Mijn doel was 
hen simpelweg hoop te geven. Voor mij zat er niets in, want ik wist dat 
een eventuele verkoop van een levensverzekering onwaarschijnlijk 
was. Maar ik wist ook dat ze zouden willen horen wat ik had ontdekt. 
De week daarop herzag ik mijn berekeningen en wist zeker dat ik 
gelijk had. 

Toen ik aanbelde, voelde ik een nerveuze anticipatie op onze 
ontmoeting. Toen ik aan hun keukentafel ging zitten, vertelde ik wat 
ik de hele week met hun cijfers had gedaan. Ik liep langzaam door de 
cijfers die ik had uitgetypt en legde uit hoe ik aan het vrijgekomen 
geld was gekomen, samen met de bedrijfsnaam en het nummer dat 
nodig was om uit te voeren wat ik hen had laten zien. Ik kon zien dat 
ze enthousiast werden toen het vrijgekomen geld bleef groeien. Maar 
toen ik tot de conclusie kwam dat ze met hun huidige inkomen in 6,2 
jaar volledig uit de schulden zouden zijn, inclusief hun huis, 
begonnen ze allebei te huilen, deze keer van blijdschap. Ze zaten daar 
met tranen over hun gezicht en bleven maar zeggen hoe geschokt ze 
waren door de resultaten. Ze sprongen op en gaven me een knuffel, en 
we hadden die avond een geweldig feest. 

Dus, gewapend met die informatie en met de bevestiging van de 
droom die God me gaf, verlieten Drenda en ik de levensverzekerin-

Laten we eerlijk zijn: gaat de belastingdienst u vertellen hoe u 
minder belasting kunt betalen? Gaat de bankier u vertellen hoe u geen 
rente hoeft te betalen? Nee, het hele systeem is ontworpen om uw 
geld te innen, niet om het te beschermen. Ik wist dat wat ik ontdekt 
had, aan elk gezin in Amerika geleerd moest worden! Die avond had 
een dramatische impact op mij, en ik wilde hetzelfde doen voor elke 
klant die ik ontmoette.  
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gsmaatschappij waar ik werkte en startten ons eigen bedrijf, om 
precies te doen wat ik voor die klant had gedaan. In die eerste jaren 
noemden we ons bedrijf "Faith-Full Family Finances". De naam zei 
duidelijk waar het om ging als je het Koninkrijk en het geloof —
begreep, zouden je financiën full (vol) zijn. Ik geef toe dat het geen 
goede naam was voor een bedrijf probeer het maar eens tien keer —
achter elkaar te zeggen maar het werkte wel. Later veranderden we —
de naam in Forward Financial Group, en die naam heeft het nog 
steeds en het bedrijf loopt als een trein. 

Vervolgens moesten we een manier vinden om de lange, 
handmatige berekeningen die ik deed met de gegevens van mijn 
klanten, te versnellen. Ik wist dat ik een computerprogramma zou 
moeten schrijven om te doen wat wij deden, maar ik wist niets van 
computers of hoe ik iemand kon vinden die daartoe in staat was. 
Opnieuw deed God geweldig werk. Ik kreeg een telefoontje van 
iemand ver van ons huis die van ons had gehoord. Hij wilde als klant 
zien wat we deden. Hij hield van onze opzet, en terwijl we praatten, 
ontdekte ik dat hij computerprogrammeur was en deeltijds zijn eigen 
bedrijf had. Ik sprak met hem over onze behoefte, en hij zei heel 
enthousiast dat hij ons wilde helpen met wat we deden. Ik vertelde 
hem dat we ons bedrijf net begonnen waren en dat we nog niet de 

Dit was een grote hindernis waarover we heel wat tijd hebben 
gebeden en lang opties hebben bekeken. Zonder in detail te treden, 
toonde de Heer ons een verbazingwekkende strategie om het bedrijf 
op te zetten en het zo in te richten dat het geld kon verdienen zonder 
de klant een vergoeding te vragen. 

Om eerlijk te zijn, persoonlijk waren onze financiën nog niet vol. 
We hadden nog steeds al die schulden te betalen, maar we wisten dat 
we het spoor gevonden hadden waarop we ons leven konden 
vervolgen. Toen we met ons nieuwe bedrijf van start gingen, waren 
we opgewonden en een beetje nerveus tegelijk. We moesten nog veel 
leren over het opzetten en runnen van een bedrijf, maar de grootste 
hindernis was hoe we er geld mee konden verdienen. We waren er van 
overtuigd, dat we niet de mensen die we hielpen om uit de schuld te 
komen om geld konden vragen en wilden dat ook niet
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Mensen hielden van ons bedrijf. Immers, waarom niet? Het was 
gratis dienstverlening en mensen vonden het leuk om geld te vinden 
en uit de schulden te komen. Het bedrijf nam een grote vlucht, en we 
waren in staat om schuldenvrij te worden in twee en een half jaar. Al 
snel hadden we meer dan 300 vertegenwoordigers die ons plan in het 
hele land deelden. Behalve dat we onze auto's contant konden 
betalen, konden we ook ons droomhuis bouwen en betalen. Ons 
bedrijf groeide en stelde ons in staat om in de loop der jaren honderd-
duizenden dollars weg te geven voor het werk van het evangelie en 
om mensen te ondersteunen. 

middelen hadden om het werk dat hij had aangeboden te betalen, ook 
al had hij zijn werk met een enorme korting aangeboden. Hij wilde 
het werk nog steeds doen en zei dat ik hem kon betalen wanneer het 
geld binnenkwam. Dus dat hebben we gedaan.

Het "schuldenplan", zoals wij het noemen, wordt nu na 30 jaar 
nog steeds gratis aangeboden. In de loop der jaren groeide de missie 
van het bedrijf. We gingen ons richten op pensioenbeleggingen na de 
financiële crash van 2001 en daarna, natuurlijk, de crash van 2008 
waarbij miljoenen mensen 50% tot 80% van hun pensioenspaargeld 
verloren. We onderzochten veilige beleggingsopties en lanceerden 
dat aspect van ons bedrijf in 2001. Ik ben er trots op dat van de meer 
dan honderd miljoen dollar die wij momenteel voor onze klanten 
beheren, niet één van hen één cent van zijn beleggingen heeft 
verloren in de afgelopen 16 jaar van financiële chaos in ons land en de 
wereld. En net als bij ons 'schuldenplan' zijn er bij de start geen kosten 
en evenmin jaarlijks daarna, en er zijn ook geen administratiekosten 
of makelaarskosten aan verbonden voor onze beleggingsklanten. Als 
u het gokken met uw pensioengeld beu bent, kunt u Forward 
Financial Group bereiken op 1-(800)-815-0818 of Forwardfin-
ancialgroup.com voor meer informatie.

Verbazingwekkend, nietwaar? Eén simpel idee van de Heilige 
Geest veranderde ons leven voorgoed! Ja, we moesten het uitwerken, 
maar God toonde ons welke koers we moesten volgen. "Hoe voelde 
het, Gary, om uit de schulden te zijn?" Vrede! Rust! Denk er eens over 
na. We gingen van ernstig financieel disfunctioneren naar volledig 
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Het drama is gestopt! In 
het verleden, als we een 
klapband hadden, ontstond 
er een grote emotionele 
crisis: "Waar halen we het 
geld vandaan? Is er nog 
ruimte op de kaarten?" Maar 
vandaag, als om de een of 
andere reden de auto aan zijn eind zou zijn, zou ik gewoon aan mijn 
vrouw vragen: "Welke kleur wil je deze keer?" Geen drama, geen 

schuldenvrij zijn, contant betalen voor onze auto's, ons huis en alles 
wat we nog meer nodig hadden. Negen jaar lang stond ik elke minuut 
van de dag onder extreme druk. Ik had geen rust. Het maakte niet uit 
welke dag van de week het was, zelfs niet dat het een feestdag was. Ik 
had geen rust. Mijn financiële problemen volgden me overal waar ik 
heen ging. Ik werd voortdurend in verlegenheid gebracht en 
vernederd vanwege onze financiële situatie. Angst was mijn 
constante metgezel, paniekaanvallen en antidepressiva een manier 
van leven op het dieptepunt van mijn wanhoop. 

Met alle financiële veranderingen, en natuurlijk met de dingen 
die we in ons leven nodig hadden, zou je geneigd kunnen zijn te 
denken dat onze persoonlijke financiën op zich de overwinning 
waren. Ja, eindelijk de dingen hebben die we nodig hadden was een 
enorme overwinning, maar de echte opwinding was om het 
Koninkrijk van God te zien functioneren. Toen Drenda en ik het 
Koninkrijk keer op keer zagen functioneren, zeiden we vaak: "Zag je 
dat?" Net als bij een lichtschakelaar die wordt aangezet, is alles 
helder in het licht; je kunt zien. Kunnen zien nadat je blind bent 
geweest en zonder antwoorden hebt geleefd, is een prachtige 
ervaring. Het vinden van onze ware schat, het Koninkrijk van God, 
was gewoonweg verbazing-
wekkend. Om u te proberen 
te vertellen hoe het voelde is 
eenvoudig voor het eerst —
in mijn leven was er rust! 

ÉÉN SIMPEL IDEE VAN DE 

HEILIGE GEEST VERAN-

DERDE ONS LEVEN VOO-

RGOED! JA, WE MOESTEN 

HET UITWERKEN, MAAR 

GOD TOONDE ONS WE-

LKE KOERS WE MOES-

TEN VOLGEN.
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De afgelopen 36 jaar heb ik met duizenden mensen aan hun 
keukentafel gezeten en hun financiën op een zeer persoonlijke manier 
besproken. Ik heb met duizenden mensen over de hele wereld 
gesproken, en wat ik overal aantref is dat iedereen op zoek is naar 
rust!!!!! Iedereen kijkt uit naar het weekend, naar vakantie, of naar 
pensionering om te stoppen en uit te rusten.—

Uit verschillende recente studies die ik las bleek dat ongeveer 
70% van de Amerikanen hun baan niet leuk vindt, en van die 70% 
voelt 20% zich niet betrokken bij hun werkkring en er wordt 
verondersteld dat zij hun baan haten. Waarom gaan ze naar iets wat ze 

haten? Onder wat voor stress 
leven zij om dagelijks zoveel 
emotionele pijn te verdragen? 
Om het botweg te zeggen, het 
zijn slaven. (Dat waren we 
allemaal. We zijn opgegroeid in 
een wereld waar de enige manier 
om te gedijen is om genoeg geld 
te hebben om opties te hebben. 
Maar voor de meeste mensen is 

dat niet het geval). Hun dromen van bloei vervagen langzaam tot een 
leven van overleven als ze op hun 30ste, 40ste en zelfs 50ste in 

paniek, geen schuld, gewoon rust. We blijven ons concentreren op 
onze opdracht en ons doel. Niet langer een leven van overleven, maar 
van LEVEN!

Daarom zeg Ik u: maak u geen zorgen over eten, drinken 
en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw 
lichaam is belangrijker dan kleding! Let eens op de vogels. 
Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij 
hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God 
geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor Hem toch meer 
waard dan de vogels! 

— Mattheüs 6:25-26 HTB
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ÉÉN LEVEN VOL

FINANCIËLE STRESS...

WAS IN HET BEGIN 

NIET GODS PLAN, EN

HET IS OOK NU NIET

GODS PLAN VOOR JOU.



Het leven is vervangen door kijken hoe anderen winnen. 
Hollywood heeft miljarden verdiend aan de massa's door andere 
mensen te laten winnen op het witte doek. Mensen die zichzelf niet 
kunnen zien winnen, ontsnappen een paar minuten aan hun sleur en 
leven hun dromen uit door te kijken naar perfecte mensen die perfecte 
levens leiden op het grote scherm.

Maar wat we moeten begrijpen is dat we allemaal zijn 
voorbestemd en geschapen om te winnen om in de strijd te zijn, om —
in het spel te zijn, en uiteindelijk om te winnen. Financiële 
uitzichtloosheid is de norm, niet de uitzondering, voor de meeste 
mensen dus de enige ontsnapping is het leven waar we allemaal van —

uitzichtloze banen terechtkomen.
Volgens een recent cijfer heeft 69% van de Amerikaanse 

bevolking nog geen duizend dollar spaargeld . De stress en het 
emotionele trauma waaronder de meeste mensen leven, vervormen 
hun gevoel van identiteit en eigenwaarde. Dromen worden opzij 
geschoven voor dringende behoeften en een doffe desillusie neemt de 
overhand. De vreugde is verdwenen. 

Ik herinner me dat ik op een dag met een voorganger sprak over 
financiën. Hij vertelde me dat hij hield van de bediening en van 
mensen, en dat hij elke dag met enthousiasme wakker werd, totdat hij 
zich zijn financiële situatie herinnerde. Hij vertelde me dat het was als 
een grote zwarte wolk die het zonlicht afsnijdt, terwijl ontmoe-
digende gedachten zich in zijn geest vormden en hem gijzelden in een 
overlevingsmentaliteit, financiële hopeloosheid en visieloze 
slavernij.

Sport levert momenteel miljarden dollars per jaar op van 
toeschouwers over de hele wereld. In 2017 bracht de NFL meer dan 
7,8 miljard op; de Super Bowl naar schatting 15,5 miljard; en dat is 
nog maar één wedstrijd! Mensen juichen hun favoriete team graag 
naar de overwinning.

¹ Niall McCarthy, "Survey: 69% van de Amerikanen heeft minder dan 1.000 dollar aan spaargeld," Forbes, 23 
september 2016, https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2016/09/23/survey-69-of-americans-have-less-than-
1000-in-savingsinfographic/#30d27351ae67. 
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dromen via het leven van anderen. Wat is de aantrekkingskracht van 
het winnen van de loterij? Waarom was de TV show Who Wants To Be 
A Millionaire zo populair?" Waarom is de verleiding om rijk te 
worden nog steeds groot? Het antwoord? RUST! Iedereen is moe van 
het gezwoeg, iedereen is moe van het wakker worden onder de last 
van het vinden van levensonderhoud; een last die hun dromen steelt. 
Maar een leven vol financiële stress is niet nieuw; in feite bestaat het 
al zo lang als de mens op aarde is. Maar het was niet Gods plan in het 
begin, en het is ook niet Gods plan voor jou vandaag.

³ Joe D'Allegro, "Super Bowl Billions: The Big Business Behind the Biggest Game of the Year," CNBC, 22 januari 2017, 
bijgewerkt 2 februari 2017, https://www.cnbc.com/2017/01/20/super-bowl-billions-the-big-business-behind-the-big-
game. html.

² Michael David Smith, "Packers' Books Show NFL teams Split $7.8 Billion in National Revenue," NBC Sports, http:// 
profootballtalk.nbcsports.com/2017/07/12/packers-books-show-nfl-teams-split-7-8-billion-in-national-revenue/. 
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De eigenaar was van plan een golfbaan aan te leggen op het 
terrein en wilde alleen maar dat er iemand zou wonen, om op het 
terrein te letten totdat zij met het project zouden beginnen, wat 
volgens hun prognoses nog zo'n drie tot vijf jaar zou duren. De oude 
boerderij werd geleverd "zoals ze is", en ze zouden niet betalen voor 
reparaties gedurende die tijd. We namen het aan, en na een flinke 
schilder- en schoonmaakbeurt kreeg het oude huis zijn unieke charme 
terug. Ons plan was om er drie jaar te blijven en dan verder te gaan, 
maar in ons achtste jaar daar waren we nog steeds niet dichter bij het 
bezitten van iets.

 Nadat God tot mij had gesproken over het Koninkrijk, en wij de 
beginselen en wetten van het Koninkrijk begonnen te bestuderen en 
toe te passen, begonnen de dingen te veranderen. In het begin, toen 
onze financiën begonnen te verbeteren, waren we enorm blij met de 
kleinste overwinningen. Ik weet nog dat ik een vaatwasser kocht voor 
de oude boerderij en Drenda en ik waren zo blij, vooral zij! Hoewel ik 
soms hielp met afwassen, had ik het ook druk met mijn werk. Met vier 
kinderen thuis in die tijd was zij altijd aan het afwassen. Toen we de 

Hopeloos zo zou ik ons leven willen omschrijven voordat we —
begrepen hoe we moesten rusten. Negen jaar is een lange tijd om in 
financiële chaos en stress te leven. Ik herinner me dat ik vaak uitkeek 
over de boerderij met 21 hectare land, die we huurden voor 300 dollar 
per maand, en dat ik die betaling, die extreem goedkoop was, 
nauwelijks kon opbrengen, en dat ik me afvroeg of ik ooit in staat zou 
zijn land als dit te bezitten.
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vaatwasser kochten, weet ik nog dat ik zoiets zei als: "Kun je geloven 
dat we net contant hebben betaald voor een nieuwe vaatwasser?" Ik 
weet dat je denkt, "Wauw, wat is er zo indrukwekkend aan het kopen 
van een vaatwasser?" Nou, om dat in perspectief te plaatsen, zou je 
moeten kijken naar de andere apparaten in onze boerderijkeuken. 
Zowel ons fornuis als onze koelkast waren avocadogroen en 25 jaar 
oud. Dus in vergelijking was het kopen van een nieuwe vaatwasser 
een enorme overwinning voor ons. 

In het vorige hoofdstuk vertelde ik hoe God mij een droom en een 
plan gaf om een bedrijf te starten dat het antwoord zou worden op 
onze financiële chaos. Misschien denk je: "Ik wou dat God me zoiets 
zou vertellen." Het goede nieuws is dat Hij dat wil doen, maar er zijn 
enkele dingen die je moet weten over hoe het Koninkrijk werkt, 
voordat je dat soort hulp kunt aanboren. De richting die ik die dag in 
de droom ontving kwam alleen voort uit wat God ons leerde over Zijn 
Koninkrijk en was een direct gevolg van het toepassen van wat Hij 
ons had laten zien. Hoewel ik het Koninkrijk in mijn vorige boek zeer 
gedetailleerd heb behandeld, moet ik het hier nog eens bekijken om 
ons een platform te geven van waaruit we kunnen werken.

 Mensen vragen me wat ik bedoel met Gods Koninkrijk. Ik had 
geen inzicht in Gods Koninkrijk, ook al was ik een christen. Ik wist 
dat ik naar de hemel zou gaan als ik stierf, maar ik begreep niets van 
het Koninkrijk van God en hoe het eigenlijk functioneerde. Om dit 
concept te begrijpen, moet je begrijpen wat het woord koninkrijk 
betekent. In letterlijke zin betekent het de heerschappij van een 
koning. Het koninkrijk van een koning functioneert door het woord 
van de koning. Zijn woorden worden de wet, die zijn domein en het 
leven van zijn burgers regelt. Een ander begrip van koninkrijk is, dat 
een menigte van een miljoen mensen nog geen koninkrijk is. 
Koninkrijk impliceert een regering met wetten die de wetten van de 
koning handhaven voor elke legale burger van dat koninkrijk. Dit 
concept dat God een Koninkrijk heeft met gevestigde wetten die 
beschikbaar zijn voor elke legale burger van zijn Koninkrijk, lijkt in 
het grootste deel van het christendom te ontbreken. De meeste 
christenen geloven dat God beslist welke gebeden Hij beantwoordt of 
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— Galaten 4:1-7 HTB

— Efeziërs 2:19 HTB

Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam minderjarig is, is hij 
niet beter af dan een slaaf, ook al zijn alle bezittingen van 
hem. Hij heeft er pas iets aan als hij meerderjarig is en tot die 
tijd moet hij doen wat zijn voogden en de beheerders van de 
erfenis hem zeggen. Pas als hij de leeftijd heeft bereikt die zijn 
vader in het testament heeft genoemd, mag hij met de erfenis 
doen wat hij zelf wil. Zo was het ook met ons voordat Christus 
kwam. Wij waren slaven van de machten van de wereld, want 
wij dachten dat die ons konden redden. Maar toen de juiste 
tijd gekomen was, de tijd die God daarvoor had bepaald, 
stuurde God zijn Zoon, die als mens uit een vrouw werd 
geboren en aan de wet onderworpen was. Hij zou ons 
vrijkopen van die wet, zodat God ons als zijn kinderen kon 
aannemen. En omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de 
Geest van zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God echt 
kunnen aanspreken met Vader. U bent dus niet langer slaven, 
maar Gods eigen kinderen. Als zijn kinderen hebt u recht op 
alles wat Hij bezit. 

aan wie Hij een gunst verleent. Zij geloven dat als zij heel lang vasten 
of meer geestelijk werk voor God doen, zij bij Hem in de gunst zullen 
komen. Mijn vriend, je staat al bij Hem in de gunst.

Je bent niet alleen een burger van zijn Koninkrijk, maar ook een 
lid van zijn eigen huisgezin, een zoon of dochter van de Koning. 
Galaten 4 maakt heel duidelijk wat dit voor jou en mij betekent.

Je bent als zoon of dochter erfgenaam van de hele nalatenschap 
en je hebt wettelijke rechten als burger van Zijn Koninkrijk! Laat dat 

Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders 
meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U 
hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin.
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Die zin “Hij heeft ons ... met Hem een plaats in de hemel 
gegeven” heeft betrekking op jullie wettelijke positie in Gods 
Koninkrijk. Jezus zit aan de rechterhand van de Vader, en u ook, want 
u bent het lichaam van Christus. U bent dus samen met Jezus 
deelgenoot van alles wat God heeft. Ik weet dat het ongelooflijk is om 
daaraan te denken, maar het is waar. Jullie hebben alles; jullie zijn 
familie, en het is het familiebedrijf! Maar omdat de duivel heeft 
geprobeerd, alles wat je bent en wat je hebt, te verbergen, leven de 
meeste mensen, zelfs christenen, als mensen die nog steeds gebonden 

— Efeziërs 2:6-7 HTB

Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met 
Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel 
gegeven. Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor 
ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot 
zijn goedheid is.  

even bezinken je hebt alles al. Er is niets dat je nodig hebt dat je niet —
al hebt. Dus stop met smeken en huilen. Je kunt niet smeken om iets 
wat je al hebt. God beslist niet per geval wie Hij wel of niet zal helpen. 

Iedereen die een zoon of 
dochter van God is, heeft 
Zijn hulp al.

Laat me dit vergelijken 
met een burger van de 
Verenigde Staten. Als je een 
burger bent, dan heb je al de 
steun van de Amerikaanse 
regering om te handhaven 
wat de wet zegt. Dat voor-
deel was inbegrepen bij je 
staatsburgerschap. Je kunt 
dus niet lang genoeg vasten 

en bidden om Zijn hulp te verdienen; Hij heeft het je gratis gegeven 
door wat Jezus deed. Dus geniet ervan. Jij bezit het! 

GEVOELENS ZIJN FIJN, EN 

IK VOELGRAAG GODS TEGE- 

NWOORDIGHEID, MAAR ALS 

HET OM JURIDISCHE ZAKEN 

GAAT, HOEF IK ME NIET 

GERED TE VOELEN OM 

GERED TE ZIJN, HET IS EEN 

JURIDISCHE KWESTIE.
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zijn aan het aardse vloeksysteem om te overleven!

Denk even aan dit Schriftwoord; het is een van mijn favorieten. 
Als ik iets vraag naar Zijn wil, weet ik dat Hij het hoort! Dit verwijst 
niet naar de geluidsgolven die je met je oren hoort. Dit is een 
juridische uitspraak. Denk aan een rechter en zijn rechtszaal. Als een 
rechter besluit een zaak te horen, betekent dit dat hij ermee heeft 
ingestemd een zaak te regelen op basis van wat de wetten zeggen. In 
ons geval, aangezien wij gevraagd hebben naar de wetten van de 
Koning, weten wij al dat Hij Zijn eigen wet zal handhaven. We 
hebben dus vertrouwen in de uitkomst; er zal geen sprake zijn van 
gissen.

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan 
tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar 
Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook —
bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem 
hebben gebeden, ontvangen.

— 1 Johannes 5:14-15 HSV

De Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld geen koninkrijk, want zij 
hebben geen koning, maar zij werken met wetten die gelijk en 
beschikbaar zijn voor iedere legale burger. Op vergelijkbare wijze 
wordt Gods Koninkrijk ook geregeerd door wetten, die voor iedere 
burger zonder onderscheid beschikbaar zijn. De verhalen die we in de 

De sleutel die mijn leven veranderde was toen ik me realiseerde 
dat het een regering was en is met wetten en dat ik, als burger, 
wettelijke rechten en voordelen heb in het Koninkrijk. Gevoelens zijn 
fijn, en ik voel graag Gods tegenwoordigheid, maar als het gaat om 
juridische zaken, hoef ik me niet gered te voelen om gered te zijn. Het 
is een juridische kwestie. Ik hoef niet te voelen dat ik een burger van 
de Verenigde Staten ben om dat te zijn. Ik weet al dat het een 
juridische kwestie is die is opgelost door het feit dat ik hier ben 
geboren. Wanneer je rechtvaardig bent voor God en je leven 
gebaseerd is op de wet in plaats van op hoe je je voelt, veranderen de 
dingen!
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Bij het lezen van dit schriftgedeelte zijn er een aantal dingen die 
je direct moeten opvallen, omdat zij wat inzicht geven in de werking 
van het Koninkrijk.

Hij kon geen kracht doen. . . .

En Jezus zei tegen hen: “Een profeet is niet ongeëerd, 
behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis.” 
En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts 
enkele zieken de handen op en genas hen. En Hij 
verwonderde Zich over hun ongeloof.

Allereerst hebben veel christenen dit schriftgedeelte niet eens 
gezien, en zij zouden je bij voorbaat tegenspreken, als je zegt dat er 
situaties in de bijbel zijn waarin Jezus niet kon genezen, en dat je het 
mis zou hebben. Maar zoals je ziet, kon Hij dat niet. Als je eenmaal 
begrijpt dat het Koninkrijk werkt volgens wetten, dan begin je dieper 
naar dit verhaal te kijken. De standaardopvatting van de meeste 
christenen zou zijn dat Jezus ervoor koos hen niet te genezen. Dat zou 

bijbel lezen zijn er niet alleen om ons te vermaken, maar om die 
wetten voor ons te illustreren, zodat we ze kunnen leren en gebruiken. 
Jezus gebruikte de uitdrukking "het Koninkrijk van God is als" vele 
malen toen Hij de mensen uitlegde hoe het Koninkrijk functioneerde. 
Jezus verwees naar de wetten van het Koninkrijk toen Hij de 
gelijkenissen vertelde, en gaf een visueel beeld van hoe de wetten 
werkten of waarom iets gebeurde. Nogmaals, om de een of andere 
reden hebben mensen geen idee dat Gods Koninkrijk wetten heeft die 
de werking ervan regelen. Velen denken dat God alles kan doen wat 
Hij wil, wanneer Hij wil, omdat Hij God is. Ik ben het ermee eens dat 
God de macht heeft om alles te doen wat Hij wil, maar Hij wordt 
beperkt door zijn eigen wetten. Ik weet dat dit je misschien vreemd in 
de oren klinkt, maar om mijn punt duidelijk te maken, laten we even 
kijken naar Marcus 6.

— Marcus 6:4-6 HSV
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Je hebt misschien wel eens iemand horen zeggen: "God heeft dit 
laten gebeuren," of "God weet het het beste," of "God heeft het 
allemaal onder controle," of iets in die trant, wanneer iemand verwijst 
naar een probleem of tegenslag die hij of een vriend doormaakt. In het 
algemeen is dit waar christenen stoppen. Omdat zij de wetten van het 
Koninkrijk niet kennen en niet weten wat Jezus eigenlijk 
belemmerde, is de enige conclusie die zij kunnen trekken dat het niet 
Gods wil moet zijn geweest om hen te genezen. Mijn vriend, de bijbel 
zegt niet dat Hij niet wilde genezen. Er staat dat Hij hen niet kon 
genezen vanwege hun gebrek aan geloof. Als je je realiseert dat de 
belemmering voor genezing in dit verhaal niet Gods gebrek aan 
verlangen was om dat te doen, maar dat er geestelijke wetten van 
rechtspraak waren die de kracht van God tegenhielden. 

logisch zijn als je geen begrip had van de wetmatigheid van het 
Koninkrijk. Wetende dat Jezus de macht had om te genezen en het 
toch niet deed, zou je zonder inzicht in de rechtsbevoegdheid 
natuurlijk concluderen dat Hij ervoor koos om niet te genezen. Wat 
zou het anders kunnen zijn? 

In andere verhalen zul je nu beseffen dat er wettelijke redenen 
waren, waarom de macht van God de bevoegdheid had om Zijn wil en 
verlangen al dan niet in een situatie te brengen, net als in deze. 
Daarom is het uiterst dringend dat u uitzoekt hoe deze wetten van het 

Koninkrijk werken. Op een 
dag wanneer u misschien 
een aanraking uit de hemel 
nodig hebt, wilt u niet dat 
de macht van de hemel 
wordt kortgesloten, maar 
dat u de vrijheid hebt om de 
wil van God in uw leven 
voort te brengen. En dat is 
precies waarom ik dit boek 
heb geschreven. 

Om echt met je reis te 
beginnen, raad ik je aan met 

ZIJN BELOFTEN GEVEN ONS 

EEN TOEZEGGING VOOR 

GENEZING, HERSTEL, FINA-

NCIËLE VERHOGING, EN 

ZOVEEL MEER—NIET ALL-

EEN VOOR HET VERMOGEN 

OM ONTBERINGEN OF 

RAMPEN TE DOORSTAAN.
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Het eenvoudige en korte antwoord dat verklaart waarom Jezus in 
dat verhaal niet kon genezen, is dat de hemel niet de wettelijke 
bevoegdheid had om dat te doen. Die bevoegdheid wordt verleend 
door geloof, doordat een man of vrouw in het aardse rijk volledig 
overtuigd is van wat de hemel zegt. Hoewel wij het er beiden over 
eens zijn dat Jezus de macht en het verlangen had om de mensen te 
genezen, kon Hij dat niet. Jezus zei zelf dat het niet genezen geen 
zwakte van Zijn kant was, maar dat het kwam doordat de mensen 
geen geloof hadden. Schrijf dat op! Er is een belangrijke sleutel hier! 
Geloof! 

een schone lei in je geest te beginnen en je te realiseren dat je de oude 
religieuze antwoorden die je je hele leven hebt gehoord over waarom 
God iets wel of niet doet, overboord moet gooien. Ik hoop dat je nu 
weet dat je de gebruikelijke verklaring die gewoonlijk wordt gegeven 
als het gaat om de vraag waarom kleine Johnny op jonge leeftijd 
stierf, moet verwerpen: "God weet het het beste, Hij heeft de 
controle," enz. Nee, je moet WETEN waarom Jezus niet kon genezen 
en de wetten die de stroom van Gods kracht in het aardse rijk 
beheersen. Je moet het antwoord weten op de vraag: "Waarom kon 
Jezus niet genezen?" Voor de meeste mensen is het feit dat ik zelfs 
maar zeg dat er een antwoord op die vraag is, aanleiding om beledigd 
te zijn. Maar ik vertel je alleen wat de Bijbel zegt, en ik herhaal dat je 
absoluut het antwoord op die vraag MOET weten.

Het begint met een geweldig woord uit Deuteronomium 31:6:

Onlangs ontving ik een nieuwsbrief van een bekende christelijke 
bediening. De inhoud was helaas typerend voor wat de meeste 
christenen geloven. Ik zal er hier wat van delen. 

In mijn vorige boek heb ik veel tijd besteed aan het uitleggen van 
wat geloof is, hoe het werkt, waarom we geloof nodig hebben, 
waarom God geloof eist, hoe we geloof krijgen, en hoe we weten of 
we in geloof zijn. Zeggen dat je begrip van deze meest elementaire 
wet van het Koninkrijk belangrijk is, zou een understatement zijn. 
Het is leven en dood!
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Dan staat er verder. . .

Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te 
hebben! Want de Here, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet 
tekortschieten en u niet in de steek laten.

VERKEERD, VERKEERD, VERKEERD! In feite vertelt de 
Bijbel ons precies het tegenovergestelde.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. 
En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt 
boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de 
uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 

— 1 Korintiërs 10:13 HSV

Ik zou zo door kunnen gaan, maar dit is helaas wat de 
meerderheid van de mensen gelooft over God. Hoe iemand zelfs 
maar kan denken dat God, wiens liefde volmaakt is, iemand kanker 
zou geven of zou weigeren hem te genezen terwijl Hij de macht heeft 
dat te doen, is voor mij onbegrijpelijk. Als hen hiernaar gevraagd 
wordt, is hun gebruikelijke antwoord dat Zijn wegen niet onze wegen 
zijn. Maak je een grapje? Wij hebben geen perfecte liefde en wij 
zouden dat ons kind niet aandoen! Integendeel, Hij maakt Zijn wegen 
heel duidelijk in Zijn Woord. 

„Waarom stopt God het terrorisme en het lijden niet? Waarom 
staat Hij toe dat mensen sterven? Vragen in overvloed, en de 
waarheid is dat we niet alle antwoorden kennen. We weten niet 
waarom God bepaalde dingen laat gebeuren. Wat we wel weten is dat 
Gods liefde perfect is. Zijn wegen gaan uit boven onze wegen. We 
moeten vertrouwen op Zijn beloften die ons niet vertellen dat Hij ons 
niet meer zal geven dan we aankunnen, maar dat wat Hij ons ook 
geeft, Hij bij elke stap bij ons zal zijn.“

Zijn beloften geven ons een toezegging voor genezing, herstel, 
financiële verhoging, en zoveel meer—niet alleen voor de moge-
lijkheid om ontberingen of rampen te doorstaan. Volmaakte liefde 
biedt oplossingen. 
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De nieuwsbrief impliceerde dat wat Hij ons ook geeft, Hij er bij 
elke stap van de weg zal zijn, terwijl we er doorheen lijden. Gaat God 
ons iets geven dat slecht is? Nee. Als de bijbel ons zegt dat Hij bij ons 
is en ons nooit zal verlaten, betekent dit dat God bij ons is om Zijn 
beloften waar te maken! Mijn vriend, dit dogma dat God onze vijand 
is, komt niet van God. Het vertegenwoordigt niet de God die ik dien, 
en ik hoop dat u dit niet accepteert. Als uw kerk dit soort onzin 
onderwijst, moet u onmiddellijk vertrekken!

Laten we eens kijken naar Romeinen 4:18-21:

God is liefde en het Woord zegt dat de liefde nooit opgeeft. Wat 
wel opgeeft, is Gods bevoegdheid, Zijn vermogen om in te grijpen in 
het aardrijk, dat voortkomt uit ons geloof. Nogmaals, dit is een 
juridische kwestie, geen kwestie of je al dan niet kippenvel krijgt, 
geen gevoelskwestie, of iets anders. Het is gewoon een juridische 
kwestie die je moet weten. Aangezien de mens rechtsmacht heeft in 
het aardrijk, kan God niet zomaar doen wat Hij wil, zoals ik al eerder 
heb gezegd. Uw overeenkomst met de hemel, uw geloof, is nodig om 
de hemel de bevoegdheid te geven de kracht van God in die situatie te 
brengen en gerechtigheid voort te brengen. Vriend, je moet weten 
wat geloof is en waarom het nodig is om van God te ontvangen.

En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een 
vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat 
gezegd was: “Zo zal uw nageslacht zijn.” En niet verzwakt in 
het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam 
reeds verstorven was—hij was ongeveer honderd jaar 
oud—en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. 
En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door 

Voor het geval je mijn vorige boek (Uw financiële revolutie: de 
kracht van bondgenootschap) niet hebt gelezen, zal ik even kort 
bespreken wat geloof is. Hoewel je zou kunnen veronderstellen dat 
bijna elke christen die het woord geloof gebruikt zou weten wat het is; 
maar dat is een misvatting. We hebben een kleine geschiedenisles 
nodig om een essentieel Koninkrijksbegrip met betrekking tot de 
rechtsbevoegdheid te kunnen begrijpen.
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— Hebreeën 2:7-8 HSV

ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de 
eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook 
machtig was te doen wat beloofd was.

Abraham staat bekend als de vader van ons geloof. Hij was er 
volledig van overtuigd, dat God de macht had om te doen wat Hij had 
beloofd. Volledig overtuigd zijn, in overeenstemming zijn met God, 
heet geloof. Zonder die overeenstemming kan God zich niet op aarde 
bewegen. Je kunt je dus afvragen: "Waarom zou God iemand nodig 
hebben om iets te uit te voeren wat bepaalt of Hij iets kan doen of iets 
niet kan doen. Hij kan er toch voor kiezen iets te doen, Hij is God." 
Om die vraag te beantwoorden, moeten we even terugkijken naar het 
begin in de tijd van Adam.

U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de 
engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U 
hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen 
hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het 
onderwerpen van alle dingen aan hem heeft Hij niets 
uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter 
nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn.

Deze tekst verwijst naar Adam en Eva bij de schepping. Er was 
niets op de aarde dat niet onder hun rechtsbevoegdheid viel. Adam 
was op de aarde geplaatst om over de aarde te heersen met 
gedelegeerd gezag namens het Koninkrijk van God. Hij regeerde 
over de hele aarde. 

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, 
naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van 
de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de 
aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde 
kruipen! 

— Genesis 1:26 HSV
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En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet 
Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld 
zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de 
heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij 
overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij 
zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

— Lucas 4:5-7 HSV

Je zult merken dat satan zegt dat de positie die hij heeft over het 
aardrijk hem "overgegeven" is. Natuurlijk weten we dat degene die 
hem die positie gaf, degene was die hem in het begin legaal bezat, 
namelijk Adam. Dit is belangrijk. Als satan in feite had geprobeerd 
illegaal in te breken in het aardrijk, zou hij er onmiddellijk en met 
geweld uitgegooid zijn. Als je kunt denken aan een politieagent die 
om versterking roept, dan heb je een goed idee waarom ik zeg dat 
satan eruit zou zijn gegooid. De badge die de agent draagt, impliceert 
dat de hele macht van de regering van de Verenigde Staten er is om 
zijn woorden te ondersteunen. 

De kroon die Adam droeg (de positie die hij bekleedde), regerend 

We zien dus opnieuw dat Adam de aarde regeerde met 
gedelegeerd gezag en gekroond werd met glorie (de zalving of 
macht) en eer (de positie van gezag). Er was niets dat niet onder zijn 
domein viel. In feite, als je het scheppingsverslag leest, gaf Adam de 
dieren zelfs een naam, want hij regeerde over de hele planeet. Zoals 
wij allen weten, verloor Adam zijn gezagspositie door satan, die Eva 
misleidde en Adam verleidde tot verraad aan de regering van God, 
wat hij ook deed. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 4:4 dat satan door 
Adams verraad de god van deze wereld werd. Hij zei niet dat hij een 
god was, maar de god van deze wereld, wat betekent dat hij hier de 
wettelijke, geestelijke autoriteit had. Hoewel de mens nog op aarde 
leefde, was hij geestelijk dood voor God. De geest van de mens, die 
was geschapen om te wandelen in vereniging met Gods Geest, was nu 
van Hem gescheiden. De mens begon te wandelen volgens zijn eigen 
zintuigen, zijn verstand, wil en emoties. 
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Satan moest Adam en Eva zover krijgen dat ze hem geloofden 
of zich bij hem aansloten in plaats van bij God.

namens het bewind van God, bracht alle macht van God met zich mee 
om hem te steunen. Vanwege Adams positie op aarde had satan geen 
enkele jurisdictie in het aardrijk. Hij werd geregeerd door Adam en 
Eva. Satans enige legale middel om jurisdictie te krijgen in het 
aardrijk zou vereisen dat Adam zijn kroon afzette, wat satan niet kon 
afdwingen. Satan wist dat de enige persoon die de kroon van Adams 
hoofd kon afnemen, Adam zelf was. Daarom moest satan zijn 
toevlucht nemen tot een plan van misleiding. Wat was dat bedrog? 
Satan suggereerde dat God niet betrouwbaar was en niet het beste met 
hen voor had. Hij overtuigde Eva ervan dat ongehoorzaamheid aan 
God voordelig was en dat Gods wetten haar en Adam van iets 
heilzaams afhielden.

“Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en 
van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag 

Eenvoudig gezegd is dit geloof. Geloof kan worden gedefinieerd 
als "volledig overtuigd" zijn van wat God zegt. Adam en Eva 
verlieten Gods Woord als betrouwbaar en gingen in plaats daarvan 
akkoord met wat satan zei. Zij handelden vervolgens naar hun geloof, 
waardoor hun rechtspositie in het Koninkrijk van God teniet werd 
gedaan en satan een wettelijke voet aan de grond kreeg over de zaken 
van de mensen. Het resultaat? Adam, die het gezag had over het 
aardrijk, schopte God er geestelijk uit toen hij zich aansloot bij satan! 
Adam verliet zijn kroon, zijn plaats van gezag, om satan te volgen. 
Daarmee schopte hij in feite God uit zijn leven. Veel mensen zouden 
zeggen: "Nee, dat kon niet gebeuren; Adam kon God niet uit het 
aardse rijk schoppen!" Maar wat de zaken van de mensen betreft, 
deed hij dat wel. Laat mij u dat bewijzen. Laten we nog eens kijken 
naar Genesis 3:17-19. Nadat Adam gezondigd had, ging God naar 
hem toe en zei:
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daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; 
met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 
dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het 
gewas van het veld eten.  In het zweet van uw gezicht zult u 
brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert.” (HSV)

Er staat: "Vervloekt is de aardbodem omwille van u."
Vervloekt zijn betekent eenvoudig het ontbreken van Gods 

tegenwoordigheid en zegen. Het was Adam, die het gezag over de 
aarde had, die Gods wettelijke bevoegdheid in het aardrijk afsneed. 
Eigenlijk zegt God: "Hé, Adam, door jou zijn mijn handen gebonden. 
Ik kan je niet helpen." Hij vertelt Adam vervolgens dat hij nu zelf zal 
moeten overleven, met zware arbeid en moeizaam zwoegen. Ik noem 
dit het "aardse vloeksysteem" van overleven. Dit is waarin we 
allemaal zijn opgegroeid—in het koninkrijk van overleven en angst. 
We hebben geleerd ons zorgen te maken, en angst beheerst onze 
gedachten sinds onze geboorte. Ik wil zo dadelijk terugkomen op dit 
schriftgedeelte om het aardse vloeksysteem verder te bespreken, 
maar voor nu wil ik ervoor zorgen dat je begrijpt hoe satan toegang 
kreeg tot het aardse rijk. Nogmaals, hij moest een man of vrouw op 
aarde vinden die de door God gegeven wettelijke bevoegdheid had 
om de deur voor hem te openen. Adam had die sleutel en satan 
slaagde erin Adam te misleiden om die deur te openen. Laten we nog 
eens kijken naar Hebreeën 2:7-8.

U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de 
engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U 
hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen 
hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het 
onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets 
uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij 
echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn (HSV)                                                                                            

 — Hebreeën 2:7-8

Merk op dat dit schriftgedeelte stelt dat God niets heeft 
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uitgezonderd dat niet aan hem onderworpen is. Hoewel deze tekst 
verwijst naar een gebeurtenis van lang geleden, gebruikt hij het 
woord “is” in de tegenwoordige tijd om de huidige status van de mens 
op aarde te beschrijven. Hoewel de mens door de zonde van Adam 
zijn geestelijke autoriteit in het aardrijk verloor, verloor de mens niet 
zijn wettige heerschappij over de aarde zelf, vandaar het gebruik van 
het woord “is”. Vanwege deze wettige status die de mens op de aarde 
heeft, en vanwege satans wettige geestelijke grip op de mensen, kan 
God niet zomaar het aardrijk binnenstormen en Zijn eigen Woord 
schenden, anders zou satan “oneerlijk spel” roepen.

God moet in het aardrijk een man of een vrouw vinden die met 
Hem instemt, wat de geestelijke deur opent voor het Koninkrijk van 
God om hier rechtsbevoegdheid te krijgen. Net zoals satan moest 
werken via de poortwachter, Adam, moet God nu werken via mannen 
en vrouwen, de poortwachters van de aarde, om het Koninkrijk hier 
rechtsmacht te geven. Wanneer je hart en geest volledig overtuigd 
zijn van wat de hemel zegt, heet dat geloof. Geloof moet aanwezig 
zijn om het Koninkrijk van God hier rechtsmacht te geven. Ik ga hier 
niet de tijd nemen om uit te leggen hoe je geloof krijgt of hoe je kunt 
weten of je in geloof bent. Dat wordt allemaal behandeld in mijn 
eerste boek in deze serie. Voor het doel van deze discussie wil ik er 
alleen voor zorgen dat je weet wat geloof is en waarom het nodig is 
voor de hemel om zich hier in het aardse rijk te bewegen. 

Nu hoop ik dat je beter begrijpt waarom Jezus niet veel wonderen 
kon doen in zijn geboortestad—de mensen daar hadden geen geloof. 
De hemel had dus geen rechtsbevoegdheid. Laat me deze discussie 
afsluiten met een geweldig Schriftwoord dat illustreert wat ik zeg. 
Iedereen heeft gehoord van Romeinen 10:10:

Deze tekst maakt deel uit van wat christenen de Romeinse weg 
noemen, een deel van vier geschriften die ons laten zien hoe we gered 
kunnen worden. Maar heb je echt stilgestaan bij het proces dat 

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de 
mond belijdt men tot zaligheid.(HSV)
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Romeinen 10:10 je laat zien? Het is met je hart dat je gelooft of in 
overeenstemming komt met  de  hemel .  Als  je  har t  in 
overeenstemming is met de hemel, is het legaal voor de hemel om de 
aarde binnen te treden. In deze tekst staat dat als je de hemel gelooft, 
je gerechtvaardigd bent. Gerechtigheid is de toepassing van het recht. 
Dus geloven in je hart geeft je een wettelijk recht voor hemel en aarde 
om te hebben wat de hemel zegt, omdat het de hemel legaliteit geeft in 
het aardse rijk. Maar merk op dat er nog niets gebeurt. Er is een 
tweede deel in deze tekst: ". . .en met uw mond belijdt men tot 
zaligheid." Ziet u, hoewel uw hart in overeenstemming kan zijn met 
de hemel, wat het legaal maakt voor de hemel om de aarde binnen te 
treden, gebeurt er niets totdat u, een man of een vrouw hier op aarde 
die de jurisdictie heeft over het aardrijk, die jurisdictie  vrijzet in het 
aardrijk. Waarom? Omdat jij hier de jurisdictie hebt; zonder jou heeft 
de hemel dat niet!

— Mattheüs 18:18 HSV

In feite zegt dit waar ik het net over had. Wat je op aarde bindt, zal 
de hemel steunen, en wat je op aarde ontbindt, zal de hemel steunen. 
De hemel kan niet zonder jou. De hemel wacht op jou en kan niet 
ingrijpen tenzij een man of vrouw die in geloof of overeenstemming 
met de hemel is, die autoriteit vrijzet in het aardse rijk. 

Hallo, mijn man en ik willen ons verbazingwekkende 
'geloofsjacht'-verhaal met jullie delen! In 2011 woonden we in ons 
'droomhuis', maar we leefden van salaris naar salaris en gebruikten 
soms onze creditcards om boodschappen te doen en ons huis te 
verwarmen. We overleefden, maar floreerden niet. Ik was de 
aanbiddingsleider in onze kerk, maar ons geloof was niet verbonden 

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de 
hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal 
in de hemel ontbonden zijn.

Begrijpen hoe je de autoriteit en de kracht van de hemel in het 
aardse rijk kunt loslaten maakt het verschil. Dat deed het in mijn 
leven en dat deed het in de volgende e-mail die ik ontving.
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“We hadden geen idee dat we niet in geloof waren! We wisten dat 
we, om dit droomhuis te behouden, antwoorden nodig hadden op de 
vraag hoe geld in het Koninkrijk werkt. We zaaiden een zaadje van 
$200 in Faith Life Ministries (wat net zo goed $2.000 had kunnen 
zijn. Dat was toen veel geld voor ons!) en kwamen met God overeen 
om ons een gat in de markt te laten zien dat ik vanuit huis zou kunnen 
invullen. 

—Karla

Ditzelfde stel stuurde me deze week een vervolg e-mail. 

“God gaf ons een zakelijk idee om vanuit ons huis Goldendoodle 
puppy's te fokken. We kochten twee Goldendoodle pups, Bella en 
Gracie, voedden ze op om Goldendoodle pups te fokken, en we 
werkten samen met God. We wisten dat we geen puppy's konden 
maken!!! We fokten met onze 2 doodles, en in 2014 hadden we 13 
pups te verkopen tegen een marktprijs van $1.200 per stuk. Dit jaar, 
2015, hadden we 63 puppies, ALLEMAAL gezond. Door de verkoop 
van onze pups, zijn we vrij geworden van al onze schulden, behalve 
ons huis. We hadden nu ook een volledig gefinancierd noodfonds. 

met onze financiën. Ik zag uw programma Fixing the Money Thing op 
Daystar; dat trok mijn aandacht, en [ik] bestelde het boek, Fixing the 
Money Thing, samen met de Financial Revolution cd's. We luisterden 
de hele tijd naar deze cd's en lazen het boek aan elkaar voor. 

“Tot onze verrassing vroeg mijn moeder ons of we met haar twee 
Goldendoodles wilden fokken omdat ze met pensioen ging! God 
zegende ons met nog twee gratis doodles! En in juli werd mijn man 
gepromoveerd tot schooldirecteur op onze plaatselijke middelbare 
school!!! In een jaar, verdubbelde ons inkomen naar een bedrag met 
zes cijfers!!! GELOOFSJACHT WERKT!!! We hebben de wetten 
van het Koninkrijk van God aangeboord. Nu zaaien we in allerlei 
soorten Koninkrijkswerk en wonen we elke zondagochtend uw kerk 
online bij voordat we aanbidding leiden in onze lokale kerk! Dank u 
voor het leren hoe het Koninkrijk werkt!”

Vrolijk Pasen! Hij is opgestaan! We wilden een update delen voor 
onze online pastor Gary! Laat hem weten dat we dit jaar de geboorte 
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We hebben nu 121 puppies. We hebben de prijs van een pup 
moeten verhogen naar $2.300 omdat onze wachtlijst te lang was! 
Prijs God.

van Jezus hebben gevierd in Jeruzalem (contant betaald). We waren 
ook gezegend om onze tienerzoon Carter te laten dopen in de 
Jordaan, en 's avonds te aanbidden met Hillsong Australia bij het 
Meer van Galilea! Wauw!!! Zo dankbaar dat we de geldkwestie 
hebben opgelost!

—Karla

"We leefden van salaris naar salaris en gebruikten soms onze 
creditcards om boodschappen te doen en ons huis te verwarmen. We 
overleefden, maar floreerden niet."

En nu, slechts een paar jaar later, zal het huis zijn afbetaald? Het 
Koninkrijk!

Dit is een perfect voorbeeld van wat het Koninkrijk zal doen in je 
leven. Ik belde Karla deze week nadat ik deze e-mail had ontvangen, 
en ze was zo opgewonden!!! Ze zei dat ze dit jaar hun huis afbetaald 
krijgen. Als je kijkt naar de eerste e-mail die ze stuurde, zei ze toen het 
volgende (geciteerd uit bovenstaande e-mail):
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Maar voordat we daarheen gaan, wil ik uitleggen waarom ik dit 
boek “De kracht van rust” heb genoemd en wat ik bedoel met het 
woord rust in de context van financiën en het Koninkrijk. Verrassend 
genoeg heb ik dit concept niet bedacht voor zover rust betrekking 
heeft op financiën, dat heeft God gedaan.

Laat me eerst dit duidelijk maken: God rustte niet op de zevende 
dag omdat Hij moe was. God wordt niet moe. Hij rustte omdat, zoals 
de tekst zegt, alles voltooid was en Hij klaar was. Hij schiep de mens 
aan het eind van de zesde scheppingsdag om in de zevende dag te 
leven. De zevende dag had geen noties van angst, overlevingsdrang, 
ziekte, en geen moeizame arbeid of zweet om levensonderhoud te 
verkrijgen. In plaats daarvan zouden Adams gedachten alleen uitgaan 

Nu je een basisbegrip hebt van hoe het Koninkrijk werkt volgens 
wetten en principes die nooit veranderen, wil ik me gaan richten op de 
wetten die daadwerkelijk invloed hebben op jouw financiën en 
uiteindelijk op jouw rust.

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun 
legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij 
gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van 
al Zijn werk, dat Hij gemaakt had. En God zegende de 
zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al 
Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

— Genesis 2:1-3 HSV

HET KONINKRIJK 
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— Mattheüs 6:32-33 HSV

Het gewicht van het vinden van levensonderhoud is een zware 
last en vervormt de levensopvatting van de mens. De verlokking van 

rijkdom, om vrij te zijn van 
het moeizame zwoegen en 
zweten om te overleven, is 
waar mensen van dromen. 
Miljonair zijn heeft alleen 
betekenis door het verond-
erstelde vermogen om de 
stress en de last van het 
vinden van levensond-
erhoud te verlichten, zodat 
we ons kunnen richten op 

het doel en de opdracht. De loterij is bijzonder populair omdat het een 
voorziening biedt zonder dat er arbeid aan te pas komt en een 
ontsnapping aan het op de aarde vervloekte financiële systeem. 
Plannen om snel rijk te worden zijn er in alle vormen en bombarderen 
voortdurend onze e-mails en Facebook-berichten. Dus in de context 
van onze financiën moeten we een vraag beantwoorden: is er een 
manier om terug te gaan naar die zevende dag waar alles compleet en 

naar God, zijn vrouw, zijn opdracht en zijn doel. Alles wat hij nodig 
had voor zijn opdracht en leven was voorbereid en beschikbaar; Gods 
plan was voltooid. Vandaag de dag dromen mensen ervan te hebben 
wat Adam had, een bestaan zonder zorgen, de mogelijkheid om zich 
te richten op hun passies en relaties zonder zich zorgen te maken over 
voorzieningen. Helaas, toen Adam in opstand kwam, verloor hij 
Gods voorziening; en sindsdien is de mens gedwongen om (“met 
zwoegen zult u daarvan eten”) de dingen des levens na te jagen.

Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse 
Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar 
zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en 
al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
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intact en beschikbaar is? Het antwoord is een overduidelijk JA! Hoe 
dat gebeurt en het begrijpen van de wetten van het Koninkrijk die dat 
soort resultaat opleveren is het doel van dit boek. Ik weet dat je 
ervaringen in het leven of zelfs in de kerk en met christenen kunnen 
tegenspreken wat  ik zeg en dat het niet waar kan zijn, omdat zoveel 
christenen de "armoede-is-heilig-theologie” hebben omarmd. Maar 
ik verzeker je dat alle antwoorden die je nodig hebt om te bloeien en 
op je opdracht gericht te blijven, zodat je je doel kunt ontdekken, in 
het Koninkrijk liggen. 

Het antwoord op arm zijn is het Koninkrijk! Dit is het eerste 
schriftgedeelte waar God mij heenleidde, toen Hij mij de financiële 
wetgeving van het Koninkrijk begon te onderwijzen. Om dit concept 
te begrijpen, moet je natuurlijk weten wat er bedoeld wordt met het 
begrip Koninkrijk, wat ik al eerder genoemd heb. En ik denk dat je 
een duidelijk begrip moet hebben van wat er feitelijk gebeurde in de 
Hof toen Adam zondigde. Dus laat me een moment nemen voor een 
snelle terugblik.

Gelukkig u die arm bent, want voor u is het Koninkrijk van 
God. 

In het begin maakten Adam en Eva zich nergens zorgen over; 
geen ziekte en geen problemen met hun levensonderhoud vulden hun 
gedachten elke dag. Iedere dag hoefden zij alleen maar te denken aan 
hun opdracht: God liefhebben, elkaar liefhebben en zorgen voor de 
aarde en de tuin die God hun had gegeven. Angst was volledig 
afwezig in hun leven. Maar toen Adam verraad pleegde, veranderde 
alles natuurlijk. Zoals ik al zei, satan werd de god van deze wereld, de 
mens raakte afgesneden van God, en God werd afgesneden van Zijn 
wettige aanspraak op zeggenschap over de mens. Adam werd ruw 
wakker geschud door een nieuwe realiteit van hoe het leven werkt. 
Nogmaals, hier zijn de woorden die God tot Adam richtte nadat hij 
had gezondigd.

— Lucas 6:20 HTB
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Als pastor merk ik vandaag dat de belangrijkste vraag die mensen 
mij stellen is: "Wat moet ik doen met mijn leven?". De reden daarvoor 
is dat in het aardse rijk sinds Adam het streven naar levensonderhoud 
het doel is waaraan al het andere wordt afgemeten. Beslissingen 
worden meestal genomen op basis van geld en niet op basis van het 
doel. Geld en de behoefte daaraan kunnen mensen dwingen banen 
aan te nemen die ze haten. In werkelijkheid hebben de meeste mensen 
geen idee wie ze werkelijk zijn. Schrijf dit op: "Totdat je God kent, 
zul je nooit zijn ontwerp voor je leven kennen. Hij is degene die jou 
geschapen heeft." 

— Genesis 3:17 HSV

Moeizaam zwoegen, zweten, angst, zorgen en een overlevingsm-
entaliteit is nu wat de gedachten van Adam en Eva beheerst. Hun 
doel, dat het plan was dat God voor hen had, is nu verloren gegaan in 
de race en de strijd om te overleven. Adams geweldige opdracht, zijn 
doel, wordt nu verstikt door de zorgen van het leven en de behoefte 
aan levensonderhoud. Hij verliest uit het oog wie hij is. Het enige 
doel dat hij nu kan zien is overleven, wat voortdurend zwoegen en 
zweten vereist. Sinds die dag is er niet veel veranderd.

“De aardbodem (is) omwille van u vervloekt; met 
zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; 
dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het 
gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u 
brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert. 

Mensen willen zo graag weten wie ze zijn. In de wereld lijken ze 
slechts een nummer, maar voor God zijn ze een heel bijzondere en 
unieke schepping met vaardigheden en mogelijkheden die niemand 
anders heeft. Maar omdat ze God niet kennen en dus zichzelf niet 
kennen, zoeken ze hun waarde op alle verkeerde plaatsen. Ze laten de 
cultuur hun waarde dicteren door te accepteren wat de cultuur zegt. 
Maar het beeld dat de media schetsen en de spiegel van de cultuur zijn 
allemaal verschuivende schaduwen. Tegen de tijd dat je denkt in de 
pas te lopen met wat zij acceptabel noemen, zul je merken dat het 
veranderd is en je al weer achterloopt. 
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Toen Adam het Koninkrijk weggaf, nam een heel nieuwe wereld 
van dood, angst, overleven en paniek zijn leven over. Ik weet zeker 
dat we allemaal weten hoe angst voelt. Ik kan me in mijn eigen leven 
talloze verhalen herinneren over paniek, schaamte en angst toen ik 

Ik herinner me dat ik in Parijs was en met Drenda over straat liep. 
Parijs staat natuurlijk bekend om de mode, en de mode van dat jaar 
was alleen maar grijs en zwart. Elke etalage stond vol met alleen maar 
grijs en zwart. Toen ik door de straat keek, in beide richtingen, zag ik 
honderden mensen lopen. Ik was geschokt toen ik geen enkele kleur 
zag. Iedereen, zonder uitzondering, was gekleed in grijs en zwart. Er 
waren honderden en honderden mensen die er allemaal hetzelfde 
uitzagen. Wanneer was de laatste keer dat iemand je vertelde dat zijn 
favoriete kleur grijs was? Maar die dag was de massa er zeker van dat 
hun favoriet grijs of zwart was. 

Omdat de druk om levensonderhoud te vinden zo intens is en 
onze identiteit vervormt tot wat we denken dat ons zal helpen die 
voorzieningen te vinden en geaccepteerd te worden, hebben Drenda 
en ik een gezegde ontwikkeld dat we al jaren verkondigen: "Als je de 
geldkwestie niet oplost, zul je nooit je bestemming ontdekken!" Een 
slaaf zijn van het overleven verschaft weinig tijd om veel opties te 
onderzoeken of te creëren. De waarheid is, zoals ik al heb gezegd, dat 
mensen hun beslissingen meestal nemen rond het doel van het vinden 
of oppotten van voorzieningen. Ze geven zich zonder reserve over 
aan hun passie voor een loonstrookje en hun visie op levenson-
derhoud. Het feit is dat we zo onder druk zijn gezet door onze 
overlevingsgeest van moeizaam zwoegen en zweten, dat we zijn 
gestopt met dromen. Angst houdt onze dromen gegijzeld, en het 
gebrek aan voorzieningen houdt onze dromen gevangen in het 
onmogelijke. 

Ik weet nog dat het mijn droom was om genoeg geld te hebben om 
thuis te komen, laat staan dat ik iets droomde van levensbelang. In die 
tijd had ik geen grote visioenen. Alleen de maandelijkse huur betalen 
vergde al mijn verbeelding. Ik moet toegeven dat het moeilijk is om 
verder te kijken dan overleven als je weinig te eten hebt of te maken 
hebt met dringende financiële problemen. 
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Onlangs hield ik onze jaarlijkse Provision Conference, en op het 
platform zette ik een Ferrari uit 2017, een auto om zeker te 
bewonderen. De eigenaar van de auto bezoekt mijn kerk en betaalde 
contant voor de auto, die bijna 400.000 dollar kostte. Toen de 
aanwezigen allemaal binnenkwamen, bewonderden en staarden ze 
naar de auto, ze keken er allemaal naar en wilden hem van dichtbij 
bekijken. Maar hoewel ze allemaal de auto bewonderden, was het 
punt dat ik maakte door hem op het platform te zetten niet om hen te 
inspireren tot een levensstijl van materiële doelen, maar eerder om 
hen een les te leren. De mensen verzamelden zich rond de auto en 
zeiden allemaal dat ze er graag in zouden willen rijden. 

negen lange jaren van financiële chaos doormaakte, uiteindelijk 
paniekaanvallen kreeg en leefde op antidepressiva. Leven in het 
aardse vloeksysteem om het net vol te houden, heeft ons allemaal 
getraind in een negatieve kijk op het leven. Sommigen gaan er beter 
mee om dan anderen, maar zonder Christus vertelt deze negatieve 
denkwijze ons voortdurend dat we niet goed genoeg zijn. 

Om eerlijk te zijn, we zijn allemaal professionele piekeraars sinds 
onze geboorte. Angst is de spreektaal van het aardrijk. Als je er even 
bij stilstaat, is het woord nee ons vanaf onze geboorte ingeprent. 
"Nee, dat mag je niet hebben." "Nee, leg dat terug." "Nee, daar mag je 
niet heen." "Nee, dat kun je je niet veroorloven." Uiteindelijk stoppen 
we gewoon met "Ja" zeggen tegen alles, behalve af en toe een 
ontsnapping naar een activiteit die onze geest verdooft voor onze 
werkelijke omstandigheden, zoals het eten van ons favoriete 
troostvoedsel. 

Een studie schat dat het gemiddelde kind tijdens zijn jeugd meer 
dan 148.000 keer het woord 'nee' of 'niet' hoort, tegenover slechts een 
paar duizend keer het woord ja.

Heb je ooit iemand horen zeggen: "Verwacht er niet te veel van"? 
Toen ik opgroeide, zei mijn vader altijd, als ik enthousiast was over 
iets dat hij stom vond: "Ooit word je volwassen." Daarom stond ik 
mezelf meestal niet toe te dromen over iets anders dan wat mijn vader 
nodig achtte. Ik geloof dat mijn vader verwond was door het 
opgroeien in een alcoholisch gezin. 
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Zonder voorziening is er geen visie; er is alleen overleven. Het 
vloeksysteem van armoede heeft onze dromen en toekomst gestolen. 
Ik weet dat de Ferrari een radicale illustratie was, maar het maakte 
mijn punt duidelijk. De mensen daar stonden zichzelf niet eens toe 
om te dromen van het bezit van zo'n auto, omdat ze dat als 
onbereikbaar beschouwden. Als ze zelfs maar even zouden dromen 
over het bezitten ervan, zou hun opleiding in het aardse vloeksysteem 
hen toeschreeuwen: "Wat een geldverspilling!" Maar wat als je 25 

Ik wist dat de "nee"-training die zij in het aardse vloeksysteem 
van moeizaam zwoegen en zweten hadden gekregen, onbewust riep: 
"NEE, zo'n auto zul je nooit bezitten! Nee, dat zul je je nooit kunnen 
veroorloven; denk er zelfs niet aan." Vanwege de "NEE"-training die 
zij hebben gehad, die wij allemaal hebben gehad, hebben de meesten 
van hen daar zelfs nooit overwogen om daadwerkelijk een Ferrari te 
bezitten, omdat de nee-denkgeest het niet kon zien of ontvangen. 
Maar als ik elk uur van auto zou wisselen, van duur naar goedkoop, 
zou ik uiteindelijk een auto op het platform hebben staan waarvan ze 
zouden denken en zeggen: "Die auto vind ik mooi; die moet ik 
hebben."

Wat was het verschil? Het ging erom hoe ze zichzelf zagen, hun 
mogelijkheden en de kosten van de auto. Ja, er kunnen er een paar 
geweest zijn die tegen zichzelf zeiden: "Ooit zal ik die auto bezitten", 
of misschien waren er mensen die het geld hadden en de auto anders 
bekeken. Maar ik weet zeker dat voor de massa, het bezitten van zo'n 
auto niet eens in hun gedachten opkwam. De miljonair die contant 
betaalde voor de auto heeft eigenlijk een half dozijn Ferrari's. Voor 
hem is het gewoon een geweldige auto. Toen hij de auto zag, stelde hij 
zich voor hem te bezitten en ging hij aan de slag om hem in Italië te 
bestellen en vervolgens naar zijn huis in de VS te laten verschepen. 
Hier is een belangrijke sleutel tot rust voorziening is vóórziening. —

Belangrijke sleutel:

Voorziening is vóórziening
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Hier is een concept waarover ik wil dat je nadenkt. Adam was een 
prins voordat hij toegaf aan satan. Dus als je hem zag na die val, zou je 
een verarmde man zien met een verknipte familie (Kaïn, zijn zoon, 
doodde zijn broer Abel), en je zou hem niet echt een kans geven om 
iemand te zijn. Maar wat je niet zag was dat hij koninklijk was. 
Hoewel je hem niet in die hoedanigheid zag, was hij eigenlijk 
geschapen om te heersen en te regeren in het leven. Deze zelfde 
waarheid geldt ook voor jou. Je kunt niet alleen naar jezelf kijken op 
basis van waar je woont, wat je hebt en je huidige omstandigheden, en 
je potentieel beoordelen. Je moet kijken naar je geschapen potentieel. 

miljard dollar contant op je betaalrekening had staan (ik maak maar 
een punt)? Die auto zou zo goedkoop lijken dat je er een zou kopen, 
alleen maar om hem in het weekend te gebruiken. Het is allemaal een 
kwestie van perspectief, en aangezien het Woord van God zegt dat 
elke belofte van God "Ja" en "Amen" is, moet je perspectief 
veranderen om te denken zoals God denkt.

— 2 Korintiërs 1:20 HTB

Jezus Christus, de Zoon van God … zegt niet ja als Hij nee 
bedoelt. Wat Hij zegt, doet Hij. Hij maakt al Gods beloften 
waar, hoeveel het er ook zijn. En omdat Hij Gods 'ja' is, 
worden wij gedrongen daar 'amen' op te zeggen, tot eer van 
God. 

Volgens het woordenboek is de definitie van perspectief: een 
bepaalde houding tegenover of een manier van kijken naar iets; een 
standpunt, houding, referentiekader of interpretatie. Perspectief is 
eigenlijk gewoon hoe je over iets denkt.

Ik weet nog dat ik door moeilijke omstandigheden ging, en dat ik 
voor grote problemen stond die groter 
leken dan ik. Ik stond voor beslis-
singen die veel meer geld zouden 
kosten dan ik bij de hand had. Ik had 
het gevoel dat ik wist wat God me 
opdroeg, maar ik was nog steeds een 

JE PERSPECTIEF 

MOET VERANDEREN 

OM TE DENKEN 

ZOALS GOD DENKT.
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beetje huiverig om er aan te beginnen. De Heer gaf me toen een 
droom. Ik zat op een paard boven op een heuvel. Ik had een zwaard in 
mijn hand. Onder mij op de bodem van de heuvel zaten honderden, zo 
niet duizenden vijandelijke soldaten op paarden met hun zwaarden 
tegen mij opgeheven. Ik was helemaal alleen op die heuvel en was 
zeker in de minderheid. Een stem in mijn droom zei: "Onderschat 
jezelf niet, Gary!" Daarop hief ik mijn zwaard en begon met mijn 
paard de heuvel af te racen in de richting van de vijand, die nu, toen ze 
mijn aanval zagen, de heuvel oprende in mijn richting met hun 
zwaarden omhoog. Terwijl ik naar hen toe galoppeerde, riep ik luid: 
"THOR!" 

Toen ik wakker werd, wist ik dat het de Heer was die tot mij sprak 
en mij bemoedigde, maar ik wist niet wat het woord Thor betekende. 
Ik heb een man in mijn kerk die al 30 jaar voorganger is en veel talen 
heeft bestudeerd. Ik vroeg hem of hij wist wat het betekende en hij zei 
dat hij het zou nagaan. Hij belde me de volgende dag en zei dat Thor 
de zoon van de donder betekende. Ik bedankte hem en was verbaasd 
over wat de Heer me vertelde. Voor de vijand klink ik als de donder! 
Tenzij ik de duivel vertel hoe zwak ik ben, klinkt het voor hem als 
donder (kracht) als ik spreek.

 Ik preekte tijdens onze allereerste  in 2010 Provision Conference
en vertelde dit verhaal. Terwijl ik het vertelde, besloot ik met wat de 
Heer me in de droom vertelde: "Als de vijand je ziet aankomen, Gary, 
klink je als een donderslag. Op het moment dat ik zei: "Het klinkt als 
de donder", vulde een luide donderklap de lucht. Er was geen regen, 
er was geen eerder onweer geweest, en dat was de enige donderslag 
die de hele avond te horen was. De mensen die er die avond waren, 
waren verbijsterd. Maar niemand was meer opgetogen dan ik, want ik 
wist dat de Heer Zijn "AMEN" zette op wat ik zei, omdat het voor al 
Zijn kinderen gold. Trouwens, de tv-camera's draaiden die avond, en 
als u die gebeurtenis wilt zien, kunt u naar deze link gaan: 
https://yout.be/rtx1XYJGIAg.

Dus hier is een concept dat u moet begrijpen.
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Waar dromen slaven van? Stoppen, dat is waar ze over dromen. 
Ze dromen dat het 5 uur is, terwijl ze de tweede helft van de dag op 
hun horloge blijven kijken en willen stoppen met werken. Ze dromen 
van vakantie, ze dromen van pensioen, ze dromen van geld zodat ze 
kunnen stoppen. Slaven dromen van stoppen, niet van meer werk! 
Een slavenmentaliteit of -perspectief verzint of creëert geen werk; 
het zoekt een uitweg uit het werk. Een slaaf is al overweldigd en ziet 
gewoon niet het potentieel dat elke dag aan hem voorbij gaat.

Ik heb een vriend die multimiljonair is. Hij bezit veel mooie 
huizen, allemaal aan de oceaan of aan meren. Toen ik hem op een dag 
bezocht, liepen we over het pad door de haven tussen de boten. 
Wanneer we een boot voorbijliepen, riep hij de naam van de eigenaar. 
Ik zal u een voorbeeld geven van hoe het gesprek klonk, maar ik 
verzin gewoon de namen, want ik herinner me ze niet. Dus het 
gesprek van mijn vriend klonk als volgt: "Deze boot is van Billy 
Smith, die eigenaar is van Ohio Medical Services. Deze volgende 
boot is van John Rogers, die eigenaar is van Rogers en Rogers, een 
advocatenkantoor. Deze volgende boot is van Ralph Tidewell, die 
eigenaar is van die mooie schoenenwinkel in High Street." 

 Let goed op wat ik zeg. Het gaat niet om het geld dat ze hebben; 

Slaven dromen geen grote dromen! 

Om het hoofd te zijn en niet de staart, moet je instelling 
veranderen van slaaf naar eigenaar en schepper. Je moet weer gaan 
dromen. Je moet verder kijken dan wie je denkt te zijn, want al lijk je 
zwak in je eigen ogen, voor de duivel klink je als een donderslag bij 
heldere hemel. Je hebt koninklijk bloed in je aderen, en je hoeft alleen 
maar in overeenstemming met dat feit te denken en te handelen. 

Toen we langs de rij boten liepen, en er ongeveer twintig waren 
gepasseerd, besefte ik dat elk van hen eigendom was van iemand met 
een eigen bedrijf. Geen enkele boot was eigendom van een gewone 
man die van negen tot vijf werkt als werknemer bij de plaatselijke 
ijskraam. Nu ben ik niet tegen werken bij de plaatselijke ijskraam en 
ik ben niet tegen het werknemer zijn; tenminste meestal niet. Ik geef 
alleen een voorbeeld van het soort mensen dat rijk is.
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het gaat om de mentaliteit die ze hebben. Laten we het paard niet 
achter de wagen spannen. De meeste mensen zouden zeggen: "Ik wou 
dat ik zoveel geld had." Wat ze zouden moeten zeggen is: "Ik wou dat 
ik dacht zoals zij!" Ze hebben een andere kijk op het leven en op 
zichzelf.

De meerderheid van de gezinnen bereikt nooit een inkomen dat 
als overvloedig kan worden beschouwd. Volgens een actuele studie 
verdient 51% van de Amerikaanse werknemers minder dan 30.000 
dollar per jaar. Meer dan de helft van onze natie verdient minder dan 
30.000 dollar per jaar?! Als je in de twintig bent en net begint of een 
baan hebt omdat je dat echt wilt, en het geld staat niet bovenaan je 
lijstje, prima, maar ik weet dat dat niet geldt voor meer dan de helft 
van ons land. Ik weet dat ze meer geld nodig hebben. Geloof me, ik 
ben in mijn 36 jaar in de financiële dienstverlening in duizenden en 
duizenden huizen geweest en ik heb het uit de eerste hand gezien. 

Laat me je een voorbeeld geven dat ik in mijn seminars gebruik. 
Laten we veronderstellen dat ik u vertelde dat ik al uw geldproblemen 
kon oplossen in één gemakkelijke zin. Leg je pen en papier klaar, 
want ik garandeer je dat dit je antwoord zal zijn. Klaar? Oké, hier is 
het: zorg voor een netto inkomen van vijf miljoen dollar dit jaar. Als 
ik dat vanaf het podium zeg, begint iedereen te lachen. Maar waarom 
lachen ze? Omdat ze zichzelf niet zo veel geld zien verdienen, en 
evenmin denken ze dat het ooit mogelijk is om een netto-inkomen 

Waarom hebben zij dan niet meer inkomen? Voordat u begint te 
roepen hoe oneerlijk het leven is of hoe u een slachtoffer bent of 
andere onzin, zal ik u voorleggen dat het komt door twee redenen. Ten 
eerste zitten ze gevangen onder het aardse vloeksysteem van 
armoede en kennen ze Gods Koninkrijk en Zijn principes van 
voorziening niet. Ten tweede hebben zij een stinkend negatief 
denken, ook vanwege de training die ze hebben gehad in het aardse 
vloeksysteem; en omdat zij geen uitweg zien, ook al staart die hen 
recht in het gezicht. In wezen hebben slaven een slavernijmentaliteit, 
zoals ik heb verteld. Ze zien geen mogelijkheden als ze rust zoeken. 
Laten we eerlijk zijn: zonder echte antwoorden verliezen mensen de 
moed. 
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van 5 miljoen dollar per jaar voor elkaar te krijgen.
Vervolgens vertel ik hen dat zij nooit zullen bezitten wat zij niet 

kunnen zien. Dan herhaal ik de oefening, maar deze keer verlaag ik 
het getal voortdurend: 200.000 dollar, 100.000 dollar, 70.000 dollar, 
of 40.000 dollar per jaar. Uiteindelijk zeg ik hen: "Ik kom bij een getal 
waarvan je zegt: "Oké, makkelijk. Ik kan dat doen."

God heeft plannen om jou te laten bloeien! Zodra je ontdekt dat 
God een plan heeft voor jouw welvaart, is de strijd voor de helft 
gestreden! Luister, het geld oplossen is niet zo ingewikkeld. 
Voorziening is vóór-ziening: vooruit zien! Het is echt heel eenvoudig. 
Het antwoord op geen boodschappen, is het hebben van 
boodschappen. Het antwoord op de behoefte aan een groter huis, is 

Dan vertel ik ze een ander verhaal. Laten we zeggen dat ik een 
rijke zakenman ben in de export. Ik wil ballen verschepen naar China, 
en ik heb hulp nodig bij het inpakken. Ik zeg dat ik ze 500 dollar betaal 
voor elke bal die ze inpakken. Ervan uitgaande dat ze 200 ballen per 
dag kunnen inpakken, zou dat hen ongeveer 100.000 dollar per dag 
opleveren. Ik wil ze ook een jaarcontract aanbieden om de ballen 
tegen hetzelfde tarief in te pakken. Als ik hen nu zou vertellen dat ze 
in 12 maanden 5 miljoen dollar netto moeten verdienen, wat zou dan 
hun antwoord zijn? "Makkelijk, geen probleem, je kunt makkelijk 5 
miljoen dollar verdienen met dat tarief." 

Wat was het verschil? Een plan, dat is alles. Het plan maakt het 
verschil. De God die jou gemaakt heeft, kent het plan, en je hoeft het 
alleen maar te horen. Zo is het ook met het Koninkrijk van God. Toen 
God me die droom gaf om dat bedrijf te beginnen en me vervolgens 
liet zien hoe ik dat moest doen, was mijn inkomen nog niet 
veranderd maar ik schreeuwde van binnen: "Dit is gemakkelijk! —
Mijn geldproblemen zijn voorbij; ik heb het plan!" 

— Jeremia 29:11 HTB

“Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,” zegt de 
Here. “Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw 
ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.” 
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een groter huis. Het antwoord op een betrouwbare auto, is het bezitten 
van een betrouwbare auto. 

Ik weet dat ik hier met dubbele tong spreek, maar ik reed 
jarenlang in een kapotte auto. Je kon 
me op kilometers afstand zien 
aankomen omdat ik een rookspoor 
achterliet, waar ik ook ging. Ik weet 
hoe stressvol autoproblemen kunnen 
zijn als je ergens moet komen. Ik weet 
ook hoe het voelt om een autodealer 

binnen te lopen en contant te betalen voor een nieuwe auto. Wat denk 
je? Geen stress meer, geen zorgen meer. Waarom? Omdat mijn 
behoefte is vervuld en ik vrede heb. Ik kan me concentreren op wat ik 
zou moeten doen in plaats van me bezig te houden met een autocrisis. 

Feit is dat de meeste mensen het grootste deel van hun leven te 
maken hebben met echte geldkwesties en daardoor onder stress staan. 
Ze werken misschien zoveel uren om rond te komen, dat ze geen 
leven hebben. Vriend, dit is niet Gods wil voor je leven.

Zoals ik al eerder zei, mensen laten hun dromen en passies in de 
steek voor het salaris van banen die ze verachten. Slaven zijn meestal 
geen gelukkige mensen! Helaas is dit waar mensen leven, ongelukkig 
met waar ze zijn in het leven, walgend en hopeloos. Maar in 
werkelijkheid zijn ze slechts een perspectiefwisseling verwijderd van 
vrijheid of, zoals ik zojuist deelde, het hebben van een plan.

Ik zal u een persoonlijk voorbeeld geven. Velen van jullie weten 
dat ik graag jaag en vis, fiets en wandel, eigenlijk alles wat buiten 
gebeurt. Ik ben opgegroeid in Ohio in een kleine boerengemeenschap 
in wat bekend staat als Plain Township. Het heette Plain Township 
omdat het, zoals u zich kunt voorstellen, vlak was. Dat was natuurlijk 
goed voor de boeren, maar het was niet het meest uitnodigende 
landschap. Ik was geabonneerd op alle mogelijke jacht- en 
vistijdschriften, Outdoor Life, Sports Afield, Field & Stream en 
andere. Ik las de geweldige verhalen over vissen en jagen in de wilde 
en prachtige bergen in het westen en de weelderige groene bergen van 
de Appalachen, slechts een uur naar het oosten. Toch had ik die 

ALS BURGER VAN 

HET KONINKRIJK 

HEB JE WETTELIJKE 

RECHTEN.
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In de rechtszaal bewijst een ondertekende huurovereenkomst 
bijvoorbeeld dat je een wettelijk recht hebt om in je huis te wonen. De 
wetenschap dat er een ondertekend document is en toegang tot de 
rechter om dat wettelijk recht om in dat huis te wonen te waarborgen, 
geeft je vrede en troost. Op dezelfde manier geeft de kennis van wat 

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, 
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. 

— Efeziërs 2:19 HSV

Als burger van het Koninkrijk heb je wettelijke rechten. Dit was 
Drenda's en mijn probleem. Hoewel we christenen waren en God 
liefhadden, waren we burgers van Gods Koninkrijk zonder kennis 
van de wetten en beginselen van het Koninkrijk. Door onze beperkte 
perspectieven die het aardse vloeksysteem ons gaf, hadden we geen 
dromen. Maar kennis is macht.

gebieden nooit bezocht. Ik was 40 jaar oud voordat ik mijn eerste berg 
zag. 

Waarom? Ik had het geld om te reizen, ik had mijn eigen auto, de 
autoweg Interstate I-70 loopt dwars door mijn woonplaats naar het 
westen en gaat dwars door de Rocky Mountains. Maar de waarheid is 
dat ik er nooit aan gedacht heb om erheen te gaan; en zelfs de 
gedachte "ooit ga ik erheen" kwam niet bij me op. Ik bewonderde die 
plaatsen via de glanzende beelden van een tijdschrift, maar dacht er 
nooit aan om erheen te gaan. Wat mij betreft hadden ze op de maan 
kunnen liggen; het was gewoon in mijn gedachten geen 
mogelijkheid. Toen ik 40 was en eindelijk naar het westen reed, kon 
ik niet geloven wat ik mijn hele leven had gemist. Nu moet ik 
minstens één keer per jaar een bergrit maken. Vriend, er is meer dan je 
nu ziet. Je bent meer dan je nu ziet! Er is een andere kijk op het leven 
die je moet zien en ervaren.

Wanneer je begint te begrijpen en te leren hoe het Koninkrijk 
van God werkt en wat het Koninkrijk van God zegt dat je al hebt, 
zal je perspectief veranderen!
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God zegt en wat het Koninkrijk voor je heeft, je vertrouwen om alles 
wat wettelijk van jou is in handen te krijgen. Wat is bijvoorbeeld de 
welvaart van de boer? Is het geld? Nee. Is het het zaad dat hij zaait? 
Nee. Het is de kennis die hij heeft van de wetten van het zaaien en 
oogsten. Hoe arm hij ook is, hij weet hoe hij rijk kan worden. Hij 
maakt gewoon gebruik van de wetten van het aardrijk die God heeft 
ingesteld. Het proces van zaaien en oogsten kan voor de boer steeds 
weer iets opleveren. 

Een van de spannendste verhalen die we in die begintijd 
meemaakten, vond plaats toen ik een telefoontje kreeg van een man 
die ik "Don" zal noemen en die met ernstige financiële problemen 
kampte. Hij had gehoord dat ik mensen hielp met hun financiën.

Hij begrijpt de wetten van de oogst en heeft er het volste 
vertrouwen in. Hij zaait voor duizenden dollars aan zaad in de grond 
en toch is hij niet bang. Je zult geen boer vinden die naast zijn tractor 
zit als hij zijn oogst heeft geplant, huilend om al het geld dat hij in de 
grond heeft gestopt. Nee, hij zal niet huilen om de kosten van het 
zaad. Hij zal vertrouwen hebben in de wetten die het natuurlijke 
aardrijk beheersen. Kan hij je vertellen hoe een zaadje groeit? Ik 
betwijfel het, maar hij kan je wel vertellen dat hij meer land zoekt om 
te bewerken. Hetzelfde geldt voor u en mij. Tenzij we de wetten van 
het Koninkrijk kennen en er vertrouwen in hebben, kunnen we niet 
genieten van het leven waarvoor God ons bestemd heeft. 

Toen ik Don voor het eerst ontmoette, kwam hij zeer ontmoedigd 
en diep in de schulden naar mijn kantoor. Niets leek op dat moment 
goed te gaan in zijn leven. Toen ik met hem ging praten, ontdekte ik 
dat hij drie tot vier maanden achterliep op zijn huur en op bijna elke 
andere rekening die hij had. Er waren huwelijksproblemen zijn —
vrouw had genoeg van hun financiële situatie en begon het respect 
voor Don te verliezen omdat hij niet in staat was voor haar en hun vijf 
kinderen te zorgen. Feit was dat Don het respect voor zichzelf had 
verloren, en hij zat vol vragen.

De baan die hij toen had bestond uit het verkopen van 
ziektekostenverzekeringen in de hele staat Ohio, maar zijn gebrek 
aan succes leidde hem al snel op een rampzalig financieel pad.
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Ondanks alles wat tegen Don inging, zag ik potentieel in hem. Hij 
was bereid te leren en te werken. Die krachtige combinatie 
intrigeerde me genoeg om hem in dienst te nemen en mezelf te 
investeren in het welzijn van zijn toekomst. Uiteindelijk was het een 
investering die ons beiden veel opleverde. 

Mijn prille bedrijfje had net een reis naar Hawaï gewonnen van 
een van onze leveranciers, en ik vond dit een uitgelezen kans om Don 
te vertellen over het Koninkrijk van God. Hoewel Don een christen 
was, had hij niet hetzelfde inzicht als ik. En hoewel ik verschillende 
keren had geprobeerd Gods principes op dit gebied met hem te delen, 
leek hij gewoon niet te geloven wat ik zei.

In de weken voordat Don en ik zouden vertrekken, spraken we 
over wat we daar zouden zien en doen. Eén speciale interesse hield 
Dons aandacht als geen ander vast. Hij wilde een blauwe marlijn 
vangen in de prachtige wateren van de Stille Oceaan. "Hawaï is de 
blauwe marlijn hoofdstad van de wereld," vertelde Don opgewonden. 
"Ik heb altijd al een blauwe marlijn willen vangen; het is een droom 
van me." Voor het eerst in weken zag ik een glinstering in Dons ogen. 
Iets maakte hem echt enthousiast, en ik wist dat zijn opwinding de 
deur zou openen naar een krachtige les.

Ik bleef zoeken naar een manier om Dons aandacht te trekken en 
hem te laten inzien dat ook hij succes kon hebben door te leren hoe 
Gods Koninkrijk werkte. Maar Don was zo ontmoedigd dat hij 
moeite had om in zichzelf te geloven en te geloven dat verandering 
echt kon plaatsvinden. Ik wist dat deze reis naar Hawaï mijn kans 
was.

"Don," zei ik, "wist je dat het mogelijk is te weten, niet te hopen, 
maar te weten dat je een blauwe marlijn zult vangen in Hawaï door het 
Koninkrijk van God aan te boren?" Verward maar geïntrigeerd wilde 
Don meer weten, en ik ging verder met mijn uitleg over het 
Koninkrijk. Ik citeerde Marcus 11:24, waarin staat: "Daarom zeg ik 
u: wat u ook in gebed vraagt, geloof dat u het ontvangen hebt, en het 
zal van u zijn." Voor Don was dit bijna te mooi om te geloven. Ik nam 
wat tijd om hem te helpen het Koninkrijk te begrijpen en hoe hij zijn 
geloof kon vrijzetten. En zo, voordat we op onze reis vertrokken, 
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Ondertussen deed Don alles wat hij kon doen om zijn deel van de 
oogst binnen te halen. Hij deed wat onderzoek naar beschikbare 
boten en prijzen en boekte uiteindelijk bij een kapitein waar hij een 
goed gevoel bij had. Alles was geregeld, en we waren allemaal enorm 
enthousiast om naar de blauwe wateren van Hawaï te gaan. 

"Maak je niet te druk," waarschuwde de kapitein. "Het is zeker 

baden hij en zijn vrouw in overeenstemming en geloofden dat ze een 
blauwe marlijn hadden ontvangen. Ze zaaiden ook een financieel 
zaadje in het Koninkrijk van God voor hun oogst. Dit was iets wat de 
Heilige Geest mij had geleerd te doen als ik mijn geloof vrijzette voor 
iets dat ik nodig had. 

De vaardag brak aan, en toen we aan boord gingen, vertelden we 
de kapitein opgetogen dat we vandaag een blauwe marlijn zouden 
gaan vangen. Hoewel hij verwachtte dat we een succesvolle dag 
zouden hebben met het vissen op andere sportvissen, verzekerde hij 
ons dat de kansen niet in ons voordeel waren om die dag een blauwe 
marlijn te vangen. Met twee boten die de afgelopen vier maanden 
elke dag op chartertocht waren, had zijn bemanning slechts één 
blauwe marlijn binnengehaald. Dit was grotendeels te wijten aan het 
feit dat het nog niet het seizoen was voor marlijn, omdat marlijn een 
trekvis is. We weigerden ons te laten ontmoedigen, vertelden hem 
respectvol dat we er een zouden vangen en gingen door met het 
klaarmaken van onze uitrusting.

Na zes uur slepen hadden we nog geen enkele keer beet gehad, en 
ik begon me een beetje zorgen te maken dat het gebrek aan actie Dons 
vertrouwen zou verzwakken. In mijn bezorgdheid riep ik een vraag 
naar hem. "Don," riep ik vanaf mijn plaats op de brug boven hem, 
"laat me je een vraag stellen. Wanneer heb je die blauwe marlijn 
ontvangen? Toen hij opdook of toen we baden?" Vol vertrouwen 
antwoordde Don: "Gary, dat is eenvoudig. Ik ontving hem toen ik 
bad." Ik was opgewonden en vol vertrouwen toen ik zijn antwoord 
hoorde. Het was toen dat ik wist dat Don mijn instructies serieus had 
genomen en dat hij vastbesloten was om die marlijn te krijgen.

Minuten later begon Dons spoel te zingen toen de hengel zich 
zeewaarts boog en de maten riepen: "Beet!"
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een grote vis, maar het is geen blauwe marlijn. Marlijnen komen naar 
de oppervlakte en maken enorme sprongen door de lucht en deze vis 
blijft diep." De minuten rijgden zich aaneen, terwijl Don bleef 
worstelen met de vis die nog niet dicht genoeg bij de oppervlakte was 
gekomen om hem te kunnen zien. Hoe moe Don ook was, de vis was 
er erger aan toe en gaf al snel het gevecht op. Don en ik waren niet 
verbaasd toen hij die grote, mooie blauwe marlijn binnenhaalde, 
maar iedereen op de boot was verbijsterd.

De foto van Don en zijn vis hangt nog steeds in mijn kantoor als 
een getuigenis voor anderen en een voortdurende herinnering aan de 
realiteit van het Koninkrijk. Oppervlakkig gezien was het gewoon 
een vis. Maar voor Don betekende de marlijn zoveel meer. Als het 
Koninkrijk werkte voor de marlijn, zou het zeker werken voor al het 
andere dat hij in zijn leven nodig had. Voor Don was het nog maar het 
begin van het besef welke invloed het Koninkrijk van God op zijn 
leven kon hebben.

Ik hou van dit verhaal, en ik zie graag dat mensen echte 
ervaringen hebben met het Koninkrijk van God. Dat is wat ik ook 
voor jou wil!
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Toen de Heer tot mij sprak toen ik hem om hulp riep, liggend op 
mijn bed in de vervallen boerderij, zei hij tegen mij dat mijn probleem 
was dat ik nooit had geleerd hoe zijn Koninkrijk werkte. In die ene zin 
hoorde ik de sleutel, of ik moet eigenlijk zeggen de bron van de 
sleutel of sleutels die ik nodig had het Koninkrijk. God vertelde me —
dat mijn antwoord in Zijn Koninkrijk lag. Ik had nooit de tijd 
genomen om te leren hoe Zijn Koninkrijk werkte, maar als ik dat 
deed, zou ik mijn antwoord vinden. Toen God die dag tot mij sprak 
over mijn gebrek aan inzicht in het Koninkrijk, had ik werkelijk geen 
idee wat Hij met Koninkrijk bedoelde. Maar ik hoorde hem luid en 
duidelijk zeggen dat als ik zou leren hoe Zijn Koninkrijk werkte, ik de 
antwoorden zou vinden die ik zocht. Dus voor mij lag een belangrijke 
sleutel in die algemene uitspraak: "Je hebt nooit de tijd genomen om 
te leren hoe mijn Koninkrijk werkt!" Die uitspraak op zich zei 
natuurlijk al veel en was vanzelfsprekend mijn eerste belangrijke 
sleutel tot de transformatie van mijn leven.

We hebben allemaal sleutels van verschillende types voor onze 
huizen, onze auto's en alles wat we willen beschermen. De sleutel 
geeft ons toegang tot wat binnenin beschermd is of de bevoegdheid 
om het voorwerp, zoals een auto, te gebruiken. Toen ik als christen 
negen lange jaren in financiële chaos en hopeloosheid leefde, wist ik 
dat er iets ontbrak, dat er iets mis was. Niemand hoefde me dat te 
vertellen. Wat ik moest weten was, wat er mis was en hoe ik het kon 
oplossen.

IK HEB EEN BELANGRIJKE 
SLEUTEL VAN HET 

KONINKRIJK GEVONDEN

HOOFDSTUK 4

65



— Jesaja 9:5-6 HTB

Het inzicht dat het Koninkrijk van God in feite een 
regeringsstelsel is dat functioneert op basis van bestuur en wetten 
opende mijn ogen voor een begrip van het Koninkrijk dat ik nooit 
eerder had gekend. De wetenschap dat het Koninkrijk van God is 
opgericht en wordt gehandhaafd door gerechtigheid (de rechtspraak) 
en Gods rechtvaardige wetten, liet mij zien dat alles wat in het 
Koninkrijk gebeurt een gevolg is van een wet of beginsel van dat 
Koninkrijk. Ik ben misschien geen Einstein, maar ik was slim genoeg 
om te begrijpen dat als het Koninkrijk op basis van wetten 
functioneerde, ik die wetten kon leren en in mijn leven kon toepassen. 
Toen God Drenda en mij Zijn wetten begon te openbaren en te leren, 
begon ik te beseffen dat elk verhaal in de Bijbel sleutels bevatte die ik 
moest leren kennen over hoe het Koninkrijk werkte. Ik begon elk 
verhaal in de Bijbel anders te lezen: "Waarom gebeurde dat? Waarom 
gebeurde dat niet?" Ik las elk verhaal met de houding: "Welke 
principes worden in dit verhaal geopenbaard? Hoe gebeurde dat?"

Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons 
gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit 
zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, 
Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan zijn 
vredevolle bewind zal nooit een einde komen. Vanaf de troon 
van zijn vader David zal Hij rechtvaardig regeren over zijn 
koninkrijk. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaar-
digheid en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de 
brandende liefde van de Here van de hemelse legers zich 
heeft voorgenomen dit te doen!

Ik begon mezelf een geestelijk wetenschapper te noemen, en ik 
was opgetogen toen de Heilige Geest mij wet na wet onthulde. Ik was 
nog meer verrukt toen ik zag dat de wetten die ik ontdekte in mijn 
eigen leven konden werken, net zoals in de bijbel. Mensen vragen 
me: "Gary, wat bedoel je met de wetten van het Koninkrijk?" Ik 
herinner hen gewoonlijk aan alle wetten die zij hier op aarde 
gebruiken de zwaartekracht, de wetten van de fysica en alle wetten —
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Ik bezit een vliegtuig, een Piper Mirage, waarmee ik naar 
vergaderingen vlieg, klanten ontmoet en zakenreizen maak. Ik had 
een reis gepland naar Colorado om een conferentie bij te wonen en 
had de jaarlijkse, wettelijke onderhoudsinspectie zorgvuldig om die 
reis heen gepland. Misschien weet u het niet, maar elk vliegtuig dat 
vluchten maakt in de VS, moet eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt 
ondergaan. Mijn piloot zou de Mirage ophalen en ons dan naar onze 

Een boer gebruikt deze wetten wanneer hij maar wil; hij hoeft er 
niet voor te bidden dat ze werken. Ze werken telkens wanneer hij 
ervoor kiest ze te gebruiken. Ze zijn beschikbaar voor iedereen die ze 
wil gebruiken. Op dezelfde 
manier werkt het Koninkrijk 
van God met wetten die gel-
eerd kunnen worden. Omdat 
het wetten zijn, veranderen ze 
nooit, en ze kunnen worden 
geleerd en toegepast in het 
leven in het Koninkrijk. 

"Oké," zeggen mensen dan, "dat snap ik, maar geef me eens een 
voorbeeld van een wet in het Koninkrijk." Er zijn vele, vele wetten. 
Eigenlijk heb ik er al een paar beschreven, zoals de wet van 
rechtspraak, de wet van geloof, en de wet van overeenkomst, hoewel 
ik ze in eerdere hoofdstukken niet als zodanig heb bestempeld. 
Nogmaals, er zijn vele wetten, en al deze wetten kunnen worden 
onderverdeeld in functie en toepassing, en dat zijn de delen waarop 
we ons zeker willen concentreren. Ik zal u een verhaal vertellen om te 
illustreren wat ik bedoel.

die de natuur beheersen.

Trouwens, als je eenmaal 
tot Christus komt, ben je een 
burger van Zijn Koninkrijk, 
en is heel het Koninkrijk van 
jou. Deze wetten van het 
Koninkrijk kun jij ook leren 
en gebruiken.

TOEN GOD DRENDA EN 

MIJ ZIJN WETTEN BEGON 

TE OPENBAREN EN TE 

LEREN, BEGON IK TE BES-

EFFEN DAT ELK VERHAAL 

IN DE BIJBEL SLEUTELS 

BEVATTE DIE IK MOEST 

LEREN KENNEN OVER 

HOE HET KONINKRIJK 

WERKTE.
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Laat me de wet tonen die God mij liet zien, dan zal ik je 
demonstreren hoe ik die toepaste. Onthoud dat elk verhaal in de bijbel 
je iets laat zien over het Koninkrijk en hoe het werkt. Ik noem mezelf 
een geestelijk wetenschapper. Als ik de bijbel lees, ben ik altijd op 

Twee dagen na onze conferentie werd het gebied in Colorado 
getroffen door een plotselinge hagelbui. De hagelstenen waren zo 
groot dat ze het hele gebied beschadigden. In sommige streken 
gingen de enorme brokken ijs zelfs door daken heen. Honderden 
auto's werden onherstelbaar beschadigd. Gebouwen en daken 
werden beschadigd. Toen mijn piloot ons kwam ophalen, parkeerde 
hij bij dezelfde Fixed Base Operator (terminal voor privév-
liegtuigen) waar we het vliegtuig zouden hebben achtergelaten als we 
er aan het begin van de conferentie naartoe waren gevlogen. Ik zag 
een verbazingwekkend gezicht. Elk vliegtuig dat precies geparkeerd 
stond waar mijn vliegtuig geparkeerd zou hebben gestaan, was total 
loss. Mijn vliegtuig, bij de gratie Gods, stond er niet en was dus niet 
beschadigd. Een verbazingwekkend verhaal, maar hoe is het 
gebeurd? Was het gewoon toeval of was het feit dat het vliegtuig er 
niet stond het gevolg van een geestelijke wet waarvan ik op de een of 
andere manier de vruchten plukte? 

vergadering vliegen. Maar de dag voordat hij het zou ophalen, belde 
de werkplaats en zei dat ze per ongeluk de voorruit van de copiloot 
hadden gebroken. Ze zouden het gratis vervangen, maar het zou drie 
dagen langer duren voordat het vliegtuig kon vliegen. Dat betekende 
dat Drenda en ik een commerciële vlucht naar Colorado moesten 
nemen. Dat was niet erg, maar we vliegen altijd liever met ons eigen 
vliegtuig als dat kan. We waren een beetje teleurgesteld, maar gingen 
op weg naar de conferentie. Het plan was dat onze piloot ons zou 
oppikken voor de terugvlucht naar Ohio.

Nou, ik weet zeker dat het een gevolg was van een geestelijke wet 
die ik heb ingevoerd, en die ik zo met jullie zal delen. Als je een wet 
begrijpt, kun je de resultaten kopiëren wanneer dat nodig is. In dit 
geval paste ik een wet toe die God me in het begin leerde, toen Hij me 
voor het eerst begon te trainen in Zijn Koninkrijkswetten en de 
werking ervan. 
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— Marcus 6:35-44 HTB

zoek naar de wetten die iets veroorzaakten of de wetten die iets niet 
lieten gebeuren. Het verhaal dat betrekking heeft op deze les die ik u 
wil laten zien, vinden we in Marcus 6. 

Tegen de avond zeiden zijn leerlingen: 'Het is al laat. U 
moet de mensen maar wegsturen, dan kunnen ze naar de 
dorpen en boerderijen gaan om eten te kopen. Hier kunnen zij 
niets krijgen, er woont hier niemand.' 

'Moeten wij dan brood gaan kopen?' vroegen ze. 'Het kost 
een kapitaal om al die mensen te eten te geven!' 

Jezus zei tegen de mensen dat zij in groepen in het gras 
moesten gaan zitten. Even later zaten zij op het gras in 
groepen van vijftig en honderd personen. Hij nam de vijf 
broden en de twee vissen, keek op naar de hemel en dankte 
God voor dit eten. Daarna brak Hij de broden in stukken. Zijn 
leerlingen moesten die uitdelen onder de mensen. Ook de 
vissen verdeelde Hij. Iedereen at tot hij genoeg had. Na de 
maaltijd werd het overschot opgehaald en in manden 
gedaan: dat waren twaalf manden vol! Er waren daar heel 
veel mensen, het aantal mannen alleen al bedroeg 
vijfduizend.

Dit is een geweldig verhaal en illustratie van de werking van het 
Koninkrijk van God. Vijf broden en twee vissen die 20.000 mensen 
voeden! Maar je zegt, "Gary, de Bijbel zegt dat er slechts 5.000 
mannen waren." Ja, dat staat er, maar ik kan aannemen dat er ook 
vrouwen en kinderen waren. Dus ik denk dat er misschien ongeveer 
20.000 mensen waren.

Maar Jezus antwoordde: 'Geven jullie hun maar te eten.' 

'Hoeveel brood hebben jullie?' vroeg Hij. 'Ga eens 
kijken.' 'We hebben vijf broden,' zeiden ze, 'en ook nog twee —
vissen.' 

Als de discipelen bij Jezus komen over de voedselkwestie, wil 
Jezus hen iets leren over het Koninkrijk, dus zegt Hij: "Jullie voeden 
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In wezen veranderde de jurisdictie over het brood en de vis. God 
had nu het wettelijke recht om het brood en de vis voor het volk te 

Mijn vragen zijn: "Waarom vroeg Jezus om het brood en de vis bij 
Hem te laten brengen voordat Hij hen vertelde om het uit te delen? 
Waarom vroeg Jezus niet gewoon aan de discipelen om het voedsel 
uit te delen zodra ze het gevonden hadden? Moesten ze het eerst door 
Jezus laten zegenen?" Het juiste antwoord is dat Jezus eerst het brood 
en de vis moest zegenen. Zie je, het brood en de vis waren in het 
aardrijk onder de autoriteit en jurisdictie van mensen toen Zijn 
discipelen ze voor het eerst vonden. In die toestand had Jezus er geen 
jurisdictie over. Maar toen het brood en de vis Hem gewillig werden 
gebracht, kon Hij ze zegenen. Het woord zegenen betekent heiligen 
of scheiden. Hier wordt een wet van het Koninkrijk geopenbaard.

hen." Nou, daar schrikken ze behoorlijk van. Waar moeten ze zo'n 
hoeveelheid voedsel vandaan halen? Ze reageren met een begrip van 
de enige bron van voorziening die ze kennen arbeid! Ze zeggen: —
"Dat kost acht maanden loon!" Vanuit hun perspectief van dollars per 
uur voor het moeizame zwoegen en zweten in het aardse 
vloeksysteem, zou het onmogelijk zijn hen te voeden.

Maar in het Koninkrijk maken andere wetten de werking van alle 
dingen mogelijk. Jezus wil hen helpen voorbij het aardse 
vloeksysteem te kijken en een nieuwe mogelijkheid van het 
Koninkrijk van God te leren kennen. Jezus vraagt hen dan te kijken 
wat zij beschikbaar hebben om de menigte te voeden. Ze gaan kijken 
en antwoorden, dat ze vijf broden en twee vissen hebben gevonden, 
maar weten dat dat niet genoeg zou zijn om te helpen. Jezus vraagt 
hen vervolgens om het brood en de vis. Hij houdt ze in zijn handen, 
bidt erover en zegent ze. Daarna geeft Hij ze direct terug aan Zijn 
discipelen om uit te delen aan de menigte. Natuurlijk ken je de rest 
van het verhaal: alle 20.000 mensen daar aten tot ze vol waren en toch 
waren er nog 12 manden met eten over. 

Toen Jezus het brood en de vis zegende, veranderden de vis en 
het brood van koninkrijk.
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vermenigvuldigen. 

— Markus 16:18 HTB

In de wereld van vandaag hebben we het vertrouwen van Gods 
bescherming nodig om ons rust te geven. Er zijn zoveel dingen die 
onze rust op alle fronten kunnen stelen, waaronder het voedsel dat we 
eten. Geloof me, je kunt er zeker van zijn dat satan een complot heeft, 
om je gezondheid en je vermogen om hem effectief te weerstaan hier 
op aarde, te stelen door middel van voedsel!

Een ander voorbeeld van het onderbrengen van onze problemen, 
kwesties en onze gemoedsrust eigenlijk alles in ons leven onder — —
de jurisdictie van het Koninkrijk zien we in Filippenzen 4:6-7 (HTB):

en als zij iets giftigs drinken, zal hen dat geen kwaad doen 

We gebruiken deze zelfde wet wanneer wij ons voedsel zegenen, 
hoewel ik denk dat de meeste mensen zich niet realiseren wat ze 
eigenlijk doen wanneer ze over hun voedsel bidden. Maar eenvoudig 
gezegd, wanneer we over ons voedsel bidden, verandert het van 
koninkrijk, waardoor God ons kan beschermen tegen alle schadelijke 
dingen die we eten. Ik moet hier een kanttekening aan toevoegen. Als 
we vrijwillig doorgaan met junkfood en dingen eten waarvan we 
weten dat ze slecht voor ons zijn, zullen we oogsten wat we zaaien. 
Maar als we iets gevaarlijks zouden hebben gegeten, iets waarvan we 
niet wisten dat het schadelijk voor ons zou zijn, dan zou Gods Woord 
ons hebben beschermd, net zoals het mijn vliegtuig heeft beschermd. 
Ik heb het niet over het rituele soort gebed dat de meeste mensen voor 
hun eten bidden. Maar bidden in geloof, God danken dat Hij ziekte uit 
ons midden verwijdert, stelt ons, als burgers van zijn grote 
Koninkrijk, in staat te genieten van zijn beloften. 

Als Jezus het brood en de vis niet had genomen en gezegend, 
zouden ze zich niet hebben vermenigvuldigd. 
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—  Filippenzen 4:6-7 (HTB)

Toen ik mijn vliegtuig kocht en trouwens telkens wanneer ik —
iets koop bid ik erover, leg er mijn handen op en breng het onder de —
jurisdictie van het Koninkrijk van God om te volbrengen waar het 
voor bedoeld is, omdat het het Koninkrijk van God en mijn opdracht 
dient. Daarom is mijn vliegtuig verboden terrein voor satan en zijn 
volgelingen. Geen kwaad zal mij in dat vliegtuig gebeuren!

Terwijl we in de FBO wachtten, zei het meisje aan de balie dat we 

Ongeveer een maand geleden vloog ik met de Mirage van 
Houston naar Ohio na een conferentie. Het was laat toen we boven het 
donkere platteland vlogen. Bliksem verlichtte de hemel op een 
afstand rechts en links van ons, omdat een stormfront over het land 
trok. Het front zorgde ervoor dat we onze koers moesten wijzigen om 
uit de buurt van de storm te blijven, en daardoor verbruikten we meer 
brandstof dan we hadden gepland. Dus om er zeker van te zijn dat we 
veilig thuiskwamen en om te voldoen aan de voorschriften van de 
FAA (de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten) met betrekking tot de 
brandstofreserves aan boord, besloten we te stoppen in Louisville, 
Kentucky, om wat brandstof op te pikken. We landden met ongeveer 
30 gallon aan boord, maar we hadden nog een uur te gaan en wilden 
niet te kort komen. We gingen naar de FBO en vroegen hen 20 gallon 
in elke vleugeltank te doen. Dat zou ons op 70 gallon brengen, meer 
dan genoeg om onze resterende afstand naar Ohio te vliegen, want de 
Mirage verbruikt ongeveer 22 gallon per uur.

Als we over iets bidden, brengt dat het probleem of de kwestie 
onder de jurisdictie van het Koninkrijk van God. Als we er niet over 
bidden, zijn Gods handen gebonden. Daarom zegt de Bijbel: bid 
zonder ophouden (1 Tessalonicenzen 5:17) en u hebt niet omdat u 
God niet vraagt (Jakobus 4:2).

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en 
vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij 
doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons 
menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw 
hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. 
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Dus we stegen op naar Ohio, en ongeveer 40 minuten na onze 
vlucht, viel de linker tank plotseling uit op leeg. We waren geschokt; 
hoe kon dat gebeuren? Een minuut later viel de rechter tank ook uit op 
leeg. Het was middenin een donkere nacht, en we vlogen op 5.000 
meter hoogte zonder brandstof. Wat was er gebeurd? We hadden er 
net brandstof in gedaan. Mensen zullen tegen me zeggen: "Heeft 
jullie vliegtuig geen brandstofmeter?" Natuurlijk, maar de 
brandstofmeters van ons vliegtuig gaan langzaam omhoog bij het 
tanken. Als je ooit in een oudere Suburban hebt gereden, begrijp je 
waarschijnlijk waar ik het over heb. Hun brandstofmeters reageren 
traag op getankte brandstof. 

Dus in dit geval had mijn piloot de lijnwerker persoonlijk 
gevraagd of hij het vliegtuig van brandstof had voorzien en hoeveel 
hij erin had gedaan. We hadden zelf gezien dat hij met de tankwagen 

bij het vliegtuig brandstof had 
getankt. Mijn piloot deed zijn 
uiterste best: hij zag de tankw-
agen brandstof in het vliegtuig 
tanken en verifieerde twee-
maal mondeling dat er in 
totaal 40 gallon in het vlieg-
tuig was gedaan. Zodra we de 
brandstof hebben geverifi-
eerd, stellen we een digitale 

de 40 gallon konden afrekenen. Terwijl ze dat zei, kwam de 
lijnwerker binnen met wat papierwerk over de transactie. Het meisje 
nam het uit zijn handen, staarde ernaar en zei toen: "Er klopt hier iets 
niet. De getallen kloppen niet." De leidinggevende zei dat hij de 
brandstof erin had gedaan en dat hij de getallen later kon aanpassen. 
Ze zei: "Oké", maar ze voegde er aan toe, dat ze mij geen bon kon 
geven zolang die getallen niet waren aangepast; dus moest ze die 
maar naar ons e-mailen. We zeiden: "Goed" en liepen met de 
lijnwerker naar het vliegtuig. Mijn piloot vroeg de lijnwerker of hij 
inderdaad 20 gallon in elke vleugel had gepompt, en hij zei: "Ja, ik 
heb 20 gallon in elke kant gedaan." 

ER ZIJN WETTEN IN HET 

KONINKRIJK DIE JE MOET 

LEREN OM EFFECTIEF 

EN VEILIG TE ZIJN, EN OM 

VOORZIENINGEN TE HEB-

BEN HIER IN HET AARDSE 

RIJK.
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Trouwens, de wet die ik net beschreef en gebruikte is wat ik de 
wet van de jurisdictie noem, voor het geval je het je afvraagt. 

brandstofmeter in die ons werkelijke brandstofverbruik tot op een 
tiende van een gallon bijhoudt. We dachten dat we alles hadden 
gedaan wat we moesten doen om veilig te zijn. 

We kondigden via de radio een noodtoestand af en moesten op het 
vliegveld van Greater Cincinnati landen, wat eigenlijk geen 
probleem was omdat we er recht boven zaten toen de tanks leeg 
raakten, maar spannend was het zeker. Zoals we later ontdekten, was 
dit het eerste vliegtuig dat de lijnwerker ooit had getankt. Hij had 2 
gallon in elke tank gedaan, niet 20. Hij wist niet hoe hij de meter 
moest lezen. Echt? En dat is alles wat dat nationale bedrijf 
doet vliegtuigen tanken. Ongelooflijk!—

Wat de vijand voor kwaad bedoelde was niet echt een probleem, 
maar het had een groot probleem kunnen zijn als de tanks leeg waren 
geraakt op een andere hoogte dan 5.000 meter. Maar nogmaals, de 
vijand kan mij of dat vliegtuig geen kwaad doen. Om een nieuwe 
poging van onze tegenstander te voorkomen, hebben we onze 
procedures bij het tanken veranderd. We laten het vliegtuig nu niet 
achter voor een lijnwerker om te tanken zonder dat wij bij hem zijn 
om alle tankbeurten in de gaten te houden. Het incident had 
rampzalig kunnen aflopen als we laag en langzaam hadden gevlogen 
bij de nadering of in slecht weer; maar dat was natuurlijk niet het 
geval, want ik heb een beschermingsverbond. 

Beide incidenten met mijn vliegtuig wat betreft de veiligheid van 
zowel het vliegtuig als mijzelf, waren een gevolg van mijn verbond, 
mijn wettelijke rechten in het Koninkrijk. Natuurlijk zou ik jullie het 
verhaal kunnen vertellen hoe ik dat vliegtuig in de eerste plaats kreeg, 
maar dat doe ik nu niet. Ik denk dat je het wel begrijpt God is —
geweldig!

Er zijn wetten in het Koninkrijk die je moet leren om effectief en 
veilig te zijn, en om levensonderhoud te hebben hier in het aardse rijk. 
Satan haat ons, maar hij kan ons niet tegenhouden, prijs God. Ook 
bescherming is rust, geen zorgen en geen angst! Het is uw wettelijk 
recht. 
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We hebben al heel wat gesproken over het Koninkrijk van God, 
het fundament van alle sleutels, principes en wetten die God ons als 
burgers heeft gegeven. Uw kennis of gebrek aan kennis van deze 
wetten kan het verschil betekenen tussen leven of dood, overwinning 
of nederlaag. Na die negen jaar van slopende financiële angst te 
hebben doorstaan en nu vrij te zijn, kan ik niet genoeg benadrukken 
hoe belangrijk het is te weten wat het betekent een burger van het 
Koninkrijk van God te zijn en hoe belangrijk het is alle wetten en 
beginselen te kennen die in dat Koninkrijk gelden. 

Al duizenden jaren bestaat de aarde, maar veel van de dingen 
waar we nu van genieten, werden niet begrepen. Ik wil bijvoorbeeld 
dat je je voorstelt hoe het was op kerstavond in 1906 in Ocean Bluff-
Brant Rock, Massachusetts. Er gebeurde iets dat de wereld die dag 
veranderde. Reginald Fessenden speelde Oh Holy Night af naar 
schepen op zee via een radiozender en las Lucas twee voor. Dit was de 

Gelukkig u die arm bent, want voor u is het Koninkrijk 
van God.

— Lucas 6:20 (HTB)

Een andere tekst die God mij in het begin gaf over Zijn 
Koninkrijk was Lucas 6:20 (HTB):

Drenda en ik begonnen te bestuderen wat God bedoelde met "het 
koninkrijk van God" in dit Schriftgedeelte, toen de Heer het ons voor 
het eerst liet zien. Opnieuw liet Hij ons zien dat Hij een koning is van 
een koninkrijk, dat geregeerd wordt en functioneert door wetten. 
Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar onze zuidelijke grens. Elk 
jaar proberen duizenden mensen de Verenigde Staten binnen te 
sluipen. Waarom? Is het omdat ze geen mooi landschap hebben waar 
ze wonen? Nee, natuurlijk niet. Ze proberen de Verenigde Staten 
binnen te komen vanwege de regering hier. Onze regering heeft 
wetten die de rechten van mensen beschermen en biedt veel vrijheden 
die in andere landen niet bestaan: eigendom van onroerend goed, het 
recht op een eigen bedrijf, godsdienstvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting. Die zijn er niet in veel andere landen.
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Wetten veranderen niet!

Het punt dat ik wil maken is, dat al deze wetten er al waren, altijd 
al op aarde waren, zo ver terug als de mens werd geschapen. Ze waren 
altijd al beschikbaar voor de mens om te gebruiken; hij zag ze alleen 
niet. Hij zag de vogels vliegen, hij zag de bliksem, maar hij begreep 
het nog niet. 

eerste radiotransmissie ter wereld. Nu pakken we een mobiele 
telefoon en kunnen we met iedereen op de planeet praten zonder 
erover na te denken.

Of wat dacht je van 17 december 1903? De gebroeders Wright 
vlogen met succes het eerste vliegtuig, en nu kunnen we in een 
modern straalvliegtuig klimmen en in een paar uur de hele wereld 
overvliegen. De A380, het grootste commerciële straalvliegtuig, dat 
600.000 kilo weegt, kan meer dan 800 mensen gedurende meer dan 9 
uur zonder bij te tanken met een snelheid van ongeveer 960 kilometer 
per uur over de aarde laten vliegen. Als mensen zoiets in de 19e eeuw 
hadden gezien, zouden ze zijn flauwgevallen bij de aanblik van zo'n 
ding. Maar nu is het voor ons net zo gewoon als een schakelaar 
omzetten om met een gloeilamp het licht aan te doen.

Nou, hier is een andere belangrijke sleutel:

 Of wat dacht je van januari 1879? Thomas Edison vond met 
succes de gloeilamp uit, en nu gebruikt elk land op aarde de wetten 
van de elektriciteit en de wetten die de natuurkunde beheersen om 's 
nachts te kunnen zien. 

Hetzelfde geldt ook voor de Schrift. Religie heeft grenzen gesteld 
aan wat het Woord van God betekent. Jij en ik hebben jarenlang 
gehoord dat die dingen allemaal voorbij zijn, dat God geen wonderen 
meer doet. De gaven van de Geest waren alleen voor de apostelen, of 
de doorn van Paulus was een ziekte. In werkelijkheid is het Woord 
vrij eenvoudig. Het betekent precies wat het zegt. Maar het 
fundament in het Koninkrijk is de eerste belangrijke sleutel die je 
moet hebben om alle andere deuren te ontsluiten.

UW FINANCIËLE REVOLUTIE: De Kracht Van Rust

76



Laat een steen los en hij zal vallen. Hoe vaak zal hij vallen? Elke 
keer! De wet van de zwaartekracht zorgt ervoor dat je elke keer 
hetzelfde antwoord krijgt. Hetzelfde geldt voor het Koninkrijk van 
God. 
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Ik heb altijd van vliegtuigen gehouden en heb mijn vliegbrevet 
sinds mijn 19e, maar ik heb er nooit aan gedacht om een vliegtuig te 
bezitten. Ik bedoel, heb je gekeken naar de prijs van vliegtuigen? 
Maar hoe meer ik leerde over het Koninkrijk, hoe meer ik mij 
realiseerde dat ik degene was, die dat vliegtuig tegenhield met mijn, 
"Nee" en armoede-denken. Ik heb nu eigenlijk twee vliegtuigen, een 
dat ik voor de lol gebruik, mijn eerste vliegtuig, en dan het vliegtuig 
dat ik gebruik voor reizen. Zoals ik in een vorig hoofdstuk al zei, laat 
ons "nee-denken" geen ruimte voor dromen of mogelijkheden. We 
sluiten ze af voordat ze kunnen beginnen.

Ik had er nog nooit aan gedacht een vliegtuig te bezitten. Ik zag 
gewoon niet hoe dat mogelijk was. Jarenlang huurde ik de 
vliegtuigen waarmee ik vloog. Maar toen ik de wetten van het 
Koninkrijk bestudeerde en verhaal na verhaal in mijn leven het 
Koninkrijk gestalte zag krijgen, besloot ik dat ik God zou geloven 

Vliegen is beter dan lopen! Toen ik dit hoofdstuk schreef, vloog ik 
van ons zomerhuis in Canada naar huis in mijn eigen vliegtuig, met 
een snelheid van 400 kilometer per uur op 7.000 meter boven de 
grond. Jarenlang reden we naar Canada vanuit ons huis in Ohio. Het 
was een lange en vermoeiende rit van 31 uur. Ik moest de hele nacht 
doorrijden om er de volgende dag te komen. Ja, een paar keer braken 
we de reis op in twee dagen, maar als je twee weken vakantie hebt en 
vier dagen moet rijden, verlies je daardoor teveel tijd. Maar, wow, wat 
was ik moe toen we daar aankwamen, en daarna moest ik diezelfde 31 
uur durende rit terug naar Ohio onder ogen zien.
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Een paar weken gingen voorbij en ik kreeg een telefoontje van 
mijn broer die in het restaurant van mijn vader werkte naast een 
gebouw waarvan ik eigenaar was. Ik had het gebouw net een paar 
maanden eerder in bezit gekregen, in de late herfst. Ik was van plan 
om er een kantorencomplex van te maken voor mijn financiële 
dienstverleningsbedrijf. Het gebouw voldeed niet aan de comm-
erciële bouwvoorschriften voor het doel waarvoor ik het wilde 
gebruiken, dus ik wist dat ik het zou moeten verbouwen. Ik nam 
contact op met een aannemer die de plannen opstelde en we tekenden 
een contract. We besloten echter dat we vanwege het weer moesten 
wachten tot het voorjaar voordat we met het project zouden beginnen. 
De verbouwing zou een volledige heropbouw van het gebouw 
inhouden. 

voor een eigen vliegtuig. Ik had er op dat moment geen geld voor, 
maar ik schreef een cheque uit en in het memovakje schreef ik "voor 
mijn vliegtuig." Ik vermeldde het exacte type vliegtuig dat ik zou 
krijgen. Mijn vrouw en ik zaaiden die cheque in het Koninkrijk 
volgens Marcus 11:24, in de overtuiging dat ik ontving toen ik bad. 
Dit is wat de Heer mij in het begin had laten zien om te doen met 
betrekking tot het Koninkrijk. Ik had dit vele, vele malen in mijn 
leven zien gebeuren. 

De vorige eigenaar van het gebouw vertelde me dat het water was 
afgesloten voor de winter, dus ik had dat nooit gecontroleerd. Eind 

Een paar weken later kreeg ik een routineonderzoek en de dokter 
zei terloops tegen me: "Kent u misschien iemand die geïnteresseerd is 
in het kopen van een vliegtuig?". Ik was verbaasd, want niemand had 
me dat ooit eerder gevraagd. "Wat voor vliegtuig is het?" vroeg ik. Hij 
legde verder uit wat het vliegtuig was en vertelde me dat het op het 
plaatselijke vliegveld stond als ik er een kijkje wilde nemen. Verb-
azingwekkend genoeg was het precies het soort vliegtuig waar ik 
voor gezaaid had! Ik ging naar het vliegveld en bekeek het, en het was 
in geweldige staat. Ik wist dat dit mijn vliegtuig was. Maar er was één 
probleem; ik had geen geld om het vliegtuig te kopen. Ik vertelde de 
dokter dat ik zeer geïnteresseerd was in het vliegtuig en dat ik contact 
met hem zou opnemen. 
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Hoewel de gebeurtenissen in dit verhaal behoorlijk verbazing-
wekkend waren, wil ik u geen verkeerd beeld geven van hoe de 
dingen werken. Dingen verschijnen niet altijd plotseling zoals in dit 
verhaal. God kan je leiden naar een kans om het geld te verdienen om 
je vliegtuig te betalen, of je kunt een heel goede deal krijgen voor een 
vliegtuig. De instelling die je wilt hebben als je zaait in het Koninkrijk 
is dat God je de oogst zal laten zien en een plan om die binnen te 
halen. Het tweede is dat je binnen je ontwikkelde geloof en vermogen 
moet blijven. Ik heb mensen gehad die dachten dat, omdat God hen 
zou laten zien hoe zij hun auto konden afbetalen, zij net zo goed 
konden gaan zaaien voor een biljoen dollar. Je hebt geen geloof voor 
een biljoen dollar! Begin met waar je bent en begin met het toepassen 

februari kwam er een telefoontje van mijn broer, nadat een warme 
periode de wintersneeuw had laten smelten. Hij vertelde me dat mijn 
gebouw geruïneerd was omdat er water uitliep naar de straat. Hij en ik 
wisten wat dat betekende het water was niet afgesloten zoals de —
vorige eigenaar had aangegeven. Toen ik de schade onderzocht, bleek 
dat de leidingen van de badkamer boven, de badkamer beneden en de 
keuken waren gebarsten en dat het gebouw vol water stond. Alle 
gipsplaten aan de plafonds en de muren waren van de balken 
gevallen. 

Op het eerste gezicht lijkt dit een enorme ramp, maar volgens 
mijn renovatieplannen moest alle gipsplaat van de muren worden 
verwijderd en moesten er nieuwe ruimtes worden opgezet. De 
buitenbeplating zou ook vervangen worden. Dus in werkelijkheid 
heeft het water het gebouw helemaal geen kwaad gedaan. Eventuele 
schade ontstond in gebieden die toch al volledig herbouwd zouden 
worden. Maar toen ik het gebouw kocht, had ik het verzekerd. De 
schade was volledig gedekt, en de verzekeringsmaatschappij schreef 
me een cheque uit u raadt het al waarmee ik mijn vliegtuig kon — —
betalen. Dat vliegtuig, een Piper Warrior, is makkelijk te besturen en 
ik vlieg er vaak mee voor mijn plezier. Elke keer als ik ermee vlieg, 
verwonder ik me erover hoe geweldig het is om met mijn betaalde 
vliegtuig te vliegen. Ik heb dat vliegtuig nu nog steeds, en het gaat al 
20 jaar mee.
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van de wetten van het Koninkrijk en het opbouwen van je vertrouwen 
in de wetten van het Koninkrijk en je vermogen om te vangen wat 
God je toont.

Maar hier is een punt waarvan ik wil dat je het snapt. Ik was meer 
dan 20 jaar piloot voordat ik dat vliegtuig kocht. Denk je dat de 
wetten van het Koninkrijk 20 jaar eerder ook al werkten? Natuurlijk 
deden ze dat. Mijn inzicht, of ik moet zeggen mijn gebrek aan inzicht, 
liet me niet toe me voor te stellen een vliegtuig te bezitten.

Dit Schriftgedeelte verwijst terug naar de tekst en het principe uit 
Genesis 3:17 dat ik al eerder heb genoemd. 

 De mens heeft duizenden jaren vogels zien vliegen, de wet van de 
lift functioneerde op klaarlichte dag, voor iedereen te zien, maar 
niemand zag het. Wat zie jij niet? Denk erover na.

De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er 
geen zwoegen aan toe. 

Een van de bijbelteksten die God mij in het begin leerde over 
rusten in de voorziening van het Koninkrijk was Spreuken 10:22. 

— Spreuken 10:22 HSV

Toen Adam het Koninkrijk verloor, raakte hij de voorziening van 
het Koninkrijk kwijt en werd hij overgelaten aan zijn eigen 
inspanning om te overleven. Maar zoals u en ik al hebben ontdekt, 
kunnen we gewoon niet snel genoeg rennen in moeizaam zwoegen en 
zweten om de vrijheid te bereiken waar we zo naar verlangen. Maar 
nu is er goed nieuws!!!! Jezus kwam om goed nieuws te verkondigen 
aan de armen!

de aardbodem (is) omwille van u vervloekt; met zwoegen 
zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven.

De geest van Jahweh, mijn Heer, rust op Mij, Want 
Jahweh heeft Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om armen 

— Genesis 3:17 HSV
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— Jesaja 61:1 NLD1939

Jezus was gezonden om goed nieuws te verkondigen aan de 
armen. Wat zou goed nieuws zijn voor de armen? Simpel, ze hoeven 
niet gebonden te zijn aan het gebrek en de armoede in het aardse 
vloeksysteem van voorziening. Geloof me, na negen jaar 
leven overleven met alleen maar —eigenlijk moet ik zeggen —
schulden en stress, was dit Schriftwoord goed nieuws, maar toch was 
het verbijsterend. Betekende het echt wat er stond? Zou het niet 
geweldig zijn als het echt betekende wat er stond, dat de zegen van de 
Heer echt op de een of andere manier rijkdom in ons leven bracht? Ik 
moest echt weten of dit waar was en hoe ik het dan kon toepassen. Wat 
ik wel begreep was dat de vloek van moeizaam zwoegen en zweten 
alleen voorzag in overleven, en overleven was gewoon niet goed 
genoeg. Niemand wilde zo graag van deze vloek bevrijd worden als 
ik, maar toch had ik geen idee hoe ik dat in mijn leven kon 
bewerkstelligen. Ik denk dat dit is hoe veel christenen leven zij —
lezen de beloften van God, maar weten niet hoe zij zich die kunnen 
toe-eigenen en vervolgens in hun eigen leven kunnen manifesteren.

de blijde boodschap te brengen

Toen ik begon te studeren en de Heer mij leidde in mijn inzicht in 
Koninkrijksprincipes, las ik hoe Abraham zeer rijk was. Stop! Hoe zit 
het met het aardse vloeksysteem; hoe heeft hij dat overwonnen?

Hij werd rijk nee, de Bijbel zegt zeer rijk maar hoe? "Wel," — —
zult u zeggen, "omdat hij Abraham was." Nee, dat was het niet, en hier 
is waar je je Koninkrijksbegrip van de wet moet pakken. Wetten 
letten niet op wie je bent. Ze hebben geen respect voor personen. Als 
iemand, wie dan ook, zonder parachute van het Empire State 
Building zou springen, ongeacht hoe groot of klein hij was, zou 
iedereen het resultaat kennen. De wet van de zwaartekracht werkt 
altijd. Hoe is het Abraham dan gelukt, ondanks de vloek van de 

En Abram was zeer rijk, aan vee, aan zilver en aan goud. 
— Genesis 13:2 HSV
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aarde? Zijn er aanwijzingen in zijn verhaal die we kunnen vinden? 
Een deel van het antwoord is terug te vinden in Genesis 12. Daar gaf 
God Abram, de latere Abraham, een belofte betreffende zijn leven en 
zijn nakomelingen.

— Genesis 12:1-3 HSV

De belofte was afhankelijk van Abraham die God geloofde en 
Hem gehoorzaamde, en er was een groot geloof voor nodig om het 
vertrouwde te verlaten en niet te weten waarheen hij ging. 

— Hebreeën 11:8 HSV

Abrahams geloof, dat een wettige deur opende voor de invloed 
van de hemel in zijn leven, stelde hem in staat grote voorspoed te 

De HEERE nu zei tegen Abram: “Ga uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik 
u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en 
uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal 
zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; 
en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend 
worden.

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, 
gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij 
tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te 
weten waar hij komen zou.

We zien dus dat God wettige toegang tot het aardrijk vond via een 
man die hem geloofde, zelfs wanneer hij er niets van begreep. 
Abrahams geloof stelde God in staat hem persoonlijk te zegenen. 
Maar later zou God vanwege Abrahams geloof ook een verbond met 
hem sluiten voor zijn erfgenamen. Denk niet dat dit vreemd is. 
Bedenk dat dit de manier was, waarop satan in het begin toegang 
kreeg tot het aardrijk. Adam, die de wettige bevoegdheid over de 
aarde had, zoals opgetekend in Hebreeën 2:7-8, koos ervoor satan te 
geloven in plaats van God. 
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hebben. Deze voorspoed ging door tot in al Abrahams erfgenamen. 
Toen ik dit verder bestudeerde, las ik over Jozef, Abrahams 
achterkleinzoon. Ik vond een geweldige illustratie van en inzicht in 
het Koninkrijk en hoe het werkt, en specifiek wat Spreuken 10:22 
eigenlijk inhoudt.

De broers van Jozef haatten hem en verkochten hem als slaaf via 
slavenhandelaren die regelmatig door hun gebied reisden. Zij 
brachten Jozef naar Egypte, waar hij werd verkocht aan Potifar, een 
kapitein in het Egyptische leger. Het was in de volgende tekst dat ik 
een belangrijk stuk van de puzzel vond met betrekking tot Abrahams 
vermogen om zo welvarend te zijn. 

Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling 
van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, 
kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen 
gebracht hadden. De HEERE was met Jozef, zodat hij een 
voorspoedig man was; en hij bleef in het huis van zijn heer, de 
Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de HEERE met hem 
was en dat de HEERE alles wat hij deed door zijn hand 
voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen, 
en mocht hij hem bedienen. 

— Genesis 39:1-6 HSV

Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had, 
gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij 
hem over zijn huis en alles wat hij had, had aangesteld, DAT 
DE HEERE HET HUIS VAN DE EGYPTENAAR OMWILLE 
VAN JOZEF ZEGENDE. JA, DE ZEGEN VAN DE HEERE 
RUSTTE OP ALLES WAT HIJ BEZAT, ZOWEL IN HET 
HUIS ALS OP HET LAND. Hij liet alles wat hij bezat in de 
hand van Jozef, zodat hij, met hem naast zich, nergens anders 
meer kennis van nam dan van het brood dat hij at.  

De tekst zegt duidelijk dat het de zegen van de Heer was die 
Jozefs voorspoed veroorzaakte. Maar wat was of is de zegen van de 
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Toen werd Spreuken 10:22 me duidelijk. De beloften van God 
aan Abraham gegeven als een wettelijke overeenkomst, overstemden 
het aardse vloeksysteem van armoede. De aan Abraham gegeven 
zegen maakte het legaal voor God om Abraham en zijn geslacht te 
zegenen met de welvaart en invloed die God ooit gewild had dat de 
mens zou hebben. Laten we nu Spreuken 10:22 lezen – met ons 
inzicht geschreven binnen de haakjes.

Ik besefte dat de zegen van de Heer in feite het verbond was 
tussen God en Abraham en zijn erfgenamen. In het bijzonder was de 
zegen de beloften aan Abraham in dat verbond. Een wettige 
overeenkomst bevat de plichten en verplichtingen van beide partijen, 
maar ook de voordelen voor elk van hen. In dit geval waren de 
beloften aan Abraham de voordelen van de overeenkomst. De 
verplichting, om deze voordelen te genieten, was het volgen van de 
decreten en wetten van de Heer. Ik zag ook duidelijk dat wat Jozef 
onder zijn rechtsbevoegdheid bracht, ook onder diezelfde beloften of 
voordelen viel. 

Een Belangrijke Sleutel:

De zegen van de Heer [de beloften aan Abraham] 
brengt rijkdom en Hij voegt er geen verdriet aan 
toe.

Heer? Ik merkte op dat het "de" zegen van de Heer was, niet "een" 
zegen van de Heer. Ieder van ons zou over iets groots zeggen: "het 
was een zegen." Maar deze tekst verwijst niet naar een algemene, 
goede gebeurtenis. Het gaat over "de zegen." 

De uitdrukking "hij voegt er geen verdriet aan toe" verwijst naar 
het aardse vloeksysteem van Genesis 3:17 door moeizaam —
zwoegen en zweten je levensonderhoud verwerven. Het Hebreeuwse 
woord voor verdriet betekent ook zware arbeid, zwoegen! Ziet u het? 
De mens kan ontsnappen aan de aardse vloekbeperkingen van 
moeizaam zwoegen en zweten door de beloften aan Abraham 
gegeven. Oh, ik weet wat u denkt "Die beloften zijn alleen aan —
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Door geloof nemen wij als volgelingen van Jezus Christus deel 
aan de zegen die aan Abraham is gegeven. Wat is dan de zegen die aan 
Abraham is gegeven? We kunnen een lijst van de beloften vinden in 
Deuteronomium 28.

Als u deze wetten en regels van de HERE, uw God, die ik u 
vandaag bekend maak, volledig gehoorzaamt, zal Hij u 
boven alle volken van de aarde verheffen. Dit zijn de 
zegeningen die over u zullen komen, als u luistert naar de 
stem van de HERE uw God: 

gezegend zult u zijn in de stad en in het veld, U zult 
gezegend zijn met veel kinderen, grote oogsten, grote kudden 
van kleinvee en rundvee, met fruit en brood. U zult gezegend 
zijn waar u binnenkomt en waar u naar buiten gaat. De HERE 

zal uw vijanden voor u verslaan, zij zullen samen tegen u 
optrekken, maar nog voor de strijd begint, zullen zij in zeven 
richtingen uiteen worden gejaagd. De HERE zal u zegenen 
met goede oogsten en gezond vee en u voorspoed geven bij 
alles wat u doet, wanneer u aankomt in het land dat de HERE 

uw God u geeft.
Hij zal u veranderen in een heilig volk dat Hem is 

toegewijd, dit heeft Hij met een eed beloofd als u Hem 
gehoorzaamt en als u de weg volgt die Hij wijst. Alle mensen 
op aarde zullen zien dat u de HERE toebehoort en zij zullen 

— Galaten 3:13-14 HSV

Abraham en zijn zaad gegeven." Ja, maar ik moet u een ander 
Schriftgedeelte laten zien, Galaten 3:13-14.

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet 
door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: 
Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van 
Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en 
opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het 
geloof.
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ontzag voor u hebben. De HERE zal u een overvloed van goede 
dingen geven in het land, precies zoals Hij heeft beloofd: veel 
kinderen, veel vee en grote oogsten. 

Al deze beloften, hoewel in het Oude Testament, zijn nu voor jou 
om van te genieten. Het verschil is dat in het Oude Testament de 
mensen er toegang toe kregen door wat zij deden, maar wij krijgen er 
toegang toe door ons geloof in Jezus Christus onder het nieuwe 
verbond. Jij en ik, als niet-Joden, zijn geënt; en nu, door Jezus 
Christus, delen wij in de zegen van Abraham. Maar we hebben meer 
dan alleen de fysieke zegen van Abraham, we hebben de geestelijke 
zegen van de nieuwe geboorte. We hebben nu de fysieke, aardse 
zegen van Abraham, maar we hebben ook de eeuwige zegen van de 
hemel en de Heilige Geest die daadwerkelijk in ons woont als zonen 
en dochters van God. Vergeet niet dat alleen zonen en dochters de 
erfenis krijgen; slaven niet. Zonder de nieuwe geboorte, hoewel 
Abraham God liefhad, woonde de Heilige Geest niet in hem, en kon 
hij ook de hemel nog niet binnengaan. Natuurlijk kreeg hij de hemel 
nadat Jezus de schuld van de zonde had afbetaald.

— Deuteronomium 28:1-14 HTB

Ik begreep nu wat Spreuken 10:22 eigenlijk betekende toen er 
stond dat God rijkdom brengt en er geen verdriet aan toevoegt. 
Verdriet betekent in het Hebreeuws zware arbeid, waarvan ik nu 
begreep dat het verwees naar het aardse vloeksysteem van moeizaam 
zwoegen en zweten. Ik begreep dat dit verbond, deze zegening van de 

Hij zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen en 
op tijd regen laten komen om u elk seizoen goede oogsten te 
geven. Hij zal alles zegenen wat u doet, u zult aan vele volken 
lenen, maar u zult niet van hen hoeven te lenen. Als u alleen 
maar luistert en gehoorzaamt aan de geboden van de HERE, 
uw God, die ik u vandaag geef, zult u in alles voorop lopen en 
niet achteraan komen en zal uw weg altijd omhoog voeren. 
Maar al deze zegeningen krijgt u alleen als u niet afwijkt van 
de wetten die ik u heb gegeven, noch naar rechts, noch naar 
links en ook mag u nooit andere goden aanbidden.
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Toen ik het verhaal van Jozef in Genesis 39 opnieuw bekeek, zag 
ik het duidelijk: het succes van Jozef trok Potifars aandacht. En het 
was ook het zichtbare succes dat de aandacht moest trekken van de 
volken van de wereld, zodat zij het verschil tussen hen en het volk van 
God konden zien. 

Drenda en ik hebben een gezegde dat we al jaren gebruiken: 
"Tenzij je de geldkwestie oplost, zul je nooit je bestemming 
ontdekken", en zul je nooit ontdekken wie je werkelijk bent. Je zult 

Alle mensen op aarde zullen zien dat u de HERE 

toebehoort en zij zullen ontzag voor u hebben. De HERE zal u 
een overvloed van goede dingen geven in het land, precies 
zoals Hij heeft beloofd veel kinderen, veel vee en grote —
oogsten. 

— Deuteronomium 28:10-11 HTB

belofte van Gods hulp en Zijn weldaden, Abraham boven de aardse 
vloek verhief en hem tot voorspoed bracht. Ik besefte dat de 
voordelen van die zegen, zoals omschreven in Deuteronomium 28, 
mij duidelijk lieten zien dat ik zou bloeien. Het effect van deze 
beloften zou zijn dat ik voorbestemd was om het hoofd te zijn en niet 
de staart, de uitlener en niet de lener. Dit is het wettelijke recht van elk 
kind van God. Net als Jozef heb ik de zegen van God, en moet ik 
voorspoedig zijn. Ik heb ook de erfenis van het hele Koninkrijk van 
God. Als zoon is alles al wettelijk van mij. 

Er was nog een belangrijke aanwijzing in Genesis 39:6 die ik ook 
opmerkte en waarvan ik wil dat je die ziet. Over Potifar wordt gezegd: 
"Potifar liet al zijn zaken aan Jozef over en had nergens meer 
omkijken naar. Hij bemoeide zich alleen nog met zijn eigen eten!" Ik 
zag het! Hier was een voorbeeld van de rust waar we het over hebben. 
Potifar hoefde zich nergens zorgen over te maken, behalve over het 
voedsel dat hij at. Dit impliceert dat het succes dat Jozef zijn 
huishouden bracht, de zegen van de Heer, resultaten opleverde 
waardoor Potifar zich op zijn opdracht kon richten en niet op 
overleven! 

VLIEGEN IS BETER DAN LOPEN

89



Ook hier zien we dat iets in het aardrijk, dat onderworpen is aan 
het aardse vloeksysteem, onder de jurisdictie van het Koninkrijk van 
God komt en dat er drastische veranderingen plaatsvinden. Laten we 
het onder ogen zien: Als God je helpt met Zijn wijsheid, je leidt naar 
juiste beslissingen en je waarschuwt voor mogelijke valkuilen, kan 
iedereen voorspoedig zijn! Ziet u het? De zegen van de Heer is voor 
jou!

nooit je speciale plek in het leven vinden, je passie, nooit echt 
tevreden zijn. Je zult al je beslissingen nemen rond overleven, geld 
vinden of oppotten, iemand zijn die je niet bent, alleen om een salaris 
te verdienen. Hier zien we het effect van de zegen van de Heer op 
Potifar, die niet eens iets wist van het Koninkrijk van God. Door zijn 
spullen onder Jozefs hoede te stellen, werden zijn bezittingen, zijn 
zorgen overgedragen onder het verbond dat Jozef droeg. U kunt het 
moment van deze overdracht duidelijk zien in vers 5 van hoofdstuk 
39. 

Toen ik dit bestudeerde terwijl de Heer mij leerde over het 
Koninkrijk, was ik in de war over de vraag waarom Jozef enorm veel 
succes had door deze zegening, terwijl de meeste christenen die ik 
vandaag ken, worstelen om hun rekeningen te betalen. Financieel 
volledig vrij zijn is iets wat de meesten niet eens voor mogelijk 
houden. Toch hebben wij een beter verbond, gebaseerd op betere 
beloften dan die van het Oude Testament. Hoewel ik de zegen van de 
Heer duidelijk begreep, wist ik nog steeds niet precies hoe die zegen 
daadwerkelijk de antwoorden opleverde die ik nodig had maar ik —
leerde en genoot steeds meer vrijheid naarmate ik begon toe te passen 
en te experimenteren met wat God mij leerde.

En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn 
huis en alles wat hij had, had aangesteld, dat de HEERE het 
huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de 
zegen van de HEERE rustte op alles wat hij bezat, zowel in 
het huis als op het land.

— Genesis 39:5 HSV
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Hier is een verhaal over hoe het Koninkrijk van God op een 

Op een dag was Hij bij het meer van Galilea. De mensen 
drongen van alle kanten tegen Hem op, want zij wilden horen 
wat Hij over God zou vertellen. Hij zag twee boten liggen die 
half uit het water waren getrokken. De vissers stonden iets 
verderop hun netten schoon te spoelen. Jezus stapte in de 
boot van Simon en vroeg of hij Hem een stukje van de oever 
wilde afduwen. Daarna ging Hij zitten om de mensen meer 
over God te vertellen. 

Jezus zei tegen Simon: 'Wees niet bang meer. Van nu af 
aan zul je een visser van mensen worden.' De mannen trokken 
hun boten op de wal, lieten alles voor wat het was en gingen 
met Jezus mee. 

Zij deden wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat 
hun netten begonnen te scheuren. Zij wenkten de mannen in 
de andere boot om hen te komen helpen. Even later was in 
beide boten zoveel vis dat die bijna zonken. 

Simon Petrus was hiervan zo onder de indruk dat hij voor 
Jezus op de knieën viel en zei: 'Ga maar van mij weg, Here. Ik 
ben veel te slecht om bij U in de buurt te zijn.' De andere 
mannen konden het ook bijna niet geloven dat zij zoveel vis 
hadden gevangen. Jakobus en Johannes, de zonen van 
Zebedeüs, die met Simon samenwerkten, wisten niet wat ze 
zagen. 

— Lucas 5:1-11 HTB

Ik richtte mijn aandacht toen op het Nieuwe Testament en keek 
naar Jezus en zijn bediening om meer te leren over hoe het Koninkrijk 
van God daar situaties en omstandigheden veranderde. 

Toen Hij was uitgesproken, zei Hij tegen Simon: 'Vaar het 
meer eens op naar diep water en gooi daar jullie netten uit.' 
'Maar Meester,' antwoordde Simon, 'wij zijn de hele nacht 
aan het vissen geweest en hebben niets gevangen! Maar 
omdat U het zegt, zal ik het nog eens proberen.' 
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morgen het aardse vloeksysteem omkeerde in het leven van drie 
vissers. Als je de tekst leest, zie je dat Petrus, Jacobus en Johannes de 
hele nacht gevist hadden zonder iets te vangen, niets. Typisch voor 
het aardse vloeksysteem van moeizaam zwoegen en zweten, hadden 
zij een teleurstellende nacht achter de rug met niets als beloning voor 
hun zwoegen. Maar wanneer Jezus de werking van het Koninkrijk 
van God aanboort, vangen diezelfde vissers zoveel vis dat hun boten 
bijna zinken! 

Simon antwoordde: "Meester, we hebben de hele nacht hard 
gewerkt en niets gevangen. Maar omdat U het zegt, laat ik de 
netten zakken."

Petrus kwam in overeenstemming met de hemel, en de hemel had 
wettelijke toegang in deze situatie. Opnieuw zien we het aardrijk 
getransformeerd door het Koninkrijk van God. Gek hè, net zoals 
mensen duizenden jaren lang vogels zagen vliegen, maar zich niet 
realiseerden dat vliegen voor hen mogelijk was en het dus nooit 
nastreefden. Zo zijn christenen vandaag de dag, zich niet realiserend 
dat zij lege netten niet voor lief hoeven te nemen, maar toegang 
hebben tot de macht van de hemel om hen te helpen bloeien in het 
leven. Wat ik wil dat je hier ziet is dat dezelfde jongens die te kort 
kwamen dezelfde jongens zijn die twee boten hebben die zo vol zijn 
dat ze zinken! 

Stop!!!! Laten we eens nadenken over wat we net gelezen 
hebben. Niets, geen vis, blut, dat alles verandert in een oogst die bijna 
twee boten doet zinken? Toch lezen mensen dit verhaal en doen dat al 
honderden jaren en zien of denken niet dat dit nog steeds ook voor hen 
kan gebeuren. Waarom? De gebruikelijke reactie zou zijn: Jezus was 
daar ter plekke en Hij heeft dat bewerkstelligd. Herinner je je het 
verhaal dat ik je liet zien in Marcus 6, waar Jezus de mensen niet kon 
genezen omdat de mensen niet in geloof waren, en dus had het 
Koninkri jk  geen jur isdict ie?  Iemand moest  de  hemel 
rechtsbevoegdheid geven voordat de hemel in deze situatie kon 
handelen.
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Mijn vriend, het verschil is het Koninkrijk, niet de mensen. Je 
denkt misschien dat je geen toekomst hebt, dat je te kort komt, dat 
niets lukt. Maar in werkelijkheid heb je alleen het Koninkrijk nodig 
om van je leven een succesverhaal te maken. Ja, jij hebt jouw rol te 
spelen. Ze moesten gaan vissen ze moesten voor hun netten zorgen —
en de vangst voorbereiden maar iedereen kan vis vangen als God je —
laat zien waar.

Door de wetten en de beloften van het Koninkrijk van God aan te 
boren, kunnen we vliegen in plaats van lopen. Laat ik het anders 
zeggen. Hoewel de wet van de zwaartekracht nog steeds van kracht 
is, kunnen we vliegen door een andere wet aan te boren, de wet van de 
lift, en genieten van een totaal nieuwe manier van leven.

Vergeet niet dat wanneer u tot Christus komt, u lid bent van Gods 
Koninkrijk. Als burger ontleent u wettelijke rechten; en als zoon of 
dochter ontleent u recht op de erfenis. Uw wettelijke rechten en 
voordelen hebben u hoog geplaatst boven het aardse vloeksysteem 
van armoede, ziekte en mislukking. 

Luister, het aardse vloeksysteem van rennen en zweten krijgt het 
niet voor elkaar. Je kunt niet snel of lang genoeg rennen om je dromen 
te veroveren. God heeft nooit bedoeld dat je met je tanden knarst en 
op eigen kracht probeert dingen voor elkaar te krijgen. 

Stel je voor hoe dit vers moet hebben geklonken voor een Israëliet 
die zijn hele leven slaaf was geweest. In feite, alles wat zij kenden was 
slavernij voor zover zij zich konden herinneren. Dit zijn de woorden 
die Mozes tot het volk Israël sprak toen zij op weg waren naar het land 
van belofte. 

Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u 
gebracht heeft in het land dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak 
en Jakob, gezworen heeft u te zullen geven grote en goede —
steden, DIE U NIET GEBOUWD HEBT, huizen, vol van 
allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt, 
uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden 
en olijfgaarden, die u niet geplant hebt en u gegeten hebt en —
verzadigd bent, wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die 
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u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, niet 
vergeet.

— Deuteronomium 6:10-12 HSV

Als voormalige slaven was de enige manier die zij kenden om iets 
gedaan te krijgen de moeizame manier van zwoegen en zweten. Maar 
hier vertelde God hen dat hun eigen arbeid niet zou leveren wat zij 
nodig hadden. Hij zei hun niet dat ze zich nergens meer voor zouden 
inspannen, maar dat ze niet gebonden zouden zijn aan een systeem 
dat arbeid vereiste om alleen maar te overleven. God zei dat ze 
zouden gedijen in het land waar Hij hen naartoe leidde.

Laat me dit hoofdstuk afsluiten met nog een verhaal dat verder 
illustreert wat ik zeg. Drenda en ik houden niet echt van auto's. 
Sommige mensen wel, en die 
kunnen je vertellen welke 
auto's ze bewonderen. Om een 
of andere reden zijn wij nooit 
in auto's geïnteresseerd ger-
aakt. Begrijp me niet verk-
eerd. We houden van mooie 
dingen, maar we hebben nooit 
gezegd dat we echt een bepaa-
lde auto moeten hebben. We 
kopen meestal een auto en rijden er dan een jaar of 10 mee. Natuurlijk 
zorgen we goed voor onze auto's en zien ze er nooit uit als oude auto's, 
maar zolang ze er goed uitzien en goed rijden, zijn we tevreden. 

Maar een paar jaar geleden lieten we onze kerk een paar 
Escalades huren voor een conferentie. We huurden ze om onze gasten 
rond te rijden, en we wilden daarvoor een mooi voertuig ter besch-
ikking stellen. Dit was niet de eerste keer dat we dat deden. We 
hebben dat altijd gedaan. Maar het was de eerste keer dat we er een 
bestuurden, terwijl we ze op het terrein hadden voor een evenement. 
Ik weet niet waarom we er tijdens dit specifieke evenement mee 
reden, maar we reden er 's nachts mee naar huis. En weet je wat? We 
waren er gek op. Drenda en ik hielden ervan hoe hij reed en hoe hij 

ALLES WAT JE NODIG 

HEBT IS HET KONINKRIJK 

OM VAN JE LEVEN EEN 

SUCCESVERHAAL TE 

MAKEN. JA, JIJ HEBT 

JOUW ROL TE SPELEN.
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Op dat moment reden we in een mooie Honda Pilot, maar de 
Escalade was zeker een stap boven de Pilot. Het was het platina-
parelmoer, witte model en was de kortere versie. Als je veel weet over 
deze Escalades, ze komen in twee maten, de lange en een kortere. Wij 
vonden de kortere beter, omdat die beter leek te sturen, met een beetje 
meer wendbaarheid. Toen ik met Drenda in de Escalade reed, zei ze: 
"Weet je, ik vind dit mooi; ik denk dat we er ook zo een moeten 
kopen." Ik was het ermee eens. "We moeten er net zo een nemen, de 
korte versie in parelwit." We waren het er allebei mee eens.

P.S.  Ik weet wat u denkt, dat dit soort dingen alleen predikanten –

eruit zag.

Hoewel we niemand over ons gesprek vertelden, ging ongeveer 
een maand later, toen ik naar buiten liep om mijn krant op te halen, 
mijn mobieltje over. Ik herkende de stem aan de andere kant van de 
lijn als iemand die mijn kerk bezocht. Hij zei, "Hallo," en zei toen dat 
hij een Escalade voor mij wilde kopen. Ik was even verbaasd, maar 
zei: "Geweldig!" Hij vroeg me toen welke kleur ik zou willen, en ik 
zei hem dat we de parelwitte mooi vonden. Hij zei: "Ik bel je terug als 
ik er een voor je heb." Hij vroeg me echter niet of ik de korte of de 
lange wilde. Er ging een maand voorbij en ik dacht dat hij de auto 
misschien was vergeten, maar hij belde me op en zei dat we langs 
moesten komen en dat hij de Escalade klaar had staan om op te halen. 

Toen we hem tegenkwamen, zagen we een prachtige parelwitte, 
korte versie Escalade staan. Hij was perfect in elk opzicht, zonder een 
krasje, letterlijk perfect. We vertelden hem dat we hem prachtig 
vonden. Hij verontschuldigde zich toen en zei dat het hem speet dat 
het zo lang duurde, maar hoewel hij geprobeerd had een lange versie 
te vinden, kon hij alleen de korte versie vinden. We lachten en zeiden: 
"De korte is degene die we wilden." We reden die auto naar huis en 
dachten dat we de rijkste mensen op aarde waren in die auto. Maar 
weet je wat? Die Escalades bestaan al heel lang. Ik had er alleen nooit 
aan gedacht er een te bezitten! Om dit verhaal helemaal te begrijpen, 
moet je weten dat ik in het verleden acht auto's heb weggegeven, dus 
ik had zaad in de grond wat auto's betreft. Ik heb alleen nooit gezegd 
dat ik er een wilde hebben. 
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overkomt. Nou, ik zit al 36 jaar in de financiële wereld en heb met 
veel predikanten gesproken. Om u de waarheid te zeggen, de 
meerderheid van hen leeft bij de dag. Nee, deze dingen gebeurden en 
gebeuren niet met ons omdat we preken over het Koninkrijk, maar 
omdat we leven in het Koninkrijk en de wetten van het Koninkrijk 
toepassen op ons leven. In feite was ik al uit de schulden voordat ik 
mijn kerk begon. Ik hoefde mijn kerk niet te beginnen zodat ik een 
baan kon hebben om mijn rekeningen te betalen. Ik zeg dit maar even 
voor alle duidelijkheid. Ik begon mijn kerk om mensen te vertellen 
wat Drenda en ik hadden ontdekt het goede nieuws van het —
Koninkrijk!
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Ik vroeg de medewerker snel om even naar de achtertuin te gaan. 
Ik vroeg hem wat het zou kosten om de lichten te laten branden en hij 
gaf me een bedrag. "Te hoog," dacht ik. "Kun je het wat lager 
maken?" Hij dacht even na en gaf me uiteindelijk een lager bedrag. 
"Kun je de cheque vasthouden tot dinsdag voordat je hem stort?" 
vroeg ik. Hij zei: "Geen probleem," en ik schreef de cheque uit. Die 
vrijdag stond er geen geld op de rekening, en ik wist ook niet hoe dat 
er voor dinsdag zou komen, maar in ieder geval bleef de stroom het 
hele weekend aan. Ik weet niet meer wat ik dinsdag deed, maar 
waarschijnlijk vond ik iets om te verpanden. 

Het leek een korte oase van leven in de storm van het leven 
waarmee ik geconfronteerd werd. We hadden ongeveer 50 mensen 
uitgenodigd op onze oude boerderij voor een middag om te genieten 
van een kampvuur, hotdogs en gezelligheid. Dit was tijdens de jaren 
van extreme stress, zonder geld en met moeite om nog een week te 
overleven. Ik keek uit naar het evenement omdat ik emotioneel moe 
was en iets positiefs nodig had om me een beetje op te concentreren. 
De avond was een groot succes: het eten was geweldig, veel van onze 
vrienden kwamen met hun kinderen, en iedereen had het naar zijn zin. 
Het huis zat stampvol toen er op de deur werd geklopt. Ik dacht dat het 
misschien een laatkomer was, maar toen ik de deur opendeed, werd ik 
begroet door een medewerker van het elektriciteitsbedrijf. Hij zei 
beleefd dat hij er was om mijn stroom af te sluiten voor de onbetaalde 
rekening. Ik was ontzet. Mijn huis zat vol gasten en ik had de stroom 
nodig, naast de gêne die het zou veroorzaken. 

ER IS MEER IN HET LEVEN 
DAN HET BETALEN VAN DE 

REKENINGEN!
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Dus laat me je een vraag stellen. Als je geen geld nodig had en 
meer geld had dan je ooit in je leven zou kunnen uitgeven, wat zou je 
dan doen? Je zou waarschijnlijk iets anders bedenken dan wat je nu 
doet. Zoals ik al eerder zei, weet ik uit statistieken dat minstens 70% 

Ik geef u deze raad: maak u geen zorgen over eten, 
drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! 
En uw lichaam is belangrijker dan kleding! 

Dit was één dag in ons leven waarin we in financiële problemen 
leefden. Stel je nu eens voor dat we negen jaar lang zo leven! Leven 
onder dat soort stress stopt alle visie en ontneemt elk grammetje 
vreugde van een dag. Elke gedachte is gericht op overleven, waar het 
geld te vinden voor de volgende rekening. Heb ik vorige week te veel 
uitgegeven? Moet ik mijn rekenmachine meenemen om te zorgen dat 
ik niet te veel uitgeef? Altijd denken aan hoe ik iets zo goedkoop 
mogelijk kan doen. Vriend, dat is geen leven! Kijk eens naar wat 
Mattheus 6:25 (HTB) zegt:

— Mattheus 6:25 (HTB)

Jezus zegt dat het levensonderhoud niet het leven is! Alles hier in 
het leven is ter ondersteuning van het leven, en het leven is ons doel. 
Maar sinds Adam de voorziening van het Koninkrijk verloor, is het 
leven op zijn kop gezet en nu is alles wat het leven ondersteunt 
belangrijker dan het leven zelf. Mensen hebben geen idee wat het 
echte leven is en ze weten al helemaal niet wie ze werkelijk zijn. 
Vraag iemand wie hij is en hij zal je vertellen wat hij doet. "Ik ben 
dokter, ik ben makelaar," enz. Nee, dat is niet wie je bent; het is wat je 
doet. De mens is zijn dromen kwijt. Wat ik bedoel is, dat de mens nu 
droomt over hoe hij meer geld kan verdienen, maar de droom van het 
doel heeft verloren. Met andere woorden, wat het meeste geld 
oplevert wordt zijn droom. Maar omdat ieder mens uniek geschapen 
is met verschillende talenten en mogelijkheden, komt hij terecht in 
een beroep of baan die niet zijn passie is. Het leven wordt dan een 
lange rij van traag verlopende weken, wachtend op vrijheid in het 
weekend, of lange traag verlopende levens, wachtend op pensioen.
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van de Amerikanen, op de vraag of ze hun baan leuk vinden, zegt dat 
ze niet doen waar ze van houden. Ik wil dat u begrijpt dat dit zwoegen 
voor rijkdom, deze druk om te presteren en de constante zorgen over 
morgen nooit het oorspronkelijke plan van God was. 

God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man 
en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen en zei: 
'Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. 
Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Kijk om 
je heen! Overal op aarde staan zaaddragende planten en 
vruchtbomen, die Ik jullie tot voedsel geef. Al het gras en de 
planten heb Ik als voedsel aan de dieren en de vogels 
gegeven.'          

— Genesis 1:27-31 HTB

De mens werd geschapen op de zesde scheppingsdag aan het  —
eind van de zesde dag, om precies te zijn. Hij werd aan het eind van de 
zesde dag geschapen omdat hij geschapen werd om op de zevende 
dag bij God te wonen, de dag die wij kennen als de rustdag. 

Zo werden de hemelen en de aarde en alles wat leeft 
gemaakt. Op de zevende dag rustte God na afloop van zijn 
scheppend werk. Hij zegende die zevende dag en maakte hem 
tot een bijzondere, heilige dag, omdat Hij die dag zijn 
scheppingswerk besloot. 

— Genesis 2:1-3 HTB

De Bijbel zegt dat God rustte op de zevende dag. Hij was niet 
moe! Hij was klaar. Alles was compleet. Alles wat de mens ooit nodig 
zou hebben op de aarde was al op de aarde toen de mens opdook. 
Vrede! De mens had alle voorzieningen die hij ooit nodig zou hebben. 
Geen zorgen over het betalen van de rekeningen, geen zorgen over 

Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was 
heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de 
zesde dag.
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ziek zijn. Hij had een perfect 
l ichaam en een perfecte 
vrouw. Het enige waar ze zich 
op zouden richten was elkaar, 
God, en hun opdracht, of hun 
doel. Adam had de leiding 
over de aarde; hij heerste er 
volledig over door het gezag 
en de macht van het Konin-
krijk van God. Maar we weten 
al hoe dat verhaal eindigde. 
Adam en Eva pleegden verr-
aad aan het Koninkrijk van 
God en verloren hun positie, 
hun voorziening en hun doel. 
Hun doel werd er een van 

overleven. Zorgen en angst beheersten nu hun gedachten en de strijd 
om te overleven. Zoals Genesis 3:17 zegt, het vereiste moeizaam 
zwoegen en zweten. 

Er was nu geen rust, geen vrede. Een donkere onvolledigheid 
omhulde zijn leven, en Adam moest rennen om de leegte voor te 
blijven. Sindsdien leeft de mens in deze toestand van onvolledigheid. 
Maar er was hoop. Toen de mens viel, gaf God hem een herinnering, 
een beeld zo u wilt, van wat Hij ooit weer zou herstellen in zijn 
schepping. Het werd de sabbat genoemd. Het woord sabbat betekent 
letterlijk rust. De zevende dag van de week werd aan de mens 
gegeven als sabbatdag. De eis voor de sabbat was, zoals u zich kunt 
voorstellen, om geen werk te doen; zweten en moeizaam zwoegen 
waren niet toegestaan. Het was een dag waarop de mens moest 
stoppen, van zijn gezin genieten en God aanbidden. Alle voorzie-
ningen voor de sabbat moesten voltooid zijn voordat de sabbat begon. 
Zelfs de sabbatmaaltijd moest de avond tevoren worden bereid. Het 
was een rustdag met volledige voorzieningen en elk detail van 

Adam heeft de zevende dag verloren!

RIJKDOM LOKT ONS MET 

DE MOGELIJKE ONTSNA-

PPING NAAR EEN PLAATS 

VAN RUST—EEN PLAATS 

WAAR WE ONS KUNNEN 

CONCENTREREN OP WAT 

WE ECHT WILLEN DOEN, 

EEN LEVEN LEIDEN VOL 

DOELGERICHTHEID IN 

PLAATS VAN TE 

OVERLEVEN.
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De sabbatdag was gewoon dat, een dag. Maar sindsdien droomt 
de mens van een leven in rust. De zoektocht van de mens naar rijkdom 
is een symptoom van zijn verlangen om vrij te zijn van het moeizame 
zwoegen en zweten dat hem zijn hele leven gevangen heeft 
gehouden. Rijkdom lokt ons met de mogelijke ontsnapping naar een 
plaats van rust een plaats waar we ons kunnen concentreren op wat —
we echt willen doen, een leven leiden vol doelgerichtheid in plaats 
van te overleven.

Tegenwoordig wordt de sabbat, de zevende dag, of je die nu op 
zaterdag of zondag viert, in onze cultuur niet in ere gehouden. Ja, de 
meeste mensen die naar de kerk gaan, gaan op zondagmorgen. Maar 
als je naar de cultuur als geheel kijkt, zou je die niet kunnen 
onderscheiden van een andere werkdag. Toen ik een kind was, ging 
alles dicht op zondag. Je kon geen boodschappen doen op zondag; je 
kon zelfs geen benzine tanken op zondag. Mijn vader moest op 
zaterdagavond benzine tanken om er zeker van te zijn dat hij zondag 
alles had wat hij nodig had. Als u veel over mij weet, weet u dat ik 
graag jaag, maar als jager kon ik op zondag ook niet jagen. Het was 
illegaal om op zondag te jagen. Mensen droegen hun mooiste kleren 
en hadden grote familiediners op zondag. Maar dat is tegenwoordig 
natuurlijk allemaal veranderd. Maar het ware beeld van de sabbat 
niet.

Maar hoe goed de sabbat ook was voorbereid, hoe geweldig de 
gezinsmaaltijd ook was, de maandag volgde altijd. De uitdrukking 
"maandagmorgen blues" is synoniem met het woord angst zolang ik 
me kan herinneren. "Ik moet naar mijn werk" en "terug naar af" waren 
zinnen die werden gebruikt om de maandagmorgen te beschrijven. 
En als je erover nadenkt, klinkt het bijna als slavernij. Maar 
godzijdank is het vrijdag! Ook nu nog bieden het weekend en de 
sabbat de meeste mensen een korte rustperiode. Maar het is van korte 
duur en de maandagochtendfile wacht.

Maar wat als er echt een manier was om te leven in eeuwige 
sabbat. Hoe geweldig zou het zijn als er echt een manier was om een 

mogelijke nood reeds verzorgd. De mens kon stoppen en denken aan 
iets anders dan overleven. 
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leven te leiden vrij van angst, vol voorzieningen, vol doel, en levend 
in een plaats van rust! Drenda en ik leefden negen lange jaren een 
leven van kwelling, angst, ziekte en onzekerheid, totdat we ontdekten 
dat de sabbatrust in feite een optie was voor ons leven. Ik meen het!

— Hebreeën 4:9-11 HTB

Vriend, dit is het Nieuwe Testament. Er is een sabbatrust 
beschikbaar voor het volk van God vandaag. Dit Schriftgedeelte 
impliceert dat wij Gods rust kunnen binnengaan en kunnen rusten van 
ons werk. Denk aan wat we net bestudeerd hebben: Gods rust zegt dat 
alles heel en compleet is, en 
dat de voorziening gemak-
kelijk beschikbaar is. Er is 
vrijheid van de overlevings-
mentaliteit, vrijheid van gev-
angenschap door armoede en 
vrijheid van ziekte. Er zijn 
nieuwe mogelijkheden! De 
sabbat was niet alleen iets 
voor het Oude Testament, 
maar ook voor ons vandaag. 
Maar voordat u denkt dat ik 
het weer heb over leven onder 
alle wetticisme en rituelen van het Oude Testament, dat doe ik niet. In 
plaats daarvan wil ik deze sabbatrust onderzoeken waar Hebreeën 
over spreekt. Want zoals Drenda en ik hebben ontdekt, ligt hierin een 
heel belangrijke sleutel om het Koninkrijk van God te laten 
functioneren in de voorziening in ons leven zoals God het bedoeld 
heeft.

Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, 
volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van 
zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te 
krijgen aan die rust. Daarom moeten wij ervoor oppassen 
God niet ongehoorzaam te zijn zoals het volk Israël, dat 
daardoor die rust niet kreeg. 

HOE GEWELDIG ZOU HET 

ZIJN ALS ER WERKELIJK 

EEN MANIER WAS OM 

VRIJ VAN ANGST TE 

LEVEN, VOL VOORZIENIN-

GEN, VOL DOEL, EN 

LEVEND IN EEN PLAATS 

VAN RUST!
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SCHOKKEND FEIT: DE SABBAT IS NIET 
LANGER EEN DAG!

Toen ik in de eerste klas zat, liet mijn leraar ons allemaal silhouet-
tekeningen maken van ons hoofd vanaf de zijkant. Ze namen een 
projector en lieten ons ervoor zitten, die een schaduw van onze 
hoofden op een wit stuk papier wierp. Vervolgens tekenden ze de 
contouren van onze schaduwen en creëerden ze onze silhouetten, die 
we uitknipten en mee naar huis namen naar onze moeders voor 
Moederdag. De schaduw legde wel enige gelijkenis van mij vast, 

Ik hoop dat deze uitspraak uw aandacht heeft. Er is grote 
discussie geweest in het lichaam van Christus over hoe de sabbat 
gevierd moet worden: op zaterdag, zondag, of vanaf zonsondergang 
op vrijdagavond tot zonsondergang op zaterdagavond. Hele 
kerkgenootschappen zijn opgebouwd rond hun interpretatie van de 
sabbat. Voordat u dit boek vol afschuw door de kamer gooit en denkt 
dat ik een ketter ben, wil ik u vragen even met mij mee te kijken naar 
Kolossenzen 2:16-17 HTB):

Let goed op wat Paulus zegt. De sabbatdag was een schaduw van 
de dingen die zouden komen; de werkelijkheid wordt echter 
gevonden in Christus. De sabbatdag was een schaduw, het was niet de 
werkelijkheid. Als Christus de werkelijkheid is, dan was de 
sabbatdag een schaduw van wie Hij is en wat Hij deed. Laat ik het zo 
zeggen: Er is geen kracht in de sabbatdag om het aardse vloeksysteem 
van moeizaam zwoegen en zweten, dat Adam in het aardrijk bracht, 
weg te nemen of te veranderen. Als je het religieus eert, op zichzelf en 
uit zichzelf, heeft het geen kracht om je te bevrijden. Maar het is een 
schaduw, een beeld, van wat je in Christus zult vinden.

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, 
of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de 
sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige 
dingen, maar het lichaam is van Christus.

— Kolossenzen 2:16-17 HTB)
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maar niet mijn essentie, mijn karakter of persoonlijkheid. Maar het 
gaf wel informatie over mij.

Ik weet dat je misschien nog steeds in de war bent, dus laat me wat 
dieper ingaan op een opmerking van Jezus in Johannes 11. 

De sabbat is voor de meeste mensen tegenwoordig een religieuze 
dag. Mensen zien de sabbat als Gods dag, een dag waarop we het aan 
God verplicht zijn om naar de kerk te gaan, dingen voor God te doen 
en andere religieuze dingen op te pakken. Jezus moest zijn discipelen, 
die dezelfde denkwijze hadden, corrigeren.

De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat. 
Weet je dat veel mensen zich schuldig voelen als ze de kerk missen? 
Waarom zouden ze zich schuldig voelen als ze de kerk missen, terwijl 
zij in feite de kerk zijn? Ik zeg niet dat we helemaal niet samen 
moeten komen in de eredienst, maar de mentaliteit geeft aan dat zij 
een verkeerde kijk hebben op de sabbat.

— Marcus 2:27 HSV

De sabbat deed hetzelfde. Zijn schaduw zei om niet te werken, 
geen moeizaam zwoegen en zweten. Het was echter slechts een 
schaduw, niet het echte werk. Maar het wees naar Jezus Christus, die 
ons in feite heeft bevrijd van de vloek van de wet en het aardse 
vloeksysteem en ons heeft hersteld als zonen en dochters van God en 
burgers van Gods grote Koninkrijk! Nogmaals, het was een beeld van 
wat Jezus ons ooit terug zou brengen. Het is een voltooid werk 
waarbij alles wat we nodig hebben voor het leven weer aan ons is 
teruggegeven. Maar, zoals Hebreeën zegt, we gaan deze rust binnen 
door geloof. Vergeet niet dat geloof nodig is om de hemel hier op 
aarde rechtsgeldig te maken. Aan het kruis riep Jezus uit: "Het is 
volbracht!", net zoals God zei dat het aan het eind van de zesde dag 
was volbracht.

En Jezus zei tegen hen: De sabbat is gemaakt ter wille van 
de mens, niet de mens ter wille van de sabbat.
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— Johannes 11:17-27 HSV

Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. 
Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de 

opstanding op de laatste dag. 

Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van 
God, Die in de wereld komen zou.

Jezus zei dat Hij de opstanding was; het was niet zomaar een dag. 
De sabbatdag was en is een schaduw van wat Jezus aan het kruis voor 
ons deed. Jezus is de ware sabbat en in Hem vinden we toegang tot het 
Koninkrijk van God en alles wat het heeft. Zo kunnen wij rusten!

Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen 
in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 
vijftien stadiën daarvandaan. En velen van de Joden waren 
naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun 
broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij 
Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. 

Laten we teruggaan naar het Nieuwe Testament in Hebreeën.

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van 
God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook 
van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons 
dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand 
door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid 
ten val zal komen.

— Hebreeën 4:9-11 HSV

Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest 
was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik 
dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal. 

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en 
ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: 
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De geest van Jahweh, mijn Heer, rust op Mij, Want 
Jahweh heeft Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om armen 
de blijde boodschap te brengen. 

Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de 
HEERE zal u overvloedig zegenen in het land dat de HEERE, 
uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, als 
u tenminste de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet 
gehoorzaamt, door al deze geboden die ik u heden gebied, 
nauwlettend in acht te nemen. Wanneer de HEERE, uw God, 

De schaduw van de sabbatdag zegt dat het verboden is te zwoegen 
en te zweten voor wat je nodig hebt op de sabbatdag, maar het gaf ons 
slechts een glimp van wat Jezus deed, namelijk ons bevrijden van het 
aardse vloeksysteem van moeten zwoegen en zweten om te 
overleven. Met andere woorden, wat het voorstelde werd 
werkelijkheid in Christus. In feite was de eerste boodschap die Jezus 
ooit predikte gericht op de sabbatdag. In Jesaja 61 vinden we de 
woorden van Zijn allereerste preek, die Hij in Lucas 4 hield.

— Jesaja 61:1 NLD1939

Door te zeggen dat er een uitweg uit de armoede was, zei hij dat er 
een uitweg was uit het aardse vloeksysteem van moeizaam zwoegen 
en zweten. Het was deze slavernij van het vinden van voorzieningen 
die de mensen gevangen hield en niet in staat stelde om rust te vinden. 
Maar de sabbatdag was niet het enige beeld dat God zijn volk gaf van 
wat ooit hersteld zou worden. Er was ook het sabbatjaar!

Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding 
verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt: iedere 
schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem 
dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder 
geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft 
uitgeroepen voor de HEERE. Van een buitenlander mag u 
betaling eisen, maar wat er van u bij uw broeder is, moet u 
kwijtschelden. 
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u gezegend heeft, zoals Hij tot u gesproken heeft, dan zult u 
aan vele volken leningen verstrekken, maar zelf zult u niets 
hoeven te lenen; en u zult over vele volken heersen, maar 
over u zullen zij niet heersen.

— Deuteronomium 15:1-6 HSV

Merk op dat zij om de zeven jaar alle schulden moesten 
kwijtschelden. Opnieuw zien we dat God het getal zeven gebruikt om 
te laten zien dat alles compleet is. Er is geen gebrek; Hij heeft 
voorzien in alles wat de mens nodig heeft. Maar mochten sommigen 
Zijn wijsheid in twijfel trekken vanwege die opdracht schulden kwijt 
te schelden: Hij voegde eraan toe: "Er hoeven geen armen onder u 
te zijn, want in het land dat de Heer, uw God, u als erfdeel geeft, 
zal Hij u rijkelijk zegenen." Hij zei verder dat zij zo gezegend 
zouden worden dat zij de uitleners zouden worden en niet de leners. 
Opnieuw zien we hier dat het aardse vloeksysteem van moeizaam 
zwoegen en zweten teniet werd gedaan door een nieuwe levenswet 
die ons ophief uit de vloek van de wet van zonde en dood. 

Net als op de sabbatdag mochten zij een heel jaar lang niet 
moeizaam zwoegen en zweten; dus mochten zij hun gewassen niet 
zaaien. Maar toen werd het allemaal wat vervelender. Niet alleen 
moesten zij elke schuld kwijtschelden die zij hadden uitstaan, maar 
ook mochten zij hun gewassen niet zaaien. Op dit punt zou iemand 
kunnen zeggen: "Hé, ik kan één dag overleven met wat er in de 
koelkast ligt, maar een heel jaar overleven zonder te werken is wat 
moeilijker." 

Dus ook hier zegt de schaduw dat we onze schulden moeten 
kwijtschelden. Hij zegt hen dat ze geen schulden hoeven te maken 
omdat ze zoveel zouden hebben dat ze de geldschieter zouden zijn en 
niet de lener. Schuld is een systeem gebaseerd op ontoereikendheid, 
maar God gaat hen volledig voorzien zodat schuld niet meer nodig is. 
De schaduw zegt: "U moet uw gewassen niet planten," verwijzend 
naar een nieuwe manier van leven buiten het vloeksysteem van de 
aarde. Dit alles wordt gevonden in Jezus Christus. 

Maar wacht, er is meer het grootste beeld tot nu toe om Gods —
volk te laten zien wat er zou komen. Het werd het Jubeljaar genoemd. 
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Wat je gaat lezen is verbazingwekkend. Nee, laat me dat anders 
zeggen. U zult eigenlijk denken dat het totaal onmogelijk is. Ik heb 
het over het Jubeljaar, het meest verstrekkende beeld van wat Jezus in 
uw financiën wil doen, geschreven in het Oude Testament; en toch 
weten of begrijpen maar weinig mensen wat er staat. We hebben het al 
gehad over de sabbatdag en het sabbatsjaar, die beide schaduwen zijn 
van wat we in Christus hebben, maar nu komen we bij de grote 
gebeurtenis, het Jubeljaar. 

Alleen de naam al klinkt als een feest, nietwaar? Maar op 
financieel gebied hebben de meeste mensen en als ik zeg de meeste —
mensen, dan betekent dat helaas ook de meeste christenen niet veel —
te vieren. Zoals ik al zei, ben ik al 36 jaar actief op financieel gebied. 
In die tijd ben ik eigenaar geweest van meerdere bedrijven en heb ik 
met tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen gewerkt aan 
hun persoonlijke financiën. Dus ik weet wat er gaande is. En ik weet 
wat er meestal achter de glimmende nieuwe auto of het mooie grote 
huis zit. Het is bijna altijd een hoop schulden en stress. Hé, ik ben niet 
tegen het hebben van een mooie auto of een groot huis. Het kost 
tegenwoordig gewoon veel geld om te leven.

En het vloeksysteem van de aarde is een overlevingssysteem dat 
meestal te kort schiet om mensen te bevrijden. Geloof me, van alle 
duizenden en duizenden mensen die ik heb ontmoet, waren de 
meesten geen slechte mensen. Ze deden het beste wat ze konden in 
hun eentje, en ze wisten ook niet van Gods Koninkrijk of wat ik in dit 
boek deel. Natuurlijk weet je dat Drenda en ik zelf negen lange en 
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Zoals ik al zei, ben ik eigenaar van een financiële dienstverlen-
ingsbedrijf. En elk jaar werd ik door een van mijn leveranciers 
uitgenodigd voor een evenement om het succes van het voorgaande 
jaar te vieren. Meestal waren er zo'n 250 topmedewerkers en leidin-
ggevenden aanwezig. Het was een geheel verzorgde reis naar enkele 
prachtige plaatsen, maar voor de besten was er speciale erkenning en 
waren er bonuscheques. Omdat ik het druk had met het leiden van een 
grote kerk, het maken van tv-programma's en het runnen van mijn 
bedrijf, had ik altijd het gevoel dat ik gewoon geen tijd had om op te 
brengen wat nodig was om het hoogste erkenningsniveau te bereiken.

Maar in een bepaald jaar, toen ik in de vergadering zat en zag hoe 
de beste 10 medewerkers erkend werden en hun bonuscheques van 
100.000 dollar in ontvangst namen, werd ik schuldbewust. Ik dacht: 
"Wacht eens even! Ik zou ook op dat podium moeten staan om erkend 
te worden. Ik ben een kind van God en de Heilige Geest is mijn 
raadsman. Ik zou daarboven de goedheid van God moeten delen en 
demonstreren!" Dus besloten Drenda en ik ter plekke dat we het 
volgende jaar op dat podium zouden staan. Hoe? We hadden geen 
idee.

Enkele jaren geleden sprak God met mij over mijn kleine denken 
en liet mij weten dat ik zou moeten genieten van het Jubeljaar, het 
feest, maar dat deed ik niet. Ja, ik had geen schulden meer; ja, ik had 
verbazingwekkende dingen zien gebeuren; en ja, ik was gelukkig en 
tevreden. Maar ik was gestopt met dromen en God wist dat, en Hij 
wilde dat ik me weer zou uitstrekken, dat ik zou blijven creëren en 
dromen. Ik was een beetje afgezaagd, gelukkig, maar afgezaagd. 

De afgelopen tien jaar had ik met dit ene bedrijf ongeveer $3 tot 
$4 miljoen per jaar verdiend, maar de productie die nodig is om de top 
tien te bereiken zou ongeveer $11 miljoen zijn. Ik had geen idee hoe 
ik dat niveau zou gaan halen en was er zelfs niet zeker van of het 
mogelijk was met mijn schema. Eén ding had ik wel geleerd: ik kon 

zware jaren de financieel gespannen levensstijl hebben geleefd, 
totdat we leerden over de sabbatrust. Na zo lang op die manier geleefd 
te hebben, besef je niet hoeveel verkeerd functioneren je accepteert 
en normaal begint te vinden.
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Om een lang verhaal kort te maken, in januari van het volgende 
jaar, toen het nieuwe jaar net begon, liet God me in een droom zien 
hoe ik mijn doel kon bereiken. Hij liet me precies zien wat ik moest 
doen; en zolang ik deed wat Hij me had laten zien, zou ik het bereiken. 
Weet je dat we dat doel van $11 
miljoen dat jaar met één verkoop 
hebben gehaald! Wat een kick was 
het om op dat podium te staan op de 
volgende conventie met de top tien 
van het bedrijf en die bonus van 
$100.000 te ontvangen. Wil je weten 
hoe geweldig dat voelde? Het was 
gewoon een groot feest. Niet alleen 
hadden we ons doel bereikt met de 
bonus, maar ook ons inkomen was dat jaar met honderdd-uizenden 
dollars gestegen. Klinkt als een feest voor mij!

Na zeven maal zeven sabbatsjaren, moet u in het erop 
volgende jaar op de tiende dag van de zevende maand, dus op 
de Grote Verzoendag, de bazuinen luid en lang over het land 
laten schallen. Want dit vijftigste jaar is een heilig jaar, een 
jaar van vrijheid voor alle inwoners van het land. Voor iedere 
schuldenaar die slaaf is geworden om zijn schuld te betalen, 
zal de vrijheid worden afgekondigd en alle publieke en 
onderlinge schulden zullen vervallen. Elk familiebezit dat 

Dus als ik begin te praten over een gebeurtenis uit het Oude 
Testament, zoals het Jubeljaar, moet je niet wegknikken en denken 
dat het saai is, want dat is het niet. Vergeet niet dat het leven beter gaat 
met een feestje, dus laten we eens kijken naar de grootste feestelijke 
gebeurtenis die Israël vierde en leren hoe je je eigen feest kunt vieren. 

het niet op eigen kracht voor elkaar krijgen. Dus baden Drenda en ik 
en stelden ons doel vast, zaaiden een financieel zaadje, zetten ons 
geloof vrij en riepen dat het gedaan was.

Het Jubeljaar
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aan anderen is verkocht, zal worden teruggegeven aan de 
vroegere eigenaars of aan hun erfgenamen. Zo zal elk 
vijftigste jaar een jubeljaar zijn! In dat jaar zult u niet zaaien 
en ook geen veldgewassen of druiven oogsten, want het is een 
heilig jubeljaar voor u. In dat heilige jubeljaar zal uw 
voedsel bestaan uit de gewassen die vanzelf op het land 
opkomen. Ja, in dat jubeljaar zal ieder terugkeren naar zijn 
oorspronkelijk familiebezit. 

— Leviticus 25:8-13 HTB

Nu ik het Jubeljaar ga bespreken, wil ik wat basiswerk doen dat je 
al zou moeten hebben opgemerkt. Het Jubeljaar viel elke 50 jaar, en 
het viel vlak na een sabbatjaar, het negenenveertigste jaar. Ik denk dat 
je nu al een groot probleem ziet opdoemen, nietwaar? Tijdens het 
sabbatsjaar mochten de Israëlieten hun gewassen niet planten. Het 
Jubeljaar dat op dat jaar volgde had dezelfde eis om geen gewassen te 
planten. Dus in wezen had Israël twee jaar achter elkaar geen oogst en 
moest het in het derde jaar wachten tot die gewassen rijp en geoogst 
waren, voordat zij hun voedselvoorraad konden aanvullen. Dit kon 
een ernstig probleem zijn voor iedereen die graag een goede maaltijd 
at of zijn brood verdiende met de verkoop van graan. Toen Mozes de 
instructies over het Jubeljaar doorgaf, kun je je de verwarring 
voorstellen die dit moet hebben veroorzaakt. Natuurlijk was de 
gedachte om drie jaar vrij te hebben een leuk idee, maar iemand 
moest ervoor betalen. Het eerste wat ze Mozes vroegen toen ze ervan 
hoorden was: "Hoe is dat mogelijk?"

Als u vraagt: “Maar wat moeten wij in dat zevende jaar 
eten, als we niet mogen zaaien en oogsten?” zal het antwoord 
zijn: in het zesde jaar zal Ik de oogst zegenen en deze zal zó 
groot zijn dat u genoeg hebt tot de oogst in het negende jaar 
wordt binnengehaald, dus voor drie jaar.

God gaf hun een verbazingwekkend antwoord dat we in het 

— Leviticus 25:20-22 HTB
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resterende deel van dit boek uitgebreid zullen bespreken. Hij zei dat 
Hij in het zesde jaar zo'n zegen zou zenden dat het genoeg zou 
opbrengen om de drie jaar tot de nieuwe oogst na het Jubeljaar door te 
komen. Er is hier een parallel met betrekking tot de scheppingsdagen. 
In de bijbel staat dat God op de zesde scheppingsdag klaar was en 
rustte. Hoewel Hij rustte, was Hij niet moe. Hij was gewoon klaar. 
Alles wat de mens nodig had was geschapen en voor hem 
beschikbaar.

Er zijn nog twee dingen die het Jubeljaar ons laat zien. Opnieuw 
zien we dat het land rust, geen gezwoeg en gezweet gedurende dit 
vijftigste jaar. U ziet ook dat al het land moest worden teruggegeven 
aan de oorspronkelijke eigenaar. Toen Israël de Jordaan overstak, 
kreeg elke stam en elke familie land, waarmee zij het voedsel en de 
inkomsten die zij nodig hadden om te overleven, zouden bezitten en 
produceren. In wezen was land hun rijkdom. Daarop verbouwden zij 
gewassen en hielden zij hun vee. Het teruggeven van al het land aan 
de oorspronkelijke eigenaar betekende dus het teruggeven van de 
mogelijkheid tot welvaart. 

God toonde Israël nu een beeld van meer dan genoeg, dat in schril 
contrast staat met het aardse vloeksysteem van moeizaam zwoegen 
en zweten. Hij wilde dat zij Hem zouden zien als hun voorziener en 
zouden begrijpen dat Hij dat op een machtige wijze zou doen. 
Nogmaals, hoewel dit voor hen een beeld was van Gods voorziening 
in hun eigen tijd, zagen wij pas toen Jezus kwam wat de schaduw ons 
liet zien. In het natuurlijke was er gewoon geen manier om die drie 
jaar te overleven zonder te zaaien. Evenzo is er in de natuur, levend 
onder het vloeksysteem van de aarde, geen manier om financieel te 
winnen zonder je dag en nacht in het zweet te werken. Je kunt gewoon 
niet snel genoeg rennen om het voor elkaar te krijgen. Probeer maar 
eens drie jaar vrij te nemen van je huidige baan terwijl je openstaande 
verplichtingen hebt: je bent een feilloos recept voor faillissement aan 
het mengen. Maar God probeert hen een beeld te tonen van een 
nieuwe weg, een weg waar Hij voor zijn volk zorgt, net zoals Adam 
werd voorzien van alles wat God voor hem had voorbereid tijdens de 
schepping. 
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Er is een derde ding dat het 
Jubeljaar ons laat zien, en dat is 
dat alle slaven moesten worden 
vrijgelaten en teruggegeven aan 
hun familie. Dit is enorm. Nogm-
aals, de schaduw zegt dat je niet 

langer een slaaf bent, maar een zoon of dochter. De werkelijkheid in 
Christus zegt dat je niet langer een slaaf bent, maar een zoon of 
dochter in Gods huis met volledige rechten op de erfenis en de 
welvaart van het huis.

Dus denk na over wat je net hebt geleerd. Jezus gaf ons terug wat 
Adam verloor. Jezus bevrijdde ons van slavernij en maakte ons zonen 
en dochters van God. Hij bevrijdde ons van het aardse vloeksysteem 
van moeizaam zwoegen en zweten, waardoor God het werk van onze 
handen op een machtige manier kan zegenen. Hoewel Jezus voor al 
deze dingen heeft betaald, moeten we nog steeds weten hoe we ons 
deze voordelen kunnen toe-eigenen in ons daadwerkelijk leven hier 
op aarde. Dit is waar vele, vele christenen de plank misslaan. Zij 
weten niet dat het Koninkrijk door wetten werkt, zij kennen hun 
wettelijke rechten als zonen en dochters en burgers niet en geloven 
dat God willekeurig kiest wie Hij wil zegenen. Daarom bestuderen zij 
niet de wetten van het Koninkrijk, die de sleutels bevatten tot het 
daadwerkelijk genieten en toepassen van wat de Bijbel zegt dat van 
hen is. Ik zeg u: als u eenmaal leert wat de sabbat ons eigenlijk laat 
zien, kunnen er enorme veranderingen optreden in uw financiële 
leven. 

Nogmaals, dit is een schaduw van wat Jezus voor ons deed. De 
schaduw zegt dat de welvaart zou worden teruggegeven aan de 

burgers van het volk Israël. De 
werkelijkheid zegt ons hetzelfde: 
dat onze welvaart ook aan ons is 
teruggegeven, dat de erfenis van 
Gods Koninkrijk weer van ons is. 

Een heer in mijn kerk begon te luisteren naar mijn onderwijs over 
het geloof en hoe het Koninkrijk van God werkt. Als gezin 

ALS JE EENMAAL 

LEERT WAT DE SAB-

BAT ONS EIGENLIJK 

LAAT ZIEN, KUNNEN ER 

ENORME VERANDERIN-

GEN OPTREDEN IN JE 

FINANCIËLE LEVEN.
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Mijn vriend voelde zich gevloerd; hij wist wat dit betekende. Het 
nieuwe managementteam was niet op de hoogte van het lopende 
contract, dat nu natuurlijk nietig was. Hij zou het proces helemaal 
opnieuw moeten beginnen met het nieuwe team. Toen hij het nieuwe 
managementteam ontmoette, leken zij welwillend om naar de 

bestudeerde hij samen met zijn kinderen deze wetten. Toen het 
nieuwe jaar naderde, besloten ze dat ze hun wettige rechten zouden 
uitoefenen en maakten het plan twee huurhuizen af te betalen die ze 
dat jaar net hadden gekocht. Als ik me goed herinner, denk ik dat het 
totaal dat nodig was om beide woningen af te betalen ongeveer 
400.000 dollar bedroeg. Dus baden zij en zaaiden een aanzienlijk 
financieel zaad in de richting van dit doel om beide huizen in dat jaar 
af te betalen. Dit was een enorme uitdaging voor hen, maar deze heer 
werkte in een sector waar de mogelijkheid bestond om genoeg 
klanten en/of grote klantencontracten te vinden die een dergelijke 
mogelijkheid konden financieren. Het gezin bad samen en kwam 
overeen dat dit zou gebeuren. Elke week ging het gezin hun doel 
herzien en de bijbelteksten doornemen die hen de rechtsgrond gaven 
om zo'n oogst te verwachten. Natuurlijk wist deze heer dat hij zijn 
deel moest doen. 

Naarmate het jaar vorderde, werden zeker een paar grote 
contracten mogelijk, maar bij alle grote bedrijven worden deals van 
miljoenen dollars niet snel gesloten. Ongeveer halverwege het jaar 
vond deze heer een grote verkoop voor zijn bedrijf, zo groot dat het 
goed was voor ongeveer 40% van de hele productie van zijn bedrijf 
voor het jaar. Met die commissiecheque kon hij een van de 
huurwoningen afbetalen. Tegen het einde van het jaar gaf een ander 
bedrijf aan dat zij inderdaad contracten zouden tekenen voor het 
miljoenencontract dat mijn vriend hun aanbood. Maar de datum om 
de deal te sluiten bleef verschuiven. Het papierwerk werd voorbereid, 
dan verschoof de datum en moest het papierwerk opnieuw worden 
gedaan, en dan werd de datum weer verschoven. Het was nu laat in de 
herfst toen mijn vriend te horen kreeg dat het managementteam 
waarmee hij had gewerkt was veranderd en dat een nieuw team het 
zou overnemen. 
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 Hij besteedde zijn tijd aan het bekijken van huizen, maar vond 
niet het huis dat perfect bij hem paste. Maar op een dag reed hij rond 
en zag een huis te koop staan dat hij nog niet eerder had gezien. Het 
was een inbeslagname, en toen hij ernaar keek, wist hij dat het huis 
wat werk nodig had, maar verder het leek perfect. Hij belde de 
makelaar en liet haar de prijs van het huis controleren. Hij kon zijn 
oren niet geloven 37.000 dollar. "Maar hoe kan dat nou?" dacht hij. —

voorstellen van zijn bedrijf te kijken. Nadat ze die eind november 
hadden bekeken, zeiden ze dat ze ermee door wilden gaan. Maar 
opnieuw werd het papierwerk uitgesteld en herschreven tot twee 
dagen voor het nieuwe jaar. Mijn vriend kreeg een telefoontje dat ze 
elkaar wilden ontmoeten en het papierwerk wilden ondertekenen, en 
ze zouden contant betalen als hij hen kon ontmoeten en het die dag 
kon ondertekenen. Mijn vriend maakte genoeg commissie op die deal 
om zijn doel te bereiken om beide huizen af te betalen in het jaar 
waarnaar hij en zijn gezin hadden gestreefd. 

Het was alleen door het bestuderen van de Koninkrijksprincipes 
dat hij zich zo'n verheven doel kon voorstellen, want hij had nog nooit 
zo'n grote klantendeal binnengehaald of zoveel geld verdiend in een 
eerder jaar dat erop zou wijzen dat zijn doel waarschijnlijk was. Hij 
vertelde me wel dat ze een behoorlijk feest hadden gehad om die 
overwinning te vieren!

Een ander echt gebeurd verhaal vond plaats met een van mijn 
kinderen. Natuurlijk hebben al mijn kinderen hun hele leven het 
Koninkrijk zien functioneren. Ze hebben allemaal de principes die ik 
bespreek toegepast en hebben God verbazingwekkende dingen zien 
doen. Hoewel ze in de twintig zijn, hebben ze allemaal hun auto 
betaald; en de meesten van hen hebben hun huis betaald of bijna 
betaald. Mijn oudste zoon, Tim, wilde een huis kopen met contant 
geld. Dus zaaide hij zijn zaad en geloofde God voor een geweldige 
deal voor een huis in zijn prijsklasse. Hij is ook erg handig met 
bouwen, dus hij was niet bang om een opknapper te kopen.

De agent onderzocht het huis en vertelde een verbazingwekkend 
verhaal. Het huis was inderdaad een inbeslagname en stond ongeveer 
zes maanden eerder te koop voor 110.000 dollar. Dat was de 
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executieprijs, maar het huis was eigenlijk een paar jaar eerder 
verkocht voor 160.000 dollar. Blijkbaar had niemand interesse 
getoond in het huis gedurende de laatste zes maanden sinds het op de 
lijst stond. De bank bleef toen de prijs verlagen, niet wetende waarom 
niemand interesse had getoond. Maar toen Tim en zijn makelaar wat 
dieper groeven, zagen ze waarom er geen belangstelling voor het huis 
was. Het stond vermeld in een heel andere stad met een ander adres, 
en zelfs het telefoonnummer om te informeren was verkeerd. Dus 
niemand wist dat het huis er stond! Het huis lag aan een kleine weg op 
het platteland, in een doodlopende straat; er kwam dus ook geen 
verkeer langs. De prijs bleef maar zakken tot de dag dat Tim het zag. 
Verbazingwekkend. Ik vertelde Tim dat het huis alleen voor hem 
verborgen was! Hij schilderde het opnieuw en deed een paar dingen 
aan het huis en verkocht het voor 160.000 dollar. 

Mijn dochter Amy leidt de eredienst in Faith Life Church. Zij en 
Jason hadden een groter huis nodig omdat hun gezin van vier naar vijf 
groeide. De prijzen waren in de zomer van 2017 hier in Ohio 
ongekend hoog en huizen die te koop stonden, waren meestal binnen 
een week verkocht. Hun hoop om een huis te vinden dat groot genoeg 
was in de prijsklasse van $250.000 tot minder dan $300.000, met 2 tot 
4 hectare land, en hopelijk ook nog de mogelijkheid van water op het 
terrein, was gewoon niet te vinden. Ranches in het gebied op een 
halve hectare land werden verkocht voor meer dan $200.000 die 
zomer. Nadat ze vele huizen hadden bekeken, stopten ze met zoeken 
en gingen bidden. Ze zaaiden een zaad voor richting en zeiden tegen 
de Heer: "We hebben het te druk om zo te blijven zoeken. U weet waar 
ons huis staat, en we vragen U om het ons op het juiste moment te 
laten zien. We gaan niet meer online kijken of met onze makelaar 
praten over dit huis!”

Maar op een nacht gebeurde er iets interessants. Hun dochter, die 
toen vier jaar oud was, zei toen ze hun huis binnenreden: "Mama, het 
is tijd om te verhuizen." "Wat bedoel je?" vroeg Amy. "Het is tijd om 
te verhuizen naar het huis met de grote trap die naar mijn kamer gaat," 
zei haar vierjarige. "Welk huis? Heb je een droom gehad?" vroeg 
Amy. Haar dochter zei van wel. Nou, die avond nadat ze de twee 

DAT IS ONMOGELIJK!

117



kinderen naar bed hadden gebracht, kon Amy het gesprek niet van 
zich afschudden en zei tegen Jason dat ze misschien online moesten 
kijken. 

Ja, er was inderdaad een inbeslagname die net was genoteerd, een 
woning met  twee verdiepingen op 4 hectare grond waarin een meer 
lag. De prijs was echter $26.000 boven de $300.000 prijsklasse 
waarvoor ze hadden gezaaid. Ze redeneerden dat ze altijd lager 
konden bieden, dus belden ze hun makelaar. Hun makelaar vertrok de 
volgende dag naar Florida, maar kon hen mogelijk het huis laten zien 
als ze dat 's ochtends vroeg rond 9 uur deden. Jason en Amy zeiden dat 
ze haar daar zouden ontmoeten. 

De agent was laat om naar het huis te gaan, maar het huis leek 
perfect. Samen met alle vierkante meters in het huis, de 4 hectare 
grond en het meer aan de voorkant, leek alles perfect. De bonus was 
dat er bossen waren die het hele terrein omringden; het was 
adembenemend. Toen ze het huis binnenliepen, gilde hun dochter 
toen ze de enorme wenteltrap op rende, rechtstreeks naar haar kamer. 
Om een lang verhaal kort te maken, Jason en Amy zeiden dat ze een 
bod wilden doen. Toen de makelaar de details van het huis 
controleerde, ontdekte ze dat alle biedingen die ochtend om 12 uur 
binnen moesten zijn. Dat was minder dan een uur van tevoren! Als 
hun vierjarige hun de droom niet had verteld, en als ze die avond niet 
online hadden gekeken, was het huis weg geweest. 

Ze boden de vraagprijs van 326.000 dollar en kregen het huis. Ze 
waren zo opgewonden. Tijdens de inspectie zei de inspecteur dat, 
hoewel het dak in goede staat was, het over ongeveer 5 jaar vervangen 
zou moeten worden. Jason had een idee. Hij besloot de bank om een 
lagere prijs te vragen omdat het dak in de toekomst aan vervanging 
toe was. Hun agent vertelde hen dat ze het niet eens moesten 
proberen, omdat het huis werd aangeboden "zoals het is" en dat ze 
nog nooit een bank de prijs van een inbeslagname had zien verlagen 
vanwege gebreken aan het huis. Maar Jason en Amy voelden zich 
geroepen om een brief te schrijven en de bank om een korting te 
vragen. Je raadt het al, de bank gaf hun het huis voor $296.000, 
minder dan de $300.000 die ze God hadden beloofd. God bracht het 
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huis precies zoals ze Hem hadden gevraagd. Toen ze de taxateur 
vroegen wat hij dacht dat het huis waard was, zei hij: "500.000 
dollar." Mijn vriend, dat is bijna het dubbele!

Zoals u kunt zien, genieten mijn kinderen allemaal van de 
koninklijke manier van leven. Mijn jongste, Kirsten, heeft dit jaar op 
de rijpe leeftijd van 20 jaar haar eerste huis contant betaald. Hoe? Ze 
weten allemaal hoe ze het moeten aanpakken op de koninklijke 
manier!
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— Leviticus 25:20-22 HTB

Iedereen verzamelde elke morgen zoveel als hij nodig 
had. En wanneer de zon meer kracht kreeg, smolt het weg. Op 
de zesde dag verzamelden zij twee maal zoveel brood als 
gewoonlijk: vier viertiende liter per persoon. De leiders van 
het volk kwamen Mozes echter vragen waarom zij tweemaal 

Wij zien in deze tekst dat zowel het Jubeljaar als het daaraan 
voorafgaande sabbatjaar mogelijk waren vanwege de enorme oogst 
die plaatsvond in het zesde jaar, in dit geval het achtenveertigste jaar 
(vanaf het laatste Jubeljaar). Zonder die enorme oogst zou de 
sabbatsrust niet mogelijk zijn. Laten we eens kijken naar een andere 
passage die dit volgens mij nog verder verduidelijkt. 

Als u vraagt: “Maar wat moeten wij in dat zevende jaar 
eten, als we niet mogen zaaien en oogsten?” zal het antwoord 
zijn: in het zesde jaar zal Ik de oogst zegenen en deze zal zó 
groot zijn dat u genoeg hebt tot de oogst in het negende jaar 
wordt binnengehaald, dus voor drie jaar. 

Nu wil ik wat dieper ingaan op hoe de sabbatsrust eigenlijk werkt 
en hoe je die kunt benutten voor je eigen leven. Ik wil teruggaan naar 
ons verhaal over het Jubeljaar en kijken naar onze tekst. Daar vinden 
we Gods antwoord aan het volk toen het vroeg hoe het moest leven 
zonder oogst gedurende drie jaar. Goede vraag!

DE DUBBELE PORTIE
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zoveel moesten verzamelen. Hij legde het hun uit. “Dit heeft 
de Here mij gezegd: 'Morgen is het een rustdag, een heilige 
sabbat voor de Here, kook of bak zoveel als nodig is en 
bewaar dat voor de volgende dag'.” 

Deze passage heeft het natuurlijk over het manna dat elke dag uit 
de hemel viel om het volk te voeden, en beschrijft dat het op de 
zevende dag, de sabbat, niet zou verschijnen. Ze konden het niet van 
dag tot dag bewaren, want het zou heel snel gaan rotten. Alleen op de 
zesde dag konden zij het verzamelen en 's nachts bewaren zonder dat 
het zou bederven. Een interessante opmerking over waarom het 
manna elke dag zeer snel zou bederven staat in Deuteronomium 
8:16.

Zij lieten het eten tot de volgende morgen liggen, zoals 
Mozes had gezegd, er zaten geen wormen in en het stonk ook 
niet. Mozes zei verder: “Dit is uw eten voor vandaag, want 
het is de sabbat van de Here en vandaag zal er geen brood op 
de grond te vinden zijn. 

— Exodus 16:21-30 HTB (het manna)

God trainde het volk om elke dag naar Hem te kijken voor hun 
voedsel, natuurlijk, maar ook voor alles in hun leven. God wist dat zij 

Hij voedde u met manna in de woestijn, zodat u nederig 
werd en op de proef werd gesteld om u een betere toekomst te 
geven.

Toen enkele mensen op de ochtend van de zevende dag 
toch gingen zoeken, vonden zij niets. Daarom zei de Here 
tegen Mozes: “Zes dagen kunt u het verzamelen, maar op de 
zevende dag niet, dan is het een rustdag. Hoelang zullen deze 
mensen blijven weigeren Mij te gehoorzamen?” “De Here 
heeft de sabbat ingesteld en daarom geeft Hij op de zesde dag 
brood voor twee dagen. Iedereen moet in zijn tent blijven en 
niet naar brood gaan zoeken.” Toen rustte het volk op de 
zevende dag. 
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Laat ik het in een andere context plaatsen. Tenzij je meer dan 
genoeg hebt, zul je nooit rust hebben van het zwoegen en zweten van 
het aardse vloeksysteem. Zoals Drenda en ik overal waar we komen 
mensen vertellen: "Tenzij je de geldkwestie oplost, zul je nooit je 
bestemming ontdekken!" Waarom? Omdat je zonder meer dan 
genoeg, geen opties zult hebben en je je hele leven een slaaf zult zijn 
van overleven. Weet je nog dat we in een eerder hoofdstuk de 
voordelen van de zegen van Abraham uit Deuteronomium 28:11-13 
hebben gelezen. Daar zagen we duidelijk dat een leven van alleen 
maar overleven niet je bestemming is! Voor het geval je het vergeten 
bent, laten we het nog een keer doornemen.

Hij zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen en 

meer dan alleen voedsel nodig hadden; zij zouden spoedig te maken 
krijgen met ommuurde steden en reuzen. Hun standvastig 
vertrouwen op Hem in dat soort situaties zou het verschil zijn tussen 
leven en dood. 

Laten we teruggaan naar Exodus 16:29. Hier ziet u duidelijk dat 
de sabbatrust alleen mogelijk was door het dubbele deel dat hun op de 
zesde dag werd gegeven.

De Here heeft de sabbat ingesteld en daarom geeft Hij op 
de zesde dag brood voor twee dagen. Iedereen moet in zijn 
tent blijven en niet naar brood gaan zoeken.

Zie je het? De sabbatrust werd alleen mogelijk gemaakt door de 
dubbele portie. Dit is zo belangrijk dat ik u ga vragen dit op te 
schrijven.

DE SABBATSRUST IS ONMOGELIJK 
ZONDER DE DUBBELE PORTIE!

 
De Here zal u een overvloed van goede dingen geven in 

het land, precies zoals Hij heeft beloofd: veel kinderen, veel 
vee en grote oogsten. 

DE DUBBELE PORTIE

123



op tijd regen laten komen om u elk seizoen goede oogsten te 
geven. Hij zal alles zegenen wat u doet, u zult aan vele volken 
lenen, maar u zult niet van hen hoeven te lenen. Als u alleen 
maar luistert en gehoorzaamt aan de geboden van de Here, 
uw God, die ik u vandaag geef, zult u in alles voorop lopen en 
niet achteraan komen en zal uw weg altijd omhoog voeren. 

— Deuteronomium 28:11-13 HTB

Armoede, overleven en faillissement zijn niet uw lot. Je moet de 
uitlener zijn en niet de lener, het hoofd en niet de staart! Deze 
overvloed is hoe het Koninkrijk eruit ziet. Dit is de sabbatrust, meer 
dan genoeg, de dubbele portie!

Ik weet wat je denkt: "Jongen, dat zou mooi zijn, Gary, maar mijn 
leven ziet er nu niet zo uit." Dat klopt, we kijken niet achterom, maar 
we kijken naar wat God zegt en verwachten wat het Koninkrijk over 
ons zegt. Zonder het juiste beeld, te weten hoe ons leven eruit zou 
moeten zien, vallen we voor de listen en valkuilen en het perverse 
denken van het aardse vloeksysteem. Geloof is in overeenstemming 
blijven met wat God zegt, niet met onze omstandigheden. 

Voordat ik met u deel hoe God Drenda en mij leerde over de 
dubbele portie, wil ik een verhaal met u delen dat volgens mij het 
belangrijkste verhaal is over de dubbele portie in het Nieuwe 
Testament. 

Het verhaal dat ik met je wil 
delen is een verhaal dat je al vaak 
hebt gehoord, maar waarschijnlijk 
niet in de context van de dubbele 
portie of met het Koninkrijksbegrip 
dat je nu hebt. We vinden het verhaal 
in Lucas 15, het verhaal van de verl-
oren zoon. Nogmaals, blijf me volg-
en. Ik weet dat je het al eerder hebt gelezen, maar laten we het samen 
doornemen met nieuw inzicht.

GELOOF IS IN OVER-

EENSTEMMING BLIJ-

VEN MET WAT GOD 

ZEGT, NIET MET ONZE 

OMSTANDIGHEDEN.
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Jezus vertelde nog een gelijkenis. “Een man had twee 
zonen. Op een dag zei de jongste: 'Vader, ik wil mijn deel van 
de erfenis nu al hebben. De vader verdeelde zijn bezit tussen 
zijn twee zonen. Een paar dagen later pakte de jongste zoon 
zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar 
verbraste hij zijn hele hebben en houden. Het zag er heel 
slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te krijgen bij een 
boer en moest naar het land om op de varkens te passen. Hij 
had zo'n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had 
gegeten, maar dat mocht niet. 

Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf: 'Bij 
mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te 
eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de 
honger. Ik weet wat! Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: 
'Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet 
waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij 
aannemen als knecht?'  Zo ging hij op weg naar het huis van 
zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg 
met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de 
hals en kuste hem. 'Vader,' zei de zoon, 'ik heb gezondigd 
tegen God en tegen u. Ik ben het niet langer waard uw zoon 
genoemd te worden…' Maar de vader liet hem niet eens 
uitspreken en zei tegen de knechten: 'Vlug! Haal de mooiste 
kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te 
trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar 
sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vetgemest. Wij gaan 
feestvieren. Want mijn jongste zoon was dood en is weer 
levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug.' 
En zij vierden feest. 

Ondertussen was de oudste zoon op het land aan het 
werk. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dansmuziek. Hij riep 
een knecht en vroeg wat er aan de hand was. 'Uw broer is 
terug,' antwoordde de knecht, 'en uw vader heeft het mestkalf 
laten slachten. Hij is zo blij dat uw broer weer gezond en wel 
thuis gekomen is.' 
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'Maar jongen,' zei de vader, 'jij en ik zijn altijd samen. 
Alles wat van mij is, is van jou. Wij kunnen niet anders dan 
feestvieren. Het is je eigen broer. Hij was dood en is weer 
levend geworden. We waren hem kwijt en hebben hem nu 
terug.'” 

— Lucas 15:11-32 HTB

De oudste broer werd kwaad en wilde niet naar binnen 
gaan. Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem mee te 
krijgen. Maar hij antwoordde: 'Luister, vader! Al die jaren 
heb ik mij voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei. 
Maar u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om te slachten 
en feest te vieren met mijn vrienden. Nu komt die zoon van u 
thuis, hij heeft eerst uw geld er bij de hoeren doorgejaagd en 
wat doet u? U slacht voor hem het beste kalf dat we hebben!' 

Op een dag zei de jongste: “Vader, ik wil mijn deel van de 
erfenis nu al hebben.” De vader verdeelde zijn bezit tussen 
zijn twee zonen.

Vervolgens vertelt het verhaal ons waar deze jonge zoon heen 
ging: naar een ver land. Het is belangrijk dat u begrijpt dat de jonge 
zoon het huis van zijn vader verliet, wat betekent dat hij zijn 
levensonderhoud, zijn bescherming en de wetten van het land waar 
zijn vader woonde, achterliet. Hij ging naar een ver land, met andere 
wetten en een andere manier van leven. Ik weet zeker dat deze jonge 
zoon geen idee had wat hij deed. Hij genoot van het voordeel een 
zoon te zijn terwijl hij in het huis van zijn vader woonde. Alles wat 
zijn vader had was voor hem beschikbaar, terwijl hij daar woonde. 
Maar om de een of andere reden had hij het gevoel dat hij iets miste, 

In dit verhaal zien we dat de jongste zoon zijn huis verlaat met 
zijn deel van de erfenis. Dit is een belangrijk detail van het verhaal, 
omdat het verwijst naar zijn deel van de erfenis. Merk dus op dat deze 
jongere zoon zijn deel al heeft ontvangen; hij kan geen aanspraak 
meer maken op de nalatenschap. 

126

UW FINANCIËLE REVOLUTIE: De Kracht Van Rust



dat hem tekort gedaan werd door een kans die elders lag mis te lopen.
Als u het nog niet doorhad, in werkelijkheid vertelt Jezus ons het 

verhaal van de mensheid, het verhaal van Adam. Adam is de jongere 
zoon in het verhaal die het huis van zijn Vader verliet. Adam was 
degene die voelde dat hij ergens anders een betere toekomst had dan 
God, zijn Vader, te blijven dienen. Ik weet wat u denkt: "Welnu, als 
Adam de jongere zoon is, wie is dan de oudere zoon in het verhaal die 
bleef?" Ik zal die vraag aan het eind van deze discussie behandelen, 
maar voor nu, onthoud gewoon dat Adam de jongere zoon is die 
vertrok.

Hoewel ze alles hadden, werden Adam en Eva misleid om te 
geloven dat er meer was dan in het huis van hun Vader te blijven. Toen 
Adam in opstand kwam tegen het huis van zijn vader en ervoor koos 
het te verlaten, kwam hij onder een nieuwe regering, een nieuw 
koninkrijk waar nieuwe wetten van kracht waren. De bijbel noemt dat 
het koninkrijk der duisternis, dat geregeerd wordt door satan. Ik weet 
zeker dat Adam geschokt was door de armoede en hopeloosheid van 
dit nieuwe koninkrijk. Eerst leek alles geweldig. Zolang zijn geld het 
hield, was het één groot feest! Maar tegen de tijd dat hij zich 
realiseerde dat hij een fout had gemaakt, was het te laat. Toen, met 
zijn erfenis verspild, bevond hij zich in een hopeloze situatie. Zijn 
geest, die ooit zo vol visie was, richtte zich toen op de dagelijkse taak 
om in leven te blijven. Er zou geen morgen meer zijn. Het zou altijd 
vandaag zijn en vandaag heeft geen beloftes. 

Een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn 
bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbraste 
hij zijn hele hebben en houden. 

De jongste zoon bevindt zich nu in een koninkrijk dat totaal en 
absoluut bankroet is, een koninkrijk dat in een voortdurende staat van 
ernstige hongersnood verkeert. De zoon probeert te begrijpen wat hij 
ziet: mensen sterven van de honger. Hij komt uit een huis van zoveel 
overvloed, dat hij het moeilijk vindt om na te denken over wat hij ziet. 
Maar de honger in zijn maag herinnert hem eraan dat wat hij ziet echt 
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Ik hoop dat je de parallel ziet tussen het verhaal en de mensheid 
van vandaag. Als twee mannen elkaar ontmoeten, wat zeggen ze dan? 
"Wat doe je voor de kost?" of "Waar werk je?" of "Wat doe je?" Als je 
iemand vraagt wie hij is, vertellen ze meestal wat ze doen. Waarom? 
Omdat we in het aardse vloeksysteem allemaal onze identiteit zijn 
kwijtgeraakt, en we wanhopig proberen die te vinden. We kopiëren 

Hier vindt een beslissend moment voor de jonge zoon plaats, een 
verschuiving die zowel u en mij als de hele mensheid raakt. Voor het 
eerst in zijn hele bestaan smeekt de jongere zoon om betaald te 
worden als een knecht, een huurling, die handenarbeid verricht. Dit is 
een totale perversie van zijn ware identiteit en van wie hij werkelijk 
is. Hij is niet langer de zoon van een zeer prestigieuze man van eer en 
rijkdom, hij is de conciërge, of de slager, of de makelaar, of de 
postbode, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij staat nu bekend om 
wat hij doet en niet om wie hij is! Hij heeft zijn identiteit verloren! 
Om het verlies van zijn identiteit nog verder te accentueren, zegt 
Jezus dat hij zo wanhopig werd dat hij een baan aannam om varkens 
te voeren. Varkens werden door de Joden als onrein beschouwd, en 
Jezus vertelt de menigte dat deze jonge zoon nu zo wanhopig is 
geworden dat hij elk doel van zijn leven uit het oog heeft verloren. Hij 
leeft nu een leven van schaamte en schande. Het koningschap dat hij 
eens genoot is nu een verre herinnering.

is. Om te overleven, dwingt hij zichzelf nu op straat te bedelen. In dit 
koninkrijk van de duisternis brengt de aarde slechts doornen en 
distels voort, en om überhaupt iets voort te brengen moet er 
moeizaam gezwoegd en gezweet worden. Omdat hij in grote nood 
verkeert, smeekt de zoon om hulp. Maar iedereen zit in hetzelfde 
schuitje. Niemand zal hem veel geven omdat ze allemaal dezelfde 
ernstige hongersnood ervaren als hij. 

Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te 
krijgen bij een boer en moest naar het land om op de varkens 
te passen. Hij had zo'n honger dat hij graag wat van het 
varkensvoer had gegeten, maar dat mocht niet. 
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iedereen die aandacht trekt en belangrijk lijkt. Dit kwam allemaal 
voort uit Adams beslissing om het huis van zijn Vader te verlaten. In 
onze overlevingsmentaliteit hebben we uit het oog verloren wie we 
werkelijk zijn. Maar wees bemoedigd, deze jonge zoon in ons verhaal 
bleef niet in de varkensstal; en terwijl we het verhaal volgen, hoop ik 
dat u ontdekt dat u daar ook niet hoeft te blijven. 

In de bijbel staat dat deze jonge zoon op een dag tot bezinning 
komt en zich het huis van zijn vader herinnert, waar zelfs de 
bedienden meer hebben dan ze op kunnen. Ik kan me voorstellen dat 
hij in zijn staat van extreme honger herinneringen had aan alle 
geweldige maaltijden die hij ooit had genoten. Mijn oom Harold was 
radionavigator op een B-17 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij 
kwam uit een boerengemeenschap en uit een boerenfamilie. Elke 
zondag serveerde zijn moeder een grote maaltijd van gebakken kip, 
aardappelpuree, zelfgebakken brood, sperziebonen en vele andere 
lekkere groenten. Natuurlijk was er altijd zelfgemaakte taart of cake 
als dessert. Ik weet uit de eerste hand hoe geweldig die maaltijden 
waren, want zijn moeder was mijn grootmoeder.

Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf: 'Bij 
mijn vader thuis hebben zelfs de knechts meer dan genoeg te 
eten. En kijk mij hier nu eens zitten! Ik sterf bijna van de 
honger. Ik weet wat! Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: 

 Het vliegtuig van mijn oom werd neergeschoten boven Duitsland 
tijdens de oorlog, en hij bracht vele maanden door in een Duits 
krijgsgevangenkamp. Eten was er bijna niet. Op een dag vroeg ik 
mijn oom hoe hij die dagen had overleefd, en hij vertelde me dat hij 
alleen maar kon denken aan thuiskomen bij zijn moeders gebakken 
kip en aardappelpuree. Ik weet zeker dat deze jongere zoon een 
soortgelijke ervaring had en zich realiseerde wat hij miste. Maar hij 
kon geen aanspraak meer maken op de nalatenschap, omdat hij alles 
al had gekregen wat zijn vader hem schuldig was. Dus bedacht hij een 
plan. Hij zou naar huis gaan en zijn vader smeken om hem als knecht 
in dienst te nemen. In zijn gedachten was werken als knecht, een 
huurling, zijn enige optie. 
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Oké, wat heeft dit alles te maken met de dubbele portie? Alles. 
Jezus gebruikte een verhaal met de jongere zoon die wegging en 
terugkwam, omdat zijn publiek uit de Joodse cultuur zou begrijpen 
wat het verhaal inhield en wat ik u nu ga vertellen. In de Joodse 
cultuur kreeg de oudste zoon automatisch een dubbele portie. Als u 
zich herinnert, ging de oudste zoon niet weg, maar was het de jongere 
zoon die vertrok en terugkeerde. U zult zich ook herinneren dat toen 
hij vertrok, hij zijn wettelijk deel van de erfenis meenam. Hij had nu 
geen aanspraak meer op het landgoed of iets daarvan. Maar toen de 

'Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet 
waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij 
aannemen als knecht?' Zo ging hij op weg naar het huis van 
zijn vader. 

Dus gaat hij terug naar huis met zijn plan en om bij zijn vader te 
pleiten voor tenminste een kans om te werken in ruil voor een 
slaapplaats en eten. Maar de bijbel vertelt een verbazingwekkende 
uitkomst van dit verhaal. Als hij zijn huis nadert, ziet zijn vader hem 
op een afstand en rent hem tegemoet om hem een grote knuffel te 
geven. Vanaf dit moment zou deze gelijkenis het verhaal van de liefde 
van de Vader moeten heten, omdat die vader hem omhelsde, ook al zat 
hij onder de varkensmest. Het Joodse publiek van Jezus wist dat die 
omhelzing de vader religieus onrein zou maken. Maar deze vader 
werd vrijwillig onrein ten behoeve van zijn zoon. Hij vraagt dan het 
beste kleed dat hij heeft en legt het over zijn zoon om zijn vuilheid te 
bedekken. Hij neemt de zegelring die zijn eigen gezag vertegenw-
oordigt en doet die weer om de vinger van zijn zoon. Hij geeft hem 
sandalen om te dragen, wat impliceert dat hij weer toegang heeft tot 
het hele landgoed. Maar het laatste wat zijn vader hem geeft, maakt 
de oudste zoon woedend. De vader laat namelijk het gemeste kalf 
slachten en opdienen voor het feest van de terugkeer van de zoon. De 
jongere zoon krijgt, hoewel hij het niet verdient, de positie en de 
voordelen van het zoonschap terug, wordt openlijk en vrijelijk geëerd 
als zoon, en wordt volledig hersteld in zijn vroegere positie als zoon 
in het huis. 
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Maar op welke basis beoordelen wij wat rechtvaardig is? Is het 
niet de vader die oordeelt en beslist aan wie hij zijn gunst wil 
bewijzen? De training in de aardse vloek die wij allen hebben gehad, 
zou impliceren dat als de vader de jongere zoon een ander deel van de 
nalatenschap zou geven, de oudere zoon het met minder zou moeten 
doen. Maar dit is niet het geval. De vader is zo rijk dat zelfs de 
bedienden meer dan genoeg hebben; hoeveel te meer de zonen.

jongste zoon terugkeerde en de vader hem weer als zoon aannam en 
hem met name het gemeste kalf gaf om zijn terugkeer te vieren, was 
de oudste zoon woedend. In de geest van de oudste zoon behoorde dat 
kalf hem toe, omdat het deel uitmaakte van zijn deel van het 
landgoed. 

Was dit eerlijk? Vanuit het perspectief van het aardse 
vloeksysteem van moeizaam zwoegen en zweten, zouden we 
allemaal zeggen van niet. We zouden waarschijnlijk de kant van de 
oudste zoon kiezen, die trouw had gewerkt en een claim van 
onrechtvaardigheid kon maken op grond van wat hij voor zijn vader 
had gedaan. 

Satan wil niet dat je weet hoe groot onze God is of wie je 
werkelijk bent. Hij heeft vanaf het begin leugens over onze Vader 
verspreid. Verzekeringspolissen beweren dat wanneer rampen 
toeslaan dit een daad van God is. Religieuze organisaties beweren dat 
God blij is met een gelofte van armoede. Mensen beweren dat God 
slechte dingen doet met goede mensen. Satan wil dat je blind wordt 
voor wie je bent en hoe groot je Vader is, want hij wil niet dat je tot 
bezinning komt en met heel je hart naar de Vader terugkeert. Ik kan u 
verzekeren dat wanneer u zich tot Hem wendt, u dezelfde ontvangst 

Dus hier is het punt. Hoewel de jongere broer zijn deel van de 
nalatenschap al had ontvangen, werd hij weer als zoon aangesteld en 
genoot nu een tweede deel. Dit zou betekenen dat hij eigenlijk een 
dubbel deel van de nalatenschap ontving. Vanuit het perspectief van 
de oudere broer was dit niet eerlijk, en in woede vertelt hij dit aan zijn 
vader. Hij voert aan dat hij al die jaren trouw voor hem heeft gewerkt 
en dat deze jongere broer niets anders heeft gedaan dan de familie te 
schande maken. Waarom zou hij dan een dubbele portie krijgen?
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“Maar jongen, jij en ik zijn altijd samen. ALLES WAT VAN MIJ 
IS, is van jou.”

De oudste broer werd kwaad en wilde niet naar binnen 
gaan. Zijn vader kwam naar buiten en probeerde hem mee te 
krijgen. Maar hij antwoordde: “uister, vader! Al die jaren 
heb ik mij voor u uitgesloofd. Ik heb altijd gedaan wat u zei. 
Maar u hebt mij nog nooit een bokje gegeven om te slachten 
en feest te vieren met mijn vrienden. Nu komt die zoon van u 
thuis, hij heeft eerst uw geld er bij de hoeren doorgejaagd en 
wat doet u? U slacht voor hem het beste kalf dat we hebben!” 

De oudste zoon zegt dat hij al die jaren voor zijn vader heeft 
gezwoegd, maar dat zijn vader hem 
al die tijd niet één keer zelfs maar 
een jonge geit heeft gegeven om met 
zijn vrienden feest te vieren. Laat 
me interpreteren wat hij zegt. 
"Vader, u bent oneerlijk!" Maar let 
op wat de vader terug zegt. 

zult krijgen die deze jonge zoon in het verhaal meemaakte. 

"Wie is de oudste zoon?" zeg je. Eens kijken of je daar achter kunt 
komen. 

“Maar jongen,” zei de vader, “jij en ik zijn altijd samen. 
Alles wat van mij is, is van jou. Wij kunnen niet anders dan 
feestvieren. Het is je eigen broer. Hij was dood en is weer 
levend geworden. We waren hem kwijt en hebben hem nu 
terug.” 

Ondertussen was de oudste zoon op het land aan het 
werk. Toen hij thuiskwam, hoorde hij dansmuziek. Hij riep 
een knecht en vroeg wat er aan de hand was. “Uw broer is 
terug,” antwoordde de knecht, “en uw vader heeft het 
mestkalf laten slachten. Hij is zo blij dat uw broer weer 
gezond en wel thuis gekomen is.” 

SATAN WIL NIET DAT 

JE WEET HOE GROOT 

ONZE GOD IS OF WIE 

JE WERKELIJK BENT.
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Jij bent de jongste zoon!

Stoppen!!!!
Kun je nu bedenken wie de oudste zoon is? De oudste zoon heeft 

het te druk gehad met zwoegen voor zijn vader met een verkeerd 
beeld van eigengerechtigheid om echt te genieten van de goedheid 
van zijn vader. Alles wat die vader heeft, is heel die tijd al van hem 
geweest. 

Je hebt gelijk, de oudste zoon vertegenwoordigt de wet van het 
eerste verbond. De eerste zoon kon nooit genieten van de voordelen 
van het huis van zijn vader, omdat hij het te druk had met werken voor 
de goedkeuring van zijn vader. Hoewel de oudste zoon recht had op 
de dubbele portie, was het alleen de jongere zoon die er 
daadwerkelijk van genoot. 

Jij hebt het dubbele deel. Jij bent de zoon die wordt ontvangen, 
niet op basis van wat je doet, maar op basis van wie je bent in 
Christus een zoon of dochter van God, die geniet van een erfenis —
waarvoor je niet hoefde te werken, maar die je gratis ontvangt van je 
Vader. 
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Ik begrijp dat je misschien sceptisch bent over de titel van dit 
hoofdstuk, maar dit is waar je naartoe gaat: meer dan genoeg. Niet 
omdat ik je het nieuwste, meest gewilde geldverdienplan laat zien, 
maar omdat het als kind van God je wettig recht is om te genieten van 
de goedheid en de voorspoed van het huis van je Vader. Het concept 
van de dubbele portie, meer 
dan genoeg hebben, lijkt nu 
misschien iets wat je je 
onmogelijk kunt voors-
tellen in vergelijking met 
waar jij jezelf ziet op dit 
moment in je leven. Maar 
dat is waar je jouw reis naar 
vrijheid moet beginnen in —
je denken. Tenzij je geda-
chten overeenstemmen met 
het Woord van God, zul je 
nooit genieten van zijn 
voordelen. Hef dus je ogen 
op van wat je om je heen 
ziet en richt ze op wat God 
zegt dat van jou is in Zijn Koninkrijk. Stop met ruzie maken over wat 
God zegt omdat je het niet ziet in je leven. Begin in plaats daarvan je 
omstandigheden aan te vallen met het Woord van God, in de 
overtuiging dat ze in overeenstemming moeten zijn met alles wat 

MEER DAN GENOEG!

HOOFDSTUK 9
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LIJKING MET WAAR JE JEZ-

ELF ZIET OP DIT MOMENT 

IN JE LEVEN. MAAR DAT IS 

WAAR JE REIS NAAR VRIJH-

EID MOET BEGINNEN—IN 

JE DENKEN.



“Snel vooruit naar 28 januari 2013 . . . Ik zei tegen mijn man, “Of 
God laat zich zien of ik loop weg”.  . . . Ik was klaar met de kerk en 
God. Toen ik het huis verliet om een paar boodschappen te doen, gaf 
mijn man eindelijk gehoor aan de aansporing van de Heilige Geest en 
belde een goede vriendin van ons om te praten. Toen hij klaar was, zei 
ze dat ze iets voor ons had om naar te luisteren Gary Keesee. Ze —
deelde haar getuigenis over wat haar was overkomen. Toen ik 
thuiskwam vertelde mijn man me wat ze had gezegd en dat hij het de 
volgende dag ging ophalen.

“Ik ga proberen om 22 jaar worsteling in zo weinig mogelijk 
zinnen te vatten. Zowel mijn man als ik groeiden op in christelijke 
gezinnen en gingen regelmatig naar de kerk. We waren zelfs 
betrokken bij het jeugdwerk, de zondagsschool, enz. Toen we 
trouwden was ons eerste financiële jaar goed ... dat was meer dan 22 
jaar geleden. Sindsdien was de 'geldkwestie' een constante bron van 
pijn en strijd, en mijn geloof wankelde altijd omdat ik niet kon 
begrijpen waarom wat volgens de Schrift moest gebeuren, niet 
gebeurde. Als Gods Woord eeuwig en onvergankelijk is en Hij 
gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde is, wat is er dan aan de hand? 
Of was Hij misschien een martelaar, een leugenaar of een gek!

God zegt dat van jou is. Ik ben gewoon iemand zoals jij die eenvoudig 
heeft gedaan, wat ik jullie vertel om te doen. Geloof wat God zegt! 
Gods Woord kan niet falen en zal in elke omstandigheid verandering 
brengen. Hier is bijvoorbeeld een e-mail die ik ontving van een 
luisteraar die sceptisch was, ze had het allemaal al een keer gehoord, 
of toch niet?

“Ik weet niet wat er gebeurde (want ik had genoeg gehoord van 
dominees en leraren over al dat "geestelijk gedoe"), maar ik belde 
haar op en vroeg of ze die avond beschikbaar was. Midden op een 
avond vol sneeuw slaagde ik erin bij haar thuis te komen. Terwijl ik 
reed, zei ik tegen God: “Dit moet het zijn!” De volgende dag 
begonnen we te luisteren, en we waren beiden compleet 
verbouwereerd. Het begon allemaal duidelijk te worden. Al die 
verzen: geloof, vasthouden aan je belijdenis. Alle puzzelstukjes 
vielen eindelijk op hun plaats. We hadden een paar jaar geleden over 
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“We maakten ons geloof vrij en zaaiden op 3 april 2013 om een 
contract voor ons bouwbedrijf te ontvangen voor een onmiddellijke 
opdracht van $150.000 om achterstallige rekeningen, belastingen, 

“Dus brachten we meteen in praktijk wat we hadden geleerd . . .  
we hadden geld nodig voor onze hypotheekbetaling. Het was 
donderdag, en mijn man had wat kleine klusjes gedaan bij mijn 
ouders thuis . . .  ze bleven me vragen hoeveel ze mijn man moesten 
geven (ze wisten dat we het moeilijk hadden). Ik zei hen: "Wat jullie 
maar willen.” Het was immers toch niet genoeg om de hypotheek te 
betalen. . .  MAAR het was in ieder geval nog maar donderdag.

“Vrijdag hadden we een afspraak gemaakt met de vriendin die 
ons de cd's had geleend. Er woedde een zware sneeuwstorm, maar 
zowel mijn man als ik wilden met haar gaan zitten en praten over het 
Koninkrijk en de werking ervan.

“Voordat we weer teruggingen, wilde ze bidden en overhandigde 
ze ons een cheque . . . de Heer had op haar hart gedrukt om in ons 
leven te zaaien. Dat haalde ons volledig onderuit. Toen openden we 
de cheque . . . het was MEER DAN GENOEG om de hypotheek en 
andere kleinere rekeningen te betalen!

“Ik zei tegen mijn man dat dit alles was wat ik nodig had! Ik nam 
een foto van de cheque om me te herinneren aan Zijn trouw. Nou, de 
vijand vond het niet leuk wat hij zag en probeerde onmiddellijk (en 
jongen, ik bedoel onmiddellijk!!!!) ons zaad te stelen. We hadden 
besloten dat dit de waarheid was, en we waren niet van plan iets te 
zeggen dat onze toekomst zou vernietigen. Hij was meedogenloos . . .  
maar we zetten onze hakken in het zand en hielden ons geloofsschild 
omhoog.

het Koninkrijk gehoord, MAAR niemand nam de moeite om het 
PROCES te leren . . .  hoe je bij het 'DAAR IS HET!' komt. Jij deed 
dat wel. 

“(Voordat ik verder ga, moet je begrijpen dat ik een koppige 
Italiaanse was die genoeg had van de "welvaartsleer" die ik had 
gehoord . . . en mijn man wist dit. Het ware wonder was dat ik het 
volledig begreep en er aan vasthield . . . soms kijkt mijn man me aan 
en vraagt zich af wat er in hemelsnaam is gebeurd!)



enz. te betalen. Op 5 april ontvingen we twee contracten voor in totaal 
$450.000 in ÉÉN DAG!!!!! Dit was pas twee maanden nadat we de 
Koninkrijksprincipes begonnen toe te passen.

“Bedankt, Pastor Gary, dat u de tijd heeft genomen om te 
antwoorden op e-mails die ik u had gestuurd. We begrijpen dat uw tijd 
beperkt is, en het feit dat u de tijd nam om dit te doen, toont aan hoe 
graag u deze fenomenale boodschap van Gods grote Koninkrijk wilt 
delen.

“We zijn zo dankbaar dat we nu meer geld hebben om te geven en 
dat we een dag dichter bij schuldenvrij zijn en onze opdrachten 
kunnen uitvoeren!

“We hebben onze kinderen erbij betrokken en zij zagen het: “Dat 
is het”. Nu hebben ze hun eigen lijstje gemaakt en uit hun spaarpotten 
gezaaid voor wat ze willen. We hebben verzen in elke kamer, en onze 
vijfjarige gaat ernaar toe en verklaart: “Ik geloof dat ik het ontvangen 
heb.”

Ik krijg elke dag zulke e-mails. Mensen zoals jij en ik ontdekken 
de waarheid over wie ze zijn in Christus, leren hoe het Koninkrijk van 
God functioneert, en genieten van de voordelen. Hoe hebben Drenda 
en ik het principe van de dubbele portie ontdekt? Dat ga ik je in dit 
hoofdstuk vertellen en ik weet dat je onze verhalen bemoedigend zult 
vinden. 

Toen Drenda en ik de wetten en principes van het Koninkrijk van 
God begonnen te leren, werden onze levens radicaal veranderd, zoals 
ik je in het eerste deel van dit boek vertelde van elke dag ons kostje —
bij elkaar scharrelen, omgaan met paniekaanvallen, antidepressiva en 
extreme hopeloosheid tot een leven met een doel en voorziening. —
We zagen keer op keer dingen gebeuren die ons deden stilstaan en 
zeggen: "Zag je dat? wauw!" We zagen voortdurend dat het Konin-
krijk van God werkte zoals het in de bijbel staat, en we vroegen ons 
af: "Hoe of waarom gebeurde dat?” of "Welk principe hebben we 
aangeboord?" Hoewel we meer dan genoeg genoten, zagen we de 
dubbele portie niet zo duidelijk als de verhalen die ik jullie ga laten 
zien. We genoten van de dubbele portie, maar wisten gewoon niet hoe 
we, wat we zagen, de dubbele portie moesten noemen, totdat God ons 
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In het algemeen zijn wij als gelovigen geroepen om te leven uit de 
financiële overvloed van ons leven. Wij zijn geen paupers, maar in 
staat om bij elke gelegenheid vrijgevig te zijn, net als onze Vader. Ik 
vermeld dit alleen maar omdat ik zoveel e-mails heb ontvangen 
waarin mensen geloofssprongen maakten, terwijl ze Gods timing 

begrip ervan bleef vergroten. Voordat ik uitleg hoe God ons hielp de 
dubbele portie op een betere manier te begrijpen, wil ik nog even onze 
belangrijkste bijbeltekst doornemen. (De woorden tussen haakjes 
zijn mijn aantekeningen, geen deel van de eigenlijke bijbeltekst).

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van 
God, want wie Zijn rust binnengegaan is [geloof], die heeft 
zelf ook van zijn werken gerust [het aardse vloeksysteem van 
moeizaam zwoegen, zweten en overleven] zoals God van de 
Zijne [omdat Hij klaar was].

— Hebreeën 4:9-10 HSV

Inmiddels weet u dat deze sabbatsrust een belofte is aan iedere 
nieuwtestamentische gelovige in Christus en dat het niet alleen een 
oudtestamentisch iets is. U weet nu ook dat de sabbat niet mogelijk is, 
zonder meer-dan-genoeg te hebben, of zoals we zagen in Exodus 16, 
de dubbele portie. Verwar het wandelen in de dubbele portie niet met 
de betekenis, dat u in alle gevallen een enorm kasoverschot bij de 
hand zult hebben, wanneer God u vraagt een project aan te pakken.

Er zijn momenten in mijn leven geweest dat Jezus me zei verder 
te gaan met een project terwijl ik geen geld op de bank had. Ik 
realiseerde me later dat God nooit zenuwachtig was over het geld en 
altijd wist waar het vandaan zou komen. Maar Hij liet het niet blijken, 
om te voorkomen dat de vijand het zou proberen te stelen voordat het 
werkelijk nodig was. Laat me je waarschuwen: neem in zo'n situatie 
alleen een besluit om verder te gaan als je zeker weet dat je van de 
Heilige Geest hebt gehoord dat je het moet doen. Nogmaals, tenzij 
Jezus u zegt verder te gaan met een project zonder dat de fondsen 
aanwezig zijn, ga er dan niet mee door. Wacht tot de timing van God 
en de voorziening beschikbaar is.
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misten. Luister, alleen omdat God je iets laat zien betekent dat nog 
niet dat het tijd is om er werk van te maken. Vaak laat Hij je iets zien 
om je richting en tijd voor voorbereiding te geven. Mijn ervaring is 
dat timing net zo belangrijk is als het horen van de richting.

En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar 
teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de 
synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te 
zeggen: “Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling 
gegaan.”

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd 
heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te 
verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om 
aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het 
gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, 
om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. 

Natuurlijk waren ze woedend op Hem omdat Hij suggereerde dat 
het om Hem ging. Maar let goed op waar Jezus stopte met lezen. In 
vers één en twee van Jesaja 61 (HSV) staat eigenlijk: 

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen 
van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en 
voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit 
te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE en de 
dag van de wraak van onze God.

Toen Jezus zijn bediening begon in zijn geboortestad, nadat Hij 
door Johannes de Doper was gedoopt in de Jordaan en na de 40 dagen 
en nachten in de woestijn, ging Hij naar zijn plaatselijke synagoge, 
pakte de boekrol van Jesaja, opende die bij het eenenzestigste 
hoofdstuk en begon voor te lezen. We vinden deze gebeurtenis 
opgetekend in Lucas 4:18-21 (HSV):

Merk op dat Jezus midden in een zin stopte. Hij las niet, "en de 
dag van de wraak van onze God." Waarom? Omdat Hij wilde stoppen 
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— Jesaja 61:7-9 HSV

In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij 
juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het 
dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap 
hebben. Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat roof bij 
het brandoffer, en Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal 
zijn en Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun 
nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden, en hun 
nakomelingen te midden van de volken. Allen die hen zien, 
zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de HEERE 
heeft gezegend. 

Ik begrijp zeker dat je je schaamt voor slopende financiële 
problemen. Ik heb me zo vaak vernederd en beschaamd gevoeld over 

onze financiële situatie. Ik 
herinner me een keer dat ik 
ongeveer 20 van onze vrie-
nden had uitgenodigd voor 
een etentje in een plaat-
selijk restaurant. Ik weet 
niet meer welke speciale 
gelegenheid we vierden, 
maar ik had ermee inges-
temd om voor het evene-
ment te betalen. Ik herinner 
me dat ik tijdens de maaltijd 

bij het eerste deel van die zin, "het jaar van het welbehagen van de 
Heer." Wat is het jaar van het welbehagen van de Heer? Het Jubeljaar! 
Jezus verklaarde in feite dat alles wat de schaduw van de sabbatdag, 
het sabbatsjaar en het jubeljaar ons lieten zien, nu vervuld was en nu 
hier was gearriveerd, omdat Hij was gekomen. Het hele hoofdstuk 
van Jesaja 61 vertelt ons wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat het 
dubbele gedeelte betreft, kijk eens naar de verzen zeven tot en met 
negen.

LUISTER, ALLEEN OMDAT 

GOD JE IETS LAAT ZIEN 

BETEKENT DAT NOG NIET 

DAT HET TIJD IS OM ER 

WERK VAN TE MAKEN; 

VAAK LAAT HIJ JE IETS 

ZIEN OM JE RICHTING EN 

TIJD VOOR VOORBERE-

IDING TE GEVEN.
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zo gespannen was omdat ik echt geen geld had om zo'n evenement te 
organiseren. Het geld dat ik had verwacht van een zakendeal waaraan 
ik werkte, had vertraging opgelopen. De enige creditcard die ik had 
was niet geannuleerd, maar hij was maximaal gebruikt en ik wist niet 
zeker of hij nog een keer zou werken of niet. Aan het eind van de 
maaltijd werd de kaart geweigerd. Ik moest, met grote vernedering, 
een van mijn gasten vragen te betalen.

O, ik heb veel van dat soort verhalen, maar ik weet niet of u 
genoeg zakdoekjes bij de hand hebt om aan zo'n verslaggeving te 
beginnen. Maar loof God, door Jezus zullen allen die ons zien, 
moeten erkennen dat wij een volk zijn dat de Heer heeft gezegend!

Om een lang verhaal kort te maken, ik ging dat jaar naar een totaal 
onbekend terrein en had mijn bok in ongeveer 40 minuten. Drenda en 

In Marcus 11:24 (NBV) staat,

Het dubbele deel is van jou, Jezus is je sabbatrust, en Hij is je 
dubbele deel! Als je een van mijn vorige boeken hebt gelezen, dan 
weet je dat de Heer mij veel over het Koninkrijk heeft geleerd door de 
hertenjacht. In feite was de hertenjacht het middel dat God gebruikte 
om mijn aandacht voor het Koninkrijk te trekken. Ik had een aantal 
jaren zonder succes op herten gejaagd. Hoewel ik er tijd en geld in 
stak, had ik uiteindelijk geen succes en geen wild. Om heel eerlijk te 
zijn, ik had zelfs nooit de kans gehad om een schot af te vuren. Maar 
dat jaar, toen ik nadacht over het komende hertenjachtseizoen, sprak 
God tot mij en zei: "Waarom laat je mij je dit jaar niet helpen met je 
hertenjacht?!" Natuurlijk had ik geen idee wat dat betekende, maar 
Hij zei me een cheque te nemen en daarop te schrijven: "Voor mijn 
bok van 1987" in het memovak, samen met een bepaald bedrag, en 
het dan te sturen naar een bediening die Hij had aangegeven. Hij zei 
me ook dat Drenda en ik onze handen op die cheque moesten leggen 
en Marcus 11:24 moesten claimen terwijl we erover baden.  

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en 
vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het 
krijgen. 
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ik hebben deze stappen de afgelopen 30 jaar gevolgd, en sindsdien 
heb ik elk jaar binnen 30 tot 40 minuten mijn hert gevangen. Door de 
jaren heen heb ik God behoorlijk wat verbazingwekkende dingen 
zien doen tijdens het jagen, en ik heb ook heel wat lessen geleerd over 
de wetten van het Koninkrijk door het jagen. (Al die vroege verhalen 
staan in mijn boek Faith Hunt).

Het was een van die perfecte dagen voor een jacht in de herfst, 
met een beetje bewolking en een lichte motregen die de grond van tijd 
tot tijd bevochtigde. Het was een zondagavond, ik was een beetje moe 
van het leiden van meerdere kerkdiensten die ochtend, en ik keek 
ernaar uit om in het bos te zijn. Drenda was op weg om wat 
boodschappen te doen, en zij en ik hadden afgesproken dat dit een 
goede avond zou zijn om wat hertenvlees in de vriezer te stoppen. Ik 
trok mijn camouflage aan en verzamelde mijn spullen toen zij naar de 
auto ging. Ik kwam net naar buiten toen ze de auto startte om weg te 
rijden. Toen ze de auto startte, draaide ze het raam naar beneden en zei 
tegen me: "De dubbele portie." Ik wist niet waarom ze dat zei, maar 
later zei ze dat ze de Heer dat op dat moment tegen haar hoorde 
zeggen en zij zich geroepen voelde om me dat te zeggen. 

Ik jaag meestal liever met een boog in de warme herfstkleuren 
dan in het koude geweerseizoen hier in Ohio. De limiet op het aantal 
herten dat je mag vangen is vrij ruim in Ohio, en in sommige jaren is 
de limiet zes herten per jaar. Ik heb nog nooit zoveel herten moeten 
vangen om mijn gezin te voeden. Mijn vriezer is meestal goed gevuld 
met twee of drie herten per jaar. Om te begrijpen wat ik u nu ga 
vertellen, moet u weten dat ik al die jaren tijdens de jacht nooit twee 
herten uit dezelfde boom heb geschoten tijdens dezelfde ochtend- of 
avondjacht. Trouwens, als u geen jager bent: ja, wij jagen met een 
boog vanuit een boomhut. Gewoonlijk, als ik een hert doodde, verliet 
ik het bos en kwam een andere dag terug om er nog een te schieten. 
Maar de Heer wilde me iets leren tijdens deze avondjacht.

We hadden dat jaar voor drie herten gezaaid, en dit was de eerste 
jachtdag voor dat seizoen. Ik gaf haar een snelle kus en zei dat ik het 
ermee eens was, en ik ging op weg naar ons bos. Ik jaag op mijn eigen 
terrein, dus ik wist heel goed waar ik heen ging. Toen ik in mijn 
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Ik heb altijd van wapens gehouden en natuurlijk van jagen. Ik heb 
mijn eigen verzameling geweren die ik bij de jacht gebruik, en ik was 
best tevreden met de geweren die ik bezat. Drenda en ik hebben 15 
hectare land, waarvan ongeveer 6 hectare bos en ook nog 4 hectare 
moeras. In elke herfst kan het moeras droog of vol water staan, 
afhankelijk van hoe nat de zomer was.

Dit jaar hadden we een nogal natte zomer, dus het moeras stond 
vol water toen het eendenseizoen begon. Er kwamen altijd eenden 
naar het moeras in elk jaar dat er water was, maar ik had er eigenlijk 
nooit veel aandacht aan besteed. Maar dit jaar kwamen er grote 
groepen eenden het moeras in, omdat het water zo hoog stond, en ik 
kon het niet laten. Hoewel ik er in het verleden nooit op had gejaagd, 
dacht ik toch dat het goed zou zijn om naar het moeras te gaan om de 

boomhut klom, gaf ik mijn knorlokroep een paar slagen. Binnen 15 
minuten kwam er een grote 8-punter aangerend, ik schoot van 40 
meter en mijn bok was neer. Dat was geweldig. Ik klom naar beneden 
en liep naar de bok, maar toen herinnerde ik me wat Drenda had 
gezegd, de dubbele portie, dus ik liet de bok liggen waar hij was 
gevallen en liep terug naar mijn boom en klom weer in de hut.

Ik dacht dat met alle commotie die ik had gemaakt bij het naar 
beneden gaan, het rondlopen, en dan teruglopen naar de boomhut, 
naar boven klimmen, laat staan alle geur die ik waarschijnlijk had 
verspreid, dat er in de natuurlijke omgeving een kleine kans zou zijn 
op nog een prooi in de paar resterende minuten van licht voor de 
legale jacht. Maar binnen 15 minuten nadat ik in de boom zat, liep een 
bok direct onder mijn boom, en ik liet hem vallen met een perfect 
schot. wauw, twee schoten en twee herten achter elkaar vanuit 
dezelfde boom. Dat had ik nog nooit eerder gedaan. Dat trok mijn 
aandacht en ik wist dat het de dubbele portie was waar Drenda het 
over had. 

De volgende vijf jaar had ik dezelfde ervaring. Elke keer als ik 
met een boog ging jagen, kreeg ik twee herten uit dezelfde boom met 
een paar minuten tussenruimte. Ik wist dat dit niet normaal was, en ik 
begon stil te staan bij de dubbele portie, in het besef dat God me weer 
eens een les leerde over Zijn Koninkrijk. 
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Toen ik dat jaar op eenden joeg, merkte ik dat de eenden vaak net 
buiten schotbereik voorbij kwamen. Ik gebruikte mijn normale 
allround jachtgeweer dat ik gewoonlijk voor konijnen en fazanten 
gebruikte, maar toen de eenden net buiten schotbereik vlogen, 
herinnerde ik me dat ik had gehoord van een nieuwer type 
jachtgeweer dat speciaal was ontworpen voor de eendenjacht. Ze 
waren gecamoufleerd en konden de nieuwe eendenladingen schieten 
die een veel grotere lading hagel bevatten, waardoor je op veel 
grotere afstand kon schieten. Ik weet nog dat ik dacht dat ik daar eens 
naar moest kijken. 

eendenjacht te proberen. Nou, de jacht was geweldig. Er waren 
overal eenden, en we hadden een paar eendenmaaltijden dat jaar.

In het eerste boek van deze serie, Uw financiële revolutie: de 
kracht van bondgenootschap, heb ik het over het principe dat ervoor 
zorgde dat dit geweer tevoorschijn kwam. Ik noem het het 
sikkelprincipe, en het staat in Marcus 4:26-29. Ik raad je aan een 
exemplaar van het boek te kopen als je het nog niet gelezen hebt. Dat 
geweer was zeker verbazingwekkend, maar het is niet het echte 
verhaal waar ik me op wil concentreren. Maar het was wel de 

Toevallig was ik een maand na afloop van het eendenseizoen in 
een plaatselijke sportzaak toen ik een rek zag met geweren met het 
label watervogels. Ik bekeek ze even, maar met een prijskaartje van 
2.000 dollar en het feit dat ik het geweer pas over tien maanden nodig 
zou hebben als het eendenseizoen weer zou beginnen, besloot ik te 
wachten met de aankoop. Maar zonder na te denken zei ik hardop: 
"Heer, die zou ik wel willen hebben." Ik dacht er niet veel over na toen 
ik de winkel verliet, maar een paar weken later sprak ik op een 
verkoopvergadering van een bedrijf, geen kerkvergadering, maar een 
verkoopvergadering van een bedrijf. Aan het eind van mijn 
presentatie bedankte de CEO me voor mijn toespraak en zei: "We 
willen je bedanken voor je toespraak van vanavond met een cadeau." 
Ik was verbijsterd toen hij precies het geweer tevoorschijn haalde dat 
ik een paar weken eerder in de sportwinkel had bekeken. Mijn 
woorden, "Heer, die neem ik," en het feit dat ik in het verleden 
geweren had weggegeven, brachten die oogst. 
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Nog geen paar weken daarna gebeurde hetzelfde twee —
jachtgeweren op dezelfde dag. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik 
een man ben die gezegend is met geweldige jachtgeweren. Maar 
zoals elk verhaal dat ik vertel, vraag ik altijd: "Hoe is dat gebeurd?" 

Nadat dat geweer opdook, en ik besefte hoe ik die oogst in gang 
had gezet, dacht ik op een dag even na over andere geweren die ik 
dacht te willen bezitten. Ik had immers tientallen geweren gezaaid. 
Het enige geweer dat ik niet in mijn collectie had was een 
dubbelloops jachtgeweer. Dat zijn mooie jachtgeweren, en meestal 
zijn ze ook niet goedkoop. Dus ik zei: "Heer, ik zou graag een van die 
mooie dubbelloops jachtgeweren willen hebben!" 

Ongeveer twee maanden geleden gaf ik 's ochtends onderwijs in 
een kerk en 's avonds zou ik in dezelfde stad onderwijzen in een 
andere kerk. Na de ochtenddienst kwam er een man naar me toe en 
zei: "Ik ga je een prachtig Browning semi-automatisch geweer sturen 
dat ik heb." Weer was ik opgewonden. Vreemd genoeg kwam er in de 
avonddienst in de andere kerk een man naar me toe en zei: "Ik heb een 
gloednieuw geweer bij me dat nog in de doos zit en dat wil ik je 
geven." Het was een prachtige Marlin 30/30 met vizier; een geweer 
dat ik vaak heb bewonderd maar nog nooit heb gehad. Nogmaals, ik 
was verbaasd, maar ik had de dubbele portie te pakken.

aanleiding voor het verhaal dat ik jullie wil vertellen.

Ongeveer een maand later kreeg ik een telefoontje van een 
partner van de bediening, en hij zei dat hij een jachtgeweer voor me 
wilde kopen, een dubbelloops. Ik was opgetogen en hij zei dat hij het 
per post zou opsturen. Nou, een paar dagen later ontving ik twee 
prachtige dubbelloops jachtgeweren in de post, gewoonweg 
prachtig! Merk op dat ik twee jachtgeweren ontving. "wauw," dacht 
ik. Ik belde de partner op en bedankte hem voor de prachtige 
jachtgeweren die hij had gestuurd. Binnen een paar dagen stuurde hij 
er nog twee. Toen ik belde om hem nogmaals te bedanken, zei hij: "Ik 
was zo onder de indruk dat je me persoonlijk belde om me te 
bedanken, dat ik je er nog twee wilde sturen." Ik was overweldigd 
door de geschenken, maar ik begon een patroon te zien. Twee 
geweren per keer? Dat klinkt als de dubbele portie. 
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Natuurlijk heb ik u al verteld dat ik in het verleden veel geweren heb 
gezaaid, maar nooit had gezegd: "Die neem ik, Heer," tot dat bepaalde 
moment. Nogmaals, dit is het sikkelprincipe dat u moet kennen. Maar 
verder dan het sikkelprincipe was ik het dubbele deel aan het 
aanboren op een heel duidelijke en voor de hand liggende manier en 
ik wilde precies weten hoe ik dat deed. Ik geloof dat de Heer mij liet 
zien dat zovelen van ons dit zeer belangrijke aspect van het oogsten 
van het Koninkrijk hebben gemist, en ik zal in het volgende 
hoofdstuk enige tijd besteden aan dat onderwerp. Maar voor ik dat 
doe, moet ik met u delen hoe dat jaar verder verliep.

En ook bij dit verhaal moet ik vermelden dat Drenda en ik al 
eerder verschillende auto's hadden weggegeven en niet echt een 
duidelijke eis hadden gesteld aan ons geloof wat we van dat geven 
zouden oogsten. Maar als u zich dat verhaal herinnert, toen we tijdens 
onze conferentie in die gehuurde Escalade reden en zeiden: "Dit 
vinden we mooi; we denken dat we zo'n auto moeten kopen", 
verwachtten we niet echt dat iemand ons zou opbellen en zeggen dat 
hij er een voor ons wilde kopen. Maar dat gebeurde wel. En natuurlijk 
hadden we niemand verteld dat we er een wilden. Dus zoals ik al 
eerder vertelde, de parelmoerwitte, korte versie Escalade verscheen 
en het was en is gewoon geweldig. Ik ben er weg van.

Nadat ik de jachtgeweren met de post had ontvangen, gebeurde 
het volgende en het is een van de meest verbazingwekkende —
verhalen die zijn voorgevallen met betrekking tot het zien van de 
dubbele portie in een duidelijk, voor de hand liggend voorbeeld van 
een dubbele portie, zonder er vragen bij te stellen. Dit verhaal heeft te 
maken met mijn voertuigen, in het bijzonder mijn parelwitte Cadillac 
Escalade die ik een paar hoofdstukken geleden noemde. Zoals ik al 
eerder in het boek zei, Drenda en ik zijn niet buitengewoon verzot op 
auto's. We rijden ze meestal gewoon totdat ze niet meer werken of er 
niet meer goed uitzien. 

Maar er is een nog verbazingwekkender kanttekening bij dat 
verhaal, dat zich afgelopen zomer voordeed. We hadden ongeveer 
anderhalf jaar met deze Escalade gereden toen de zomer aanbrak, en 
op een dag merkte ik dat het motorcontrolelampje ging branden. 
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Hij wist dat Drenda en ik een huis in Florida hadden gekocht. Ik 
zat daar stomverbaasd toen hij zei: "Weet je wat? Jij rijdt deze naar 
Florida en gebruikt hem daar, en ik koop een andere voor jou om hier 
in Ohio mee te rijden." Ja, ik heb nu twee parelwitte Escalades in 
korte uitvoering die in alle opzichten perfect zijn, behalve het 
sensorlampje dat af en toe gaat branden in de eerste. Ze zijn allebei 
perfect in elk opzicht! Nogmaals, het was een van die "Zag je dat?" 
momenten. Drenda en ik moeten onszelf in de arm knijpen als we in 
deze prachtige auto's rijden. We hebben voor geen van beide auto's 
betaald. Maar in dit geval, wisten we dat het de dubbele portie was.

Op een dag, in een ongedwongen gesprek met de man die me het 
voertuig had gegeven, noemde ik het sensorlampje dat ik had. Hij zei: 
"Ja, ik heb dat zien gebeuren bij sommige andere GMC voertuigen." 
"In feite," zei hij, "is het heel gebruikelijk in de oudere." Hij zei verder 
dat het de auto op geen enkele manier zou beïnvloeden en dat ik er de 
komende 10 jaar of langer probleemloos mee zou moeten kunnen 
rijden. 

"Niks bijzonders", dacht ik, 
maar ik wilde het laten nak-
ijken, dus bracht ik de auto 
naar de dealer. Ze zeiden dat 
het echt geen probleem was. 
De sensor pikte een klein 
beetje olie op in de uitlaat, 
maar dat zou geen probleem 
zijn. De motor zou zolang 

meegaan als ik wilde rijden. Ik vroeg ze waarom hij olie oppikte. 
Mijn Escalade had een aangepast, na de aanschaf geïnstalleerd, 
uitlaatsysteem, en ze dachten dat dat een reden kon zijn waarom het 
probleem opdook. Nogmaals, ze zeiden dat de motor zelf in orde was 
en dat ik mocht verwachten dat de motor lang mee zou gaan. 

Ik vertel deze verhalen niet om op te scheppen, maar vriend, ik 
ben gezegend! Ik geniet van de dubbele portie, dat is zoals je nu weet, 
meer dan genoeg hebben. Ik heb een wapenkluis vol wapens, die 
meer dan genoeg zijn. Ik heb twee identieke Escalades waar ik niet 

IK JAAG DE KONING 

EN ZIJN KONINKRIJK NA, 

MAAR IN HET KONINKRIJK 

VIND IK MEER DAN 

GENOEG: DE DUBBELE 

PORTIE!
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Dus ging Drenda online en maakte een lijst van ongeveer 25 
huizen die ze wilde bekijken. Eenmaal daar, verkleinde Drenda haar 
lijst van 25 huizen tot 5 die een mogelijkheid waren en één waarvan 
ze zei dat ze die mooi vond. Op dat moment vloog ik naar haar toe en 
ze liet me de 5 huizen zien en het huis dat ze mooi vond. We beperkten 
de vijf tot twee het huis waar ze van hield en een ander huis dat erg —
mooi was, maar niet zo mooi als het huis waar ze van hield. Ik moet 
toegeven dat toen ik het huis zag dat zij mooi vond, ik wist dat dit voor 
Drenda was, en we deden er uiteindelijk een bod op. De eigenaar 
accepteerde ons bod en we hadden een contract voor ons nieuwe huis.

Een paar weken later, toen we thuis in Ohio aan het uitrusten 
waren, hijgde Drenda en zei: "Dat is mijn huis!" "Ik weet het," zei ik, 
"Dit is jouw huis. God vertelde me dat ik je huis aan zee moest kopen 
in de week dat ik je naar de oceaan stuurde." 

Mijn vrouw wilde al 20 jaar een strandhuis. Nee, laat me dat 
anders zeggen. Ze wilde er altijd al een! Ze houdt gewoon van de 
oceaan! Hoe dan ook, ze kijkt al jaren naar huizen aan zee. In het 
verleden, als er een goede deal was voor een huis dat ze mooi vond, 
ging ons geld op aan projecten in de bediening en wachtten we. Dit 
jaar was ik in de kelder aan het bidden terwijl ik op mijn hometrainer 
zat. Opeens drong de Heer heel sterk tot me door: "Zeg Drenda dat ze 
naar Florida moet gaan, naar die stad waar ze zo graag een huis wil 
hebben, en zeg haar dat ze deze week haar huis aan zee moet kopen". 
Wauw, deze week? Er was een sterke urgentie in mijn geest toen ik dat 
hoorde. Dus vertelde ik Drenda wat de Heer tegen me had gezegd, en 
we namen contact op met een vriendin van ons die in die stad woonde, 
om te zien of zij Drenda een paar dagen wilde rondrijden om huizen te 
bekijken. Ze zei dat ze dat graag zou doen.

voor betaald heb. Ik denk dat je het ermee eens bent dat dat meer dan 
genoeg is! En het is niet dat ik je aanmoedig om materiële dingen te 
zoeken, dat doe ik niet. Ik hou dingen losjes vast, en ik aanbid geen 
spullen of streef ze na. Ik jaag de Koning en Zijn Koninkrijk na, maar 
in het Koninkrijk vind ik meer dan genoeg: het dubbele deel!

 Wacht, ik ben nog niet klaar met het getuigen van de goedheid 
van de Heer en de dubbele portie. 
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Na onderzoek van de geschiedenis van het huis kwamen we 
erachter dat de eigenaar een paar jaar eerder inderdaad had 
geprobeerd het huis te verkopen, maar dat dit niet lukte en hij het van 
de markt haalde. Dat was toen Drenda de foto van het huis in de 
onroerend goed lijst had gezien. Maar de eigenaar had besloten het 
weer op de markt te brengen, en dat verklaart waarom ik Drenda 
plotseling naar de oceaan stuurde met de instructie: "Je moet deze 
week een huis kopen." Ze zal je vertellen dat dat niet de manier is 
waarop ik gewoonlijk geld uitgeef. Timing is alles. Deze keer was 
mijn geld niet betrokken bij andere projecten en was het beschikbaar 
voor het huis. Ik weet zeker dat er veel mensen naar dat huis keken en 
dat was de reden voor de urgentie. Verbazingwekkend genoeg was de 
prijs niet gestegen ten opzichte van de prijs van twee jaar eerder, toen 
zij het voor het eerst zag. Ik geloof dat God het voor haar had 

Je moet ook weten dat we meer dan twee jaar eerder zaad hadden 
gezaaid voor een strandhuis in deze stad. Onze belijdenis in die tijd 
was: we hebben een strandhuis in deze stad, we hebben het al, en we 
hebben het ontvangen op de dag dat we ervoor gezaaid hebben. Ik kan 
me nog precies de plek en het moment herinneren dat we elkaars hand 
vasthielden en het eens werden over Drenda's strandhuis aan de 
oceaan. Maar nu we in het contract zaten, herinnerde Drenda zich 
plotseling de foto die ze twee jaar eerder had gezien en besefte dat dit 
hetzelfde huis was, haar huis! 

"Nee," zei ze, "Je begrijpt het niet, dat is mijn huis." Ze legde 
verder uit dat ze al een aantal jaren op zoek was naar huizen in dat 
gebied, en op een dag zag ze een foto van het huis dat we kochten in 
een onroerend goed advertentie. Toen ze het zag, vond ze het 
prachtig. Ze hield van alles, de Spaanse mediterrane architectuur, de 
plattegrond, de locatie, alles. Ze herinnerde zich dat ze haar vinger op 
die foto legde en zei: "Heer, ik wil dat huis!" Maar ze wist dat het huis 
te duur was en we hadden ons geld al in andere projecten gestoken, 
dus bleef ze kijken naar huizen die op dat moment in onze prijsklasse 
lagen. Maar geen enkel ander huis klikte, en we zijn nooit op het punt 
gekomen dat we daadwerkelijk een contract voor een huis hebben 
gesloten. We hadden gewoon nog geen vrede met een huis. 
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vastgehouden!

Nadat we beide huizen definitief in bezit hadden, zat ik op een dag 
in mijn kantoor toen ik plotseling dacht: "Wacht eens even, dit is de 
dubbele portie!". Mijn vrouw droomde al jaren van een huis aan zee. 

Maar hier is het dubbele deel van het verhaal. Terwijl ons 
strandhuis onder contract stond, kregen we een telefoontje van 
Drenda's moeder. Zij hadden al 32 jaar een huis in Canada. We waren 
er in de loop der jaren een aantal keren geweest en hielden van het 
huis en de locatie. Het huis staat op een eiland direct aan het water. In 
feite is de oceaan ongeveer 30 meter van het achterdek. Drenda's 
ouders werden ouder en besloten dat ze het onderhoud en de kosten 
van een huis zo ver weg niet wilden. Ze kwamen naar ons toe en 
vroegen of we interesse hadden om het te kopen en ik zei nee. Het was 
31 uur rijden vanuit Ohio, en hoewel ik van het huis hield, zag ik het 
niet als iets waar ik zo vaak naartoe kon vanwege de reistijd. Dus 
schreven ze het huis in bij een makelaar, maar nadat het twee jaar te 
koop had gestaan, toonde geen enkele koper serieuze belangstelling. 

Terwijl wij dus wachtten op de contractafwikkeling van ons 
strandhuis aan zee, belden zij op en legden uit dat zij zonder succes 

hadden geprobeerd het huis 
te verkopen en dat zij bereid 
waren de prijs te halveren als 
wij het wilden kopen en in de 
familie wilden houden. Ik 
dacht eraan dat mijn kind-
eren daar waren opgegroeid 
en dat het een prachtige plek 
is. Dus baden Drenda en ik 
erover en zeiden dat we het 
zouden nemen. We hadden 
net genoeg geld bij de hand 

om de aankoop te doen. Bovendien hadden we het jaar daarvoor een 
vliegtuig gekocht voor mijn bedrijf, waardoor we er in 5 uur konden 
komen in plaats van de 31 uur die het met de auto kostte. Dat maakte 
de reis een stuk haalbaarder. 

DENK NIET DAT DE DUB-

BELE PORTIE BEPERKT 

IS TOT HET HEBBEN VAN 

TWEE VAN IETS; IN WER-

KELIJKHEID IS DE DUB-

BELE PORTIE GEWOON 

MEER DAN GENOEG 

HEBBEN.
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Nu kreeg ze in twee maanden tijd een huis in het zuiden van de 
Verenigde Staten, dat warm is in de winter maar te warm om echt veel 
te gebruiken in de zomer. Maar het huis in Canada heeft de perfecte 
temperatuur in de zomer, maar is te koud in de winter. We 
realiseerden ons dat ze nu een huis aan zee heeft voor beide 
seizoenen. Ongelooflijk. We zeiden zeker: "Zag je dat?" toen die twee 
contracten definitief werden. Ik denk dat je het ermee eens bent dat dit 
eruit ziet als en ruikt naar de dubbele portie! Geweldig!

Ik heb verschillende voorbeelden gebruikt van hoe God twee van 
iets naar Drenda en mij bracht, wat God volgens mij gebruikte om ons 
duidelijk de dubbele portie in werking te laten zien. Maar ik wil 
ervoor zorgen dat je niet denkt dat de dubbele portie beperkt is tot het 
hebben van twee van iets. In werkelijkheid is de dubbele portie 
gewoon meer dan genoeg hebben. God gebruikte deze duidelijke 
voorbeelden van twee van iets om mijn aandacht te trekken voor de 
dubbele portie. Dus wat het ook is, een overvloedige voorziening is 
de dubbele portie. Ik hoop dat u de realiteit van de dubbele portie en 
de sabbatrust begrijpt. Het leven is zo geweldig in het Koninkrijk! 
Terwijl ik dit hoofdstuk schrijf, zit ik in ons huis in Canada en kijk uit 
het raam naar de oceaan. Er spelen meeuwen en eenden langs de kust 
op slechts 25 meter van het huis. Er is vrede, geen werkdruk, het is 
betaald en een zegen. Ik ben werkzaam in mijn roeping, deel het 
goede nieuws van het Koninkrijk van mijn Vader, een zoon in Zijn 
huis, een burger van Zijn grote Koninkrijk, en ik geniet van de 
dubbele portie!

Drenda en ik zouden zoveel verhalen kunnen schrijven over hoe 
het Koninkrijk van God en de wetten die het beheersen ons leven 
hebben beïnvloed, evenals de duizenden mensen die ons mailen met 
hun verhalen. Zoals ik al vertelde, kun je al deze dingen in de bijbel 
lezen, maar het is zo opwindend om de bijbel voor je ogen vorm te 
zien krijgen. 

Gewoon een kanttekening die ik hier wil toevoegen. Het is echt 
een hele gok van mijn kant om mensen te vertellen hoe God Drenda 
en mij heeft gezegend en welke reis we hebben afgelegd. Mensen 
vatten het vaak verkeerd op. Ze denken soms dat we trots zijn of 
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opscheppen. Of ze denken dat we hun tienden of hun offers hebben 
gebruikt en aan onszelf hebben uitgegeven. Begrijp alstublieft dat 
Drenda en ik geen geld gebruiken van onze TV-uitzending, en we 
nemen geen geld van de verkoop van onze materialen. Ja, we krijgen 
een salaris, natuurlijk, van de kerk waarin we voorgaan. Maar we 
hebben altijd bedrijven gehad en God zegent ze. Ik wilde er alleen 
zeker van zijn dat jullie weten wat ons hart is bij het delen van onze 
persoonlijke verhalen. Ik vond dat ik jullie moest vertellen wat we 
daadwerkelijk hebben zien gebeuren, en wat God ons daarover heeft 
geleerd. De resultaten die ik met jullie deel zijn niet die van Gary en 
Drenda Keesee; zo goed zijn wij niet! Nee, wat we gezien hebben en 
waar we van genieten is het resultaat van onze Vader en Zijn 
Koninkrijk in ons leven. We delen deze verhalen omdat we gewoon 
willen dat je het snapt! Hé, we kwamen uit het niets, en de enige reden 
dat ik dit boek schrijf is voor jou! Ik wil dat je weet hoe het werkt, 
zodat je alles wat God voor jou heeft ook kunt begrijpen en 
ontvangen. 

Begrijp dat ik armoede haat met een passie. Die negen jaar van 
leven in constante stress en angst waren een levende hel op aarde, 
letterlijk! Ik hoop dat je je zult herinneren dat de sabbatsrust zowel 
van jou is als van mij! In het volgende hoofdstuk ga ik je helpen 
begrijpen hoe je de sabbatsrust kunt aanboren.

Een kanttekening bij dit hoofdstuk. Terwijl ik de bovenstaande 
zin schreef, kwam mijn secretaresse mijn kantoor binnen en zei dat er 
een doos voor me was aangekomen. Ik was verrast hem te openen en 
twee hele mooie jachtgeweren te vinden. wauw, dat was bemoe-
digend! Het was net alsof God het "Amen" zette op wat ik net had 
gezegd. 

Nadat dit boek gedrukt was en ik de eerste vrachtwagenlading 
boeken had ontvangen, was ik opgewonden om deze principes voor 
het eerst te onderwijzen op onze Atlanta Revolution conferentie. Ik 
was ook opgewonden om mijn nieuwe boek bij me te hebben om aan 
de mensen te geven. Toen ik me klaarmaakte om naar de balzaal te 
gaan om te spreken, belde mijn secretaresse me en zei dat er een 
telefoontje voor me was van de heer die me de eerste set wapens had 
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gegeven, en hij zei dat hij me meteen moest spreken. Dus belde ik 
hem snel op. Hij was zo opgewonden toen hij uitlegde dat hij net naar 
het UPS-kantoor was geweest en me nog twee geweren had gestuurd! 
Bovendien had hij Drenda ook een geweer gestuurd, en omdat hij 
wist dat ze niet jaagde, stuurde hij haar $1.500 in briefjes van honderd 
dollar. Ik was geschokt. Ik voelde dat God opnieuw bevestigde wat ik 
deed en me in zekere zin zei door te gaan. Mensen moeten dit 
weten God wil dat je dit weet! Hoe dan ook, toen ik thuis kwam, —
was ik opgewonden om de doos te openen. Drenda en ik ontvingen de 
mooiste bij elkaar passende Browning dubbelloops jachtgeweren die 
ik ooit had gezien. Ze waren allebei gloednieuw. Ik had ook een 
gouden Browning halfautomatische 15.6mm en dan had Drenda 
natuurlijk haar $1.500. De dubbele portie! 

Je vraagt je misschien af waarom zoveel geweren. Nou, ik moet 
toegeven dat ik nu een heleboel heel mooie jachtgeweren heb, ook 
geen goedkope, en ik stelde dezelfde vraag. God liet me weten dat Hij 
zoveel heel dure en mooie jachtgeweren had gestuurd om me te laten 
zien hoe groot Zijn middelen waren, dat Zijn voorziening verder gaat 
dan wat ik verwachtte en zo veel verder dan overleven. Ik snap het! Ik 
zie het!

154

UW FINANCIËLE REVOLUTIE: De Kracht Van Rust



Maar Jezus antwoordde: “Geven jullie hun maar te 
eten.” “Moeten wij dan brood gaan kopen?” vroegen ze. 
“Het kost een kapitaal om al die mensen te eten te geven!” 

“Hoeveel brood hebben jullie?” vroeg Hij. “Ga eens 
kijken.” 

“We hebben vijf broden,” zeiden ze, “en ook nog twee 
vissen.” Jezus zei tegen de mensen dat zij in groepen in het 
gras moesten gaan zitten. Even later zaten zij op het gras in 
groepen van vijftig en honderd personen. Hij nam de 
vijf broden en de twee vissen, keek op naar de hemel en —
dankte God voor dit eten. Daarna brak Hij de broden in 
stukken. Zijn leerlingen moesten die uitdelen onder de 
mensen. Ook de vissen verdeelde Hij. Iedereen at tot hij 
genoeg had. Na de maaltijd werd het overschot opgehaald en 

Ik heb nu behandeld wat de sabbatrust is en hoe die mogelijk is 
door het dubbele deel. De vraag die bij je opkomt is: "Hoe kan ik het 
dubbele deel aanboren?" Nou, ik ben blij dat je dat vraagt! Om het 
antwoord op die vraag te vinden, gaan we terug naar het verhaal 
waarin Jezus de 5.000 mannen voedde met vijf broden en twee 
vissen. 

Tegen de avond zeiden zijn leerlingen: “Het is al laat. U 
moet de mensen maar wegsturen, dan kunnen ze naar de 
dorpen en boerderijen gaan om eten te kopen. Hier kunnen 
zij niets krijgen, er woont hier niemand.” 

HET GEHEIM VAN DE 
DUBBELE PORTIE

HOOFDSTUK 10
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in manden gedaan: dat waren twaalf manden vol! Er waren 
daar heel veel mensen, het aantal mannen alleen al bedroeg 
vijfduizend. 

— Marcus 6:35-44 HTB

We hebben het eerder over dit verhaal gehad, maar er zijn hier 
echt grote aanwijzingen over de dubbele portie. In het verhaal 

vermenigvuldigde Jezus op 
bovennatuurlijke wijze het 
brood en de vis, en de 
mensen aten allemaal tot ze 
voldaan waren. Ik neem aan 
dat er ongeveer 20.000 
mensen waren, inclusief 
vrouwen en kinderen; en 
zoveel mensen voeden met 
vijf broden en twee vissen 
totdat iedereen vol zat, is 
een absoluut goddelijk iets. 
En dat kunnen we toesch-
rijven aan het Koninkrijk, 
het vieren en nagaan hoe 
het functioneerde. Maar 

alleen het feit dat de mensen gevoed werden is niet het hele plaatje 
van wat er gebeurde, en als je het daarbij laat, mis je het dubbele deel. 
Laten we wat verder graven.

Na de maaltijd werd het overschot opgehaald en in 
manden gedaan: dat waren twaalf manden vol! Er waren 
daar heel veel mensen, het aantal mannen alleen al bedroeg 
vijfduizend.(vers 43-44)

Dus wat zegt de tekst ons? Nadat iedereen tevreden was, werden 
er twaalf manden vol brood en visstukken opgehaald. De definitie 
van de dubbele portie is meer dan genoeg hebben. Genoeg is tevreden 
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zijn, maar twaalf manden die overbleven nadat het volk tevreden was, 
is de dubbele portie, meer dan genoeg. Laat dat verschil even tot je 
doordringen. Ik wil dat u een duidelijk beeld krijgt van voldaan en de 
dubbele portie. Ik heb hier geen tijd om veel dieper in te gaan op hoe 
Jezus de kracht van het Koninkrijk in die situatie bracht om het eerste 
deel van dit verhaal 5.000 tevreden mensen te volbrengen. Maar — —
je kunt de volledige uitleg vinden in het eerste boek van deze serie, 
genaamd Jouw Financiële Revolutie: De kracht van bondgenoots-
chap.

In plaats daarvan wil ik me concentreren op de dubbele portie, de 
overvloed, en hoe dat in dit verhaal gebeurde. Ja, het is een geweldig 
verhaal 20.000 mensen die allemaal tevreden zijn, wauw! Maar er —
is meer in het Koninkrijk dan alleen tevreden zijn, hoewel je zeker 
tevreden moet zijn voordat je door kunt gaan naar de overvloed. 
Tevreden zijn is geweldig, maar hoe zit het met morgen? Wat ik 
probeer te zeggen is, dat als je doel alleen is om tevreden te zijn, wat 
gebeurt er dan als je weer honger krijgt? Veel christenen zijn 
tevreden, maar missen de dubbele portie. De sabbatrust van God 
brengt die dubbele portie. Tevreden zijn is slechts een tijdelijke 
oplossing. Het lost het probleem van levensonderhoud niet op. De 
wetenschap dat je weer honger zult krijgen, ook al heb je nu geen 
honger, opent de deur naar angst, waardoor je gaat zwoegen en 
ploeteren met een overlevingsmentaliteit. Nee, er is een betere 
manier van leven dan alleen maar streven naar tevredenheid. Met een 
tevreden mentaliteit kun je niet veel opbouwen. Op het tevreden-
niveau is visie nog steeds beperkt tot het uitsluitend gericht zijn op 
vandaag. Gewoon tevreden zijn als doel, is nog steeds een doel van 
overleven in het aardse vloek- en zweetsysteem. 

'Tevreden' heeft eten voor vandaag; de dubbele 
portie bouwt een morgen!

Ik zal u een voorbeeld geven van hoe de cultuur en het grootste 
deel van de kerk denkt. Vraag iemand hoe het financieel met hem gaat 
en je zult veel antwoorden krijgen, waarschijnlijk niet veel goede. 

HET GEHEIM VAN DE DUBBELE PORTIE



We hebben ongeveer een uur gepraat, en hij kon maar niet 
begrijpen waarom hij ten minste het overgrote deel van de inhoud van 
zijn betaalrekening, waarvoor hij hard had gewerkt (waaraan hij mij 

Maar als je een goed antwoord krijgt, iemand die zegt: "Het gaat 
geweldig," vraag hem dan: "Hoe lang heb je je huis al afbetaald?" Ze 
zouden je waarschijnlijk aanstaren en zeggen: "Nou, mijn huis is niet 
afbetaald. Ik bedoel gewoon dat we al onze rekeningen betalen en wat 
geld op de bank hebben." "Geweldig!" zeg je, "Jullie doen het echt 
goed. Vertel me, hebben jullie meer dan 10.000 dollar op de bank?" Ik 
neem naan, dat niemand dit echt zou vragen, maar als je het zou doen 
en ze zouden antwoorden, zouden ze zeggen: "Nee, maar we hebben 
800 dollar." Serieus, deze mensen denken dat ze het financieel 
geweldig doen omdat ze een mooie auto hebben, een mooi huis, en 
een paar dollar op de bank. Ze leven de tevreden levensstijl. Maar er is 
meer! Wat dacht je van een betaald huis met 100.000 dollar op de 
bank, of 500.000 dollar op de bank? Dat zou voor de meeste mensen 
een meer-dan-genoeg beeld van het leven geven. Tevredenheid is 
geweldig en noodzakelijk, maar twaalf manden met brood en vis in 
de voorraadkast is meer dan genoeg, en het gaat gepaard met vrede!

Ik zat op een dag met een cliënt en besprak zijn financiën met 
hem. Toen ik zijn schulden doornam, merkte ik dat hij ongeveer $ 
40.000 aan creditcardschulden had. En toen ik zijn activa doornam, 
zag ik dat hij ongeveer $ 40.000 in contanten op zijn betaalrekening 
had staan. "Joe," zei ik, "hier hoef je niet eens over na te denken. Je 
hebt het geld om je drie creditcards volledig af te betalen. Je rente op 
de creditcardschuld is 18%, en de rente op je betaalrekening is 1%. 
Betaal de creditcards af met het geld!” Maar weet je wat? Joe zei dat 
hij dat niet wilde doen. Ik zat daar verbaasd, en vroeg hem waarom. 
Hij zei dat het geld op zijn betaalrekening hem een veilig en 
financieel rijker gevoel gaf. Ik keek hem aan. "Wat bedoel je met het 
geeft je een rijk gevoel? Dit is een illusie. Hoewel je de 40.000 dollar 
op je betaalrekening hebt, heb je niet echt 40.000 dollar omdat je 
jouw creditcardmaatschappijen 40.000 dollar schuldig bent. Je 
perceptie is vals, en je betaalt veel geld om een misleiding te 
geloven." 
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Deze verklaring is de sleutel tot de dubbele portie. Ik weet dat het 
nu niet veel zin heeft, maar dat komt nog wel. Om u te laten zien wat 
ik bedoel, wil ik nog eens kijken naar het verhaal van het voeden van 
de 5.000 mannen uit het boek Johannes, in plaats van het boek 

fijntjes herinnerde),  zou moeten inzetten tegen de schuld. Ik gaf het 
na nog een uur op en ging naar huis. Hij was bedrogen; het leverde 
hem geen zekerheid op om dat geld op zijn betaalrekening te houden. 
Oh, ik weet dat het goed voelde toen dat afschrift met de post kwam 
en er 40.000 dollar op de bank stond. Maar om een echt beeld te 
krijgen van waar hij was, moest hij ook de rekeningen van de 
creditcards openen.

JE MOET VERDER KIJKEN DAN TEVREDEN 
ZIJN OM DE DUBBELE PORTIETE 
ONTVANGEN!

Tevreden is geweldig, en het kan je in een vals gevoel van 
veiligheid brengen. Je moet een beetje in de toekomst kijken en weten 
dat wat je net gegeten hebt, niet kan voorzien in wat je over een paar 
uur nodig hebt. Je zult weer honger hebben. Als je alleen op zoek bent 
naar de snelle oplossing, de snelle bevrediging van de voorziening, 
mis je het enige wat je leven werkelijk kan veranderen de dubbele —
portie.

Toen wij allen opgroeiden in het financiële systeem van de aardse 
vloek van moeizaam zwoegen en zweten, droomden wij van één 
ding, stoppen! Ik noemde dit al in een vorig hoofdstuk. We droomden 
niet van meer werk of een andere kans, want eerlijk gezegd waren we 
al overweldigd door het leven en hielden we het gewoon vol tot de 
volgende vakantie. Zie je, slaven dromen niet van meer werk. Slaven 
dromen maar van één ding vrijdagavond, niet maandagochtend. —
Waarom? Omdat slaven maar van één ding dromen stoppen. Luis-—
ter, de overbelaste mentaliteit: "ik kan niet wachten om te stoppen", 
zal je nooit ergens brengen. Zelfs als een engel in je slaapkamer 
kwam en je een idee van God doorgaf, zou je denkpatroon je nog teg-
enhouden. Schrijf dit op.
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Marcus. In het Johannes' perspectief van het verhaal vinden we 
hetzelfde verhaal, maar met een paar details die we niet vinden in de 
Marcus' versie. 

Jezus probeerde hen iets te leren, iets heel belangrijks. Jezus 
maakt een opmerking nadat Hij hen vertelt de stukken te verzamelen, 
om niets verloren te laten gaan! Maar wat betekent dat? Iedereen is 
vol, iedereen is tevreden, en niemand wil meer brood en vis, althans 
nu niet. Maar hier is het probleem er is geen sabbatsrust wanneer je —
niet meer verzamelt dan je nodig hebt. Toen de Israëlieten op de zesde 
dag het manna verzamelden, kregen ze de opdracht meer te 
verzamelen dan ze nodig hadden. Dat zij op die dag meer 
verzamelden dan zij nodig hadden, werd hun voorziening op de 
zevende dag, de rustdag. Jezus leerde zijn discipelen verder te kijken 
dan tevreden zijn en de volledige voorziening van het Koninkrijk te 

Toen iedereen zat, nam Jezus de broden, dankte God 
ervoor en begon het brood uit te delen. Met de vissen deed Hij 
net zo. En iedereen kon naar behoefte eten. Toen de mensen 
verzadigd waren, zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Er is nog 
heel wat over. Haal het op, want er mag niets blijven liggen.”

In deze versie van het verhaal zien we dat het Jezus was, die hen 
vertelde om de overgebleven stukken te gaan verzamelen en niets 
verloren te laten gaan. Ik wil dat je dit begrijpt. Hij moest hen 
vertellen, dat te doen omdat ze de kans niet zagen. Plaats jezelf in hun 
schoenen. Je bent vol en tevreden, en alles wat je wilt doen is liggen 
en een dutje doen. Vanwege je training in het aardse vloeksysteem en 
je slavenmentaliteit is het, wanneer je tevreden bent, tijd om te 
stoppen. Zie je, de slavenmentaliteit werkt alleen als het moet, en als 
het niet hoeft, als het tevreden is, stopt het. Jezus moest hen vertellen 
te verzamelen wat voor hun ogen lag. De brokstukken lagen overal 
om hen heen op de grond, maar ze deden geen moeite om ze op te 
rapen. Maar ja, wat waren de brokstukken in hun ogen eigenlijk 
waard, behalve dat ze voor de vogels waren?

— Johannes 6:11-12 HTB
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zien. Nogmaals, met tevreden kun je niet bouwen, maar wel met de 
dubbele portie. Tevredenheid heeft het brood van vandaag verbruikt, 
maar 12 manden overvloed geeft je mogelijkheden voor morgen.

Geef en u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, gesch-
udde maat. Maar hier stopt dit vers niet. Uw maat, vastgedrukt en 
geschud, is uw voorziening voor die dag. Maar het vers gaat verder 
met: "overlopend!" Het overlopende deel is de dubbele portie. God 
levert altijd de dubbele portie, nooit alleen maar genoeg!!!! Maar als 
je je daar niet van bewust bent, en het graan loopt over, dan zou je het 
wel eens op de grond kunnen laten vallen, omdat je helemaal gericht 
bent op jouw tevreden portie en je niet bereid bent de overloop op te 
vangen. Op die manier zou je de dubbele portie niet opvangen en 
genieten. Maar als je beseft hoe het Koninkrijk werkt, wetend van en 
anticiperend op de volledige voorziening, zou je bereid zijn te 
handelen en alles te ontvangen wat God geeft. 

Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij 
hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op 

Hoewel de discipelen de fragmenten pas zagen toen Jezus hen 
erop wees, had God hun de sabbatrust, het dubbele deel, al 
gegeven. Ze zagen het alleen niet. Het Koninkrijk had al voor het 
voedsel gezorgd, het brood en de vis vermenigvuldigd, en al die 
mensen te eten gegeven maar het Koninkrijk levert altijd de —
dubbele portie. God zal nooit zomaar tevreden leveren; Hij zal altijd 
meer dan genoeg leveren. Het probleem is dat jij het misschien niet 
ziet! 

— Lucas 6:38 HSV

Ik zal u een ander voorbeeld geven.

Hier is het sleutelprincipe dat ik wil dat je ziet. 

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, 
vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de 
schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er 
bij u ook gemeten worden.
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Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan 
hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net 
begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het 
andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die 
kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. 
Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van 
Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig 
mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem 
waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan 
hadden; en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van 
Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. 

In het verhaal van de broodvermeerdering probeert Jezus zijn 
discipelen te leren hoe het Koninkrijk werkt, wat ze kunnen verw-
achten en waarop ze zich moeten voorbereiden. Omdat hun slavern-
ijmentaliteit de mogelijkheden van al het overgebleven brood niet 
zag, moest Hij hen trainen om te kijken: "Wat zien jullie? Kijk! Jullie 
zien niet alles wat God voor jullie heeft voorbereid."

— Lucas 5:5-10 HSV

Dit is een deel van het verhaal dat we eerder lazen. Petrus had 
twee boten die bijna zonken met vis vanwege het Koninkrijk. Dit was 
in strijd met zijn begrip van vissen en het verbaasde hem. Maar wat 
zou er gebeuren als Jezus de volgende keer zou zeggen: "Hé, Petrus, 
ga daarheen in het diepe water, en je zult zoveel vissen kunnen 
vangen als je wilt"? Denk je dat hij twee boten zou nemen? Ik 
betwijfel het. Hij zou zoveel boten verzamelen als hij kon lenen van 
zijn vrienden. Waarom? Omdat hij een andere verwachting en kennis 
zou hebben van hoe het Koninkrijk werkt.

De bedoeling van deze hele discussie is dat je begrijpt dat je niet 
alle voorzieningen ziet, die God stuurt. Natuurlijk zal die voorziening 
meestal niet in de vorm van ruwe dollarbiljetten zijn. Maar wel in de 
vorm van ideeën, goddelijke afspraken en aanwijzingen van de 
Heilige Geest. Als we niet voorbereid zijn met een goed begrip van 
het dubbele deel, zullen we er dwars doorheen lopen vanwege onze 
aardse overlevingstraining.
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— Exodus 16:21-30 HSV (het manna)

Zoals wij hebben gezegd, is het de dubbele portie die de 
sabbatrust mogelijk maakte. Maar hoewel God de dubbele portie al 
op de zesde dag had verstrekt, gingen velen van hen verbazing-
wekkend genoeg er op de sabbat naar op zoek, maar vonden niets. Het 
is niet dat God niet trouw was om het te leveren. Zij zagen het alleen 

Ik wil u even herinneren aan Exodus 16, want er is nog iets waar 
ik op wil wijzen.

Zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij 
eten kon, want zodra de zon heet werd, smolt het weg. Op de 
zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood 
verzamelden, twee gomers voor één persoon. Al de leiders 
van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei 
toen tegen hen: Dat is wat de HEERE gesproken heeft. 
Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat voor de HEERE! 
Wat u bakken wilt, bak het, en kook wat u koken wilt, en laat 
alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende 
morgen te bewaren. 

Zij lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes 
geboden had, en nu stonk het niet en waren er geen maden in. 
Toen zei Mozes: Eet dit vandaag, want vandaag is het de 
sabbat voor de HEERE. U zult het vandaag buiten niet 
vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de 
zevende dag is het sabbat. Dan zal het er niet zijn. 

Het gebeurde echter op de zevende dag dat sommigen van 
het volk eropuit gingen om brood te verzamelen, maar zij 
vonden niets. Toen zei de HEERE tegen Mozes: “Hoelang 
weigert u nog Mijn geboden en Mijn wetten in acht te nemen? 
Zie, omdat de HEERE u de sabbat gegeven heeft, daarom 
geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder 
moet op zijn plaats blijven! Niemand mag er op de zevende 
dag vanuit zijn verblijfplaats opuit gaan!” Zo rustte het volk 
op de zevende dag.
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niet omdat zij geen juist begrip hadden van de dubbele portie die al op 
de zesde dag was gegeven. Zij hadden slechts genoeg verzameld voor 
één dag, zoals gewoonlijk. Nu ze op de zevende dag honger hadden, 
vonden ze helemaal niets. Misschien had God vanuit hun perspectief 
gefaald. Maar God had niet gefaald; zij waren zich gewoon niet 
bewust geweest van het principe van de dubbele portie. Als ze het 
hadden geweten, hadden ze het anders aangepakt.

God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal 
ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw 
vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder 
opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en 
uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot 
dankzegging aan God. 

Hoeveel mensen dwalen vandaag niet rond om te zoeken wat ze 
nodig hebben, zonder te beseffen dat God het al gestuurd heeft? Ik 
vind het heel interessant in deze passage dat God eigenlijk boos op 
hen is omdat ze niet genoeg!!!! hadden verzameld. Ik vraag me af hoe 
dat zou klinken in een preek in onze kerken.

Paulus is hier vrij duidelijk als hij het effect van het Koninkrijk 
van God uitlegt als “rijk worden in alle opzichten, zodat je bij elke 
gelegenheid vrijgevig kunt zijn”. Mijn vriend, dat vereist een dubbele 
portie. Je kunt niet gul zijn bij elke gelegenheid wanneer je niet meer 
dan genoeg hebt.

In een eerder hoofdstuk heb ik u verteld hoe mijn bedrijf van een 
productieniveau van 3 tot 4 miljoen dollar per jaar voor een van onze 
leveranciers naar meer dan 11 miljoen per jaar voor diezelfde 
verkoopmaatschappij ging. Deze hele toename gebeurde binnen één 
jaar. Ik heb je ook verteld hoe dat gebeurde, dat God me een droom 
gaf in de nacht en me vertelde hoe ik dat moest doen. Maar nu moet ik 
je vertellen wat Hij me vertelde, want nu zal het je duidelijk worden. 
In mijn droom gaf Hij me gewoon drie woorden. Dat klopt: slechts 
drie woorden. Die drie woorden veranderden mijn inkomen dat jaar 

— 2 Korintiërs 9:10-11 NBV
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Ja, grijp het moment. "Dat is het? Die drie woorden deden dat 
allemaal?" Ja, dat deden ze. Zodra je begrijpt dat God ALTIJD de 
dubbele portie stuurt met Zijn voorziening, zul je begrijpen wat Hij 
mij vertelde. 

met honderdduizenden dollars zonder dat ik meer aan marketing of 
reclame uitgaf dan ik al deed. Ik veranderde niets aan de werking van 
mijn bedrijf, alleen mezelf. Die drie woorden gaven me de instructie 
om te veranderen hoe ik persoonlijk iets deed, en die verandering 
verviervoudigde ons bedrijf en mijn inkomen. "Wat zijn die drie 
woorden?" vraagt u. Gewoon dit: “grijp het moment”!

In ons geval hadden we het extreem druk, en hoewel dat niet erg 
was, boden we soms niet de snelste reactietijd die ik graag voor onze 
cliënten had gezien. Voor mij persoonlijk werk ik met onze 
beleggingsklanten en ik hou ervan. Maar wanneer een potentiële 
beleggingsklant belt en aan mij wordt overhandigd om persoonlijk te 
bereiken, krijg ik dat telefoontje vanwege mijn volle agenda soms 

niet in de eerste 24 uur voor 
elkaar. Mijn bedoelingen zijn 
goed, maar ik krijg het gewo-
on niet rond.

Zoals u weet, wanneer 
mensen vragen stellen, is het 
het bedrijf dat de antwoorden 
geeft, dat hun klandizie zal 
krijgen. Soms is het laat teru-
gbellen van een potentiële 

klant om zijn persoonlijke investeringsbehoeften te bespreken al te 
laat. Het was ze gelukt om iemand anders te bellen die sneller 

Mijn bedrijf, zoals alle verkoopbedrijven, maakt winst door 
mensen te helpen. Hoe beter een bedrijf is in het helpen van mensen, 
hoe meer geld het zal verdienen. Hoewel dit waar is, is het ook waar 
dat veel verkoopbedrijven er niet in slagen aan de behoeften van hun 
klanten te voldoen, hetzij door een slechte follow-up en 
klantenservice, hetzij door een gebrek aan klantenservice en het 
aantrekken van nieuwe klanten voor het bedrijf. 

DE HEER VERTELDE ME 

DAT DE OVERVLOED, DE 

SABBATRUST, ER AL WAS, 

HIJ HAD ER AL VOOR 

GEZORGD. IK ZAG HET 

ALLEEN NIET!
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beschikbaar was om hun vragen te beantwoorden. Er zijn veel dingen 
die fout kunnen gaan, maar de oplossing zou zijn, om bereikbaar te 
zijn met de antwoorden op het moment wanneer mensen ze willen 
weten.

Dus toen de Heer me die drie woorden gaf, wist ik wat het 
betekende. Ik moest de dingen anders bekijken als ik echt op dat 
podium wilde staan, in de top tien, en die bonus van 100.000 dollar 
wilde ontvangen. Ik moest het moment aangrijpen! Dus maakte ik 
een verandering in hoe ik dingen deed. Ik maakte een regel dat als 
iemand belde voor beleggingsadvies, ik hem, indien mogelijk, 
binnen een paar minuten zou terugbellen en onmiddellijk met hem 
zou praten. Mijn klanten zitten overal in het land en deze afspraak 
was moeilijk na te komen. Maar ik was er toe verplicht. Ik belde mijn 
bedrijfsleider en vertelde hem wat God had gezegd en zei hem tegen 
al mijn vertegenwoordigers te zeggen dat ze dezelfde houding 
moesten aannemen en elke kans moesten grijpen wanneer ze zich 
aandienden. Toen het jaar voorbij was, hadden we meer dan de elf 
miljoen die nodig was om in de top tien van die leverancier te komen. 
Maar daarbovenop hadden we ook voor miljoenen zaken gedaan met 
onze andere leveranciers. 

Er is dus geen wet van het Koninkrijk over de dubbele portie. De 
dubbele portie is er altijd. God voorziet altijd in een dubbele portie. 

GOD STUURT NOOIT VOORZIENINGEN 
ALLEEN VOOR VANDAAG. HIJ STUURT 
ALTIJD EEN DUBBELE PORTIE MEE!

Maar het grotere probleem is dat we niet eens 
wisten dat we er naar moesten zoeken!!!! 

Hier is het grote openbaringsmoment. We deden niets anders, 
maar reageerden gewoon snel toen we een klant hadden die met ons 
wilde praten. Zie je, de Heer vertelde me dat de overvloed, de 
sabbatrust, er al was, Hij had er al in voorzien. Ik zag het alleen niet!

Nogmaals, ons probleem is dat we de dubbele portie niet zien.
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Ik hou van wat Jezus zei: "Laat niets verloren gaan!" God stuurde 
alles, en Hij wil dat jij het krijgt. Hij was boos dat de mensen op de 
zevende dag op zoek gingen naar manna, terwijl Hij het al gezonden 
had. Hij herinnerde Mozes eraan dat Hij het op de zesde dag had 
gezonden, zodat zij het konden ontvangen en van de sabbatrust 
konden genieten. Eigenlijk zei Hij hun: "De sabbat is niet voor mij, 
maar voor jullie. Daarom heb ik jullie de dubbele portie gestuurd." Je 
kunt Jezus bijna hetzelfde horen zeggen. "Hé jongens, raap die 
brokstukken op, en pak het allemaal. God stuurde het voor jullie om 
op te rapen, zodat jullie kunnen genieten van de dubbele portie en rust 
kunnen vinden."

In het verhaal van Jezus die de 5.000 voedde met de vijf broden en 
twee vissen, zagen de discipelen de brokstukken niet. Ze zochten ze 
niet eens. Maar Jezus zei hen wat ze moesten oprapen en de oogst 
werd niet gemist. Vandaag moet de Heilige Geest ons helpen voorbij 
tevreden te zien en de dubbele portie op te vangen. Hij zal ons dingen 
aanwijzen die we niet zien als we het hem vragen. Ik hoop dat de 
sleutel die ik je tot nu toe heb geleerd, is dat de dubbele portie je al 
gegeven is; je hoeft hem alleen maar te ontvangen. 

Omdat het dubbele deel de ENIGE ontsnapping is uit het aardse 
vloeksysteem van moeizaam zwoegen en zweten, haat satan het. Oh, 
hij kan proberen christenen ervan te overtuigen dat ze het goed doen 
als ze gewoon hun rekeningen betalen en twee banen hebben om bij te 
blijven. Maar een christen die geld heeft om het Koninkrijk van God 
te ondersteunen en die leeft zonder financiële angst en zorgen—dat is 
iemand die hij wil tegenhouden. Het is satans bedoeling om je elke 
dag van je leven blut te houden en verslaafd te maken aan een karige 
levensstijl waarin je geen invloed hebt. Geld is invloed! Satan zou 
graag beletten, dat je Gods zegen ontvangt, dat is zeker. Daarom is het 
zo belangrijk dat u begrijpt wat ik u nu ga vertellen. 

Oké, het is tijd om de discipelen een pauze te geven. Er was een 

De dubbele portie is verborgen!
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reden waarom ze de overvloed niet zagen. Nou, natuurlijk, zoals we 
al zeiden, ze keken niet, maar er was nog een andere factor. Normaal 
gesproken raap je de restjes niet op! Ik bedoel, in hun gedachten 
waren de rondslingerende stukjes brood en vis gewoon restjes.

Ik zal je iets laten zien wat je moet begrijpen over hoe God werkt 
in het aardse rijk.

Als de overvloed, de dubbele portie duidelijk was, gewoon in de 
openbaarheid, zou satan het gezien hebben en geprobeerd hebben die 
te onderscheppen en te stelen. Daarom onthult God zijn schatten niet 
openlijk. Ze zijn verborgen. Satan haat het als je tevreden bent en 
geniet van de voorziening, maar hij haat het helemaal als je overgaat 
in de overvloed en de sabbatrust.

Waarom was de munt die Petrus nodig had om zijn belasting te 
betalen verborgen in de bek van een vis? Wie zou er ooit aan denken 
om daar te kijken? Wie zou gedacht hebben dat twee boten met 
beroepsvissers die de hele nacht gevist hadden en niets gevangen 
hadden, de grootste vangst van hun leven zouden doen op het woord 
van een rabbi? Wie zou ged-
acht hebben dat de vrouw in 2 
Koningen 4 die geen geld had, 
met niets in huis behalve een 
klein beetje olie, en op het punt 
om failliet te gaan, op de een of 
andere manier zoveel olie zou 
hebben dat het al haar schulden 
zou afbetalen en haar in staat 
zou stellen schuldenvrij te lev-
en? Niemand. Wie zou gedacht 
hebben dat Gary Keesee, die 
de op één na slechts prester-
ende persoon was in zijn klas, vandaag miljonair zou zijn en dagelijks 
voor duizenden mensen over de hele wereld zou spreken? Niemand! 
In al deze verhalen gebruikte God het onver-wachte om de situatie te 
veranderen. 

DE BEDOELING VAN 

SATAN IS OM JE ELKE 

DAG VAN JE LEVEN BLUT 

TE HOUDEN EN VERSLA-

AFD TE MAKEN AAN EEN 

KARIGE LEVENSSTIJL 

WAARIN JE GEEN INVL-

OED HEBT.
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En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, 
verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE 
ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.

Rijkdom opgeslagen op geheime plaatsen? Hé, dit is beter dan het 
grootste Hollywood film script. Laat me je een voorbeeld geven van 
hoe God me hielp de dubbele portie te vangen in mijn zakelijk leven. 
Jaren geleden zat ik naar mijn winst- en verliesrekening van dat jaar 
te kijken voor mijn accountant. Hoewel ik tevreden was ik had geen —
schulden meer en wat geld op de bank wist ik dat er meer was. Ik —

— 1 Korintiërs 2:7-8 HSV

Deze passage laat ons duidelijk zien dat als satan het plan van 
God had gekend, hij van tactiek zou zijn veranderd! Daarom moet 
God dingen in het verborgen doen. Satan zou reageren op alles wat 
voor de hand ligt. Uw overvloedige voorziening kan om dezelfde 
reden ook niet duidelijk worden gemaakt tot het moment dat u het zult 
vangen of oogsten. Ik heb een gezegde dat ik al jaren gebruik. Gods 
schatten zijn verborgen, maar niet voor u. 

— Jesaja 45:3 HSV

Wij spreken echter de wijsheid van God, als een 
geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór 
alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een 
wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend 
heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere 
der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

Verborgen, maar niet voor u!

Veel mensen vertellen mij dat zij wensen dat God niet zou 
wachten tot het middernachtelijk uur om Zijn antwoorden te brengen. 
Maar mijn vriend, God is niet nerveus. Hij weet wanneer de rekening 
komt, en het is in jouw voordeel dat God Zijn hand niet te vroeg laat 
zien, zodat satan die niet onderschept.
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zag zoveel projecten die ik wilde financieren in het Koninkrijk, 
zoveel te doen, en het kostte allemaal geld.

Terwijl ik erover bad, begon de Heer met mij te spreken over de 
term 'brokstukken'. Eerst begreep ik niet wat Hij zei, maar hoe langer 
ik erover bad en luisterde, hoe meer ik het begreep. Brokstukken 
zoals in het verhaal dat we net lazen werden over het hoofd gezien. 
Hun waarde werd beschouwd als nihil omdat de energie die het zou —
kosten om ze op te rapen als niet de moeite waard werd gezien; of 
omdat hun waarde gebaseerd was op een verouderd waardesysteem. 
Of misschien beperkte een gebrekkige, eenzijdige perceptie van hun 
mogelijk nut, hun inzicht in de mogelijke waardestijging van deze 
brokstukken in afwijking van de gangbare mening daarover.

Je hebt het mensen vaak horen zeggen: "Zo hebben we het altijd 
gedaan." Nou, ik kan u vertellen dat de dubbele portie waarschijnlijk 
niet op die manier komt.

Toen ik de gegevens bekeek, opende God mijn ogen voor vele 
brokstukken die ik op tafel liet liggen en die ik zou moeten oprapen. 
Een van de prioriteiten die we bij elke klant uitvoeren, is een volledig 
gegevensprofiel op te stellen om te zien welke bezittingen ze hebben 
en welke schulden ze hebben. Vervolgens doen we een analyse om te 
kijken of er geld is dat we kunnen herpositioneren in de richting van 
schuldenverlichting. Natuurlijk vermelden we op het gegevensblad 
de huidige status van hun hypotheek en de rentevoet, inclusief de 
voorwaarden van deze lening. Op dat moment adviseerden wij onze 
klanten ook altijd om hun hypotheek te verhogen, waardoor er geld 
beschikbaar kwam om schulden met een hoge rente op creditcards af 
te betalen, waardoor hun nettorente op dat moment daalde van 21% 
naar 6%. Alleen al door deze manoeuvre bespaarde het gemiddelde 
gezin 500 tot 600 dollar per maand aan cashflow. Wanneer deze 
situatie zich voordeed, stuurden wij onze cliënten terug naar hun 
eigen bank om deze hypotheekverhoging af te sluiten. 

Terwijl ik mijn gegevens bestudeerde, wees de Heilige Geest me 
op deze hypotheekkwestie. "Waarom doe jij dat hypotheekwerk 
niet?" Toen ik erover nadacht, was dat logisch. We hadden het 
vertrouwen van de klant al; we hadden het complete overzicht van 
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Openbaring is de sleutel tot de dubbele portie!

Mensen vragen me dan: "Hoe hoor ik de Heilige Geest? Hoe kan 
ik horen hoe ik deze verborgen ideeën en kansen te pakken kan 
krijgen?" Goede vragen. Ik heb in dit boek niet de tijd om dieper in te 
gaan op het horen van de stem van God. Daarom verwijs ik u naar een 
ander boek dat ik heb geschreven, getiteld De doop van de Heilige 

hun gegevens; en tenslotte waren wij degenen die hen voorstelden 
hun schuld te herfinancieren. 

Om deze kant van de zaak aan te pakken zou ik een heel nieuw 
vak moeten leren, licenties moeten verkrijgen en opleidingen moeten 
volgen, en nog veel meer. Ik had gewoon geen tijd om dat allemaal te 
doen. Maar toen ik erover bleef bidden, drong de Heer er bij mij op 
aan iemand anders in te huren om mijn hypotheekbedrijf op te zetten 
en te leiden, en dat deed ik. Het zelf afhandelen van het hypothe-
ekwerk leverde in dat eerste jaar alleen al een extra $160.000 aan 
netto inkomsten op. Dit was geld dat ik nooit zou hebben gehad als ik 
de Heilige Geest niet had toegestaan mij te wijzen op een brokstuk, 
waar ik naar staarde maar dat ik nooit had gezien.

Ik legde nog veel meer zaken vast die brokstukken waren die de 
Heilige Geest me liet zien. Eén brokstuk dat ik over het hoofd 
zag vanwege mijn vooropgezette ideeën die ik had geleerd of —
gehoord van andere mensen die zeiden dat dit gebied niet de moeite 
waard was werd een enorm succes voor ons. Toen ik eindelijk ging —
zitten en ernaar keek, besefte ik dat alle informatie die ik over dit 
productgebied had gehoord fout was en dat het in feite uitstekend bij 
ons bedrijf paste. Dat fragment heeft meer inkomsten opgeleverd dan 
mijn kernbedrijfsmodel: miljoenen dollars. Het was letterlijk een 
miljoenenbrokstuk!

Dus laat me het heel duidelijk voor je maken. Het dubbele deel 
wordt opgevangen door openbaring! Openbaring is gewoon iets dat 
de Heilige Geest je laat zien wat je uit jezelf niet zou hebben geweten. 
Dus de Heilige Geest openbaart of opent je ogen voor iets dat je uit 
jezelf niet wist. Dit wordt openbaringskennis genoemd. 
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Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie 
profeteert, sticht de gemeente. 

Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, 
maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest 
spreekt hij geheimenissen.

Ik wil dit boek afsluiten met twee bijbelteksten die dit hoofdstuk 
samenvatten. 

Geest. U kunt het kopen via Amazon of onze website. In dat boek zult 
u meer informatie vinden over hoe de Heilige Geest werkt om Gods 
verborgen plannen aan ons te openbaren, zodat wij hier op aarde, 
recht onder de neus van satan, voorspoed kunnen hebben; en hij kan 
er niets aan doen. Maar om u in de juiste richting te leiden, laten we 
eens kijken naar 1 Korintiërs 14:2 (NBG1951).

In vers 4 staat: 

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is 
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan 

Het woord stichten betekent onderwijs of inzicht aanreiken. Ik 
heb dat nodig en u ook. Wanneer de bijbel het hier heeft over spreken 
in tongen of, zoals Paulus het beschrijft, bidden in de Geest, wil ik u 
aanmoedigen ongeacht wat u hebt gehoord over deze functie van —
de Heilige Geest, of wat iemand u heeft verteld dat het voorbij is na de 
apostelen of dat het van de duivel is lees uw bijbel! Bidden in de —
Geest is eenvoudigweg de Heilige Geest die door u in het aardse rijk 
bidt om Zijn wil tot stand te brengen zonder dat de duivel weet wat er 
gaande is. Bidden in de Geest is een belangrijke sleutel tot het horen 
van openbaringen uit de hemel, en ik moedig u aan om te bestuderen 
wat ik heb gezegd. En als je vragen hebt, koop dan mijn boek en ik 
weet dat het je zal helpen meer inzicht te krijgen in deze verbazing-
wekkende functie van de Heilige Geest in ons leven.
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— Efeziërs 3:20-21 NBV

Uiteindelijk gaf ik toe dat ik God hier beperkte. Hij is de God van 
de dubbele portie. Drenda en ik aarzelden meer dan een jaar om dat 
vliegtuig te kopen. Uiteindelijk kreeg God onze aandacht voor dat 
vliegtuig en vertelde ons dat Hij al twee jaar probeerde dat vliegtuig 
bij ons te krijgen! We hadden berouw en namen onze beslissing. We 
zaaiden ons zaad voor het exacte zakenvliegtuig dat we wilden en 
nodig hadden; en toen we dat deden, hadden we het binnen twee 
maanden. In die tijd gaf God me inzicht en gunst bij enkele zakelijke 
deals, en het geld was er toen ik het nodig had.

Je kunt nooit iets vragen waar je niet aan gedacht hebt. Ik bezit 
momenteel twee vliegtuigen, een kleiner vliegtuig waarmee ik voor 
mijn plezier vlieg en mijn zakenvliegtuig waarmee ik overal in het 
land naartoe vlieg. Toen ik overwoog een vliegtuig voor zaken te 
kopen, schrok ik van de prijs. Vliegtuigen zijn niet goedkoop! Ik 
begon terug te krabbelen en dacht: "Ik kan wel zonder een zaken-
vliegtuig. Het is tenslotte zoveel geld." Maar ik vloog elke week met 
commerciële luchtvaartmaatschappijen, en op een maand vloog ik 23 
keer. Het was uitputtend. Ja, ik kon zeggen dat ik voorziening had. Al 
mijn vluchten waren betaald; er waren geen problemen met het geld 
om ze te betalen. Maar mijn vliegreizen waren allesbehalve 
rustgevend geworden. Vluchten werden geannuleerd of waren te laat, 
en het was een puinhoop. Dit was niet de sabbatrust die ik nodig had.

 Ja, God is de God van de dubbele portie. Maakte het een verschil? 
Nou, het verschil in mijn leven om mijn eigen vliegtuig te kunnen 
besturen vergeleken met een commerciële vlucht zou hetzelfde zijn 
als de vergelijking tussen fietsen en autorijden naar een afspraak 50 
mijl verderop. Echt waar! En God probeerde me dat twee jaar lang 
duidelijk te maken, terwijl ik gewoon tevreden bleef staren en blind 
bleef voor het dubbele deel waarin God al voor me had voorzien. Ik 
hoefde er alleen maar oog voor te krijgen.

Je rijdt misschien in een auto die zo hard aan reparatie toe is, dat je 

hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle 
generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
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— Hebreeën 4:9-10 HSV

bidt dat hij start als je opstaat. Kijk niet langer naar de lege 
bankrekening als basis waarvan je beslissingen neemt om te 
overleven. Laat in plaats daarvan de God van de dubbele portie je de 
brokstukken tonen, de verborgen dingen die u moet weten om vrij te 
zijn en te genieten van de vrede en de rust van de sabbatrust. Hij zal je 
het plan geven en je laten zien hoe het moet, als je het Hem maar 
vraagt. Zoals Jezus zei: "Laat niets verloren gaan!" De dubbele portie 
is al voor u voorbereid!

Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van 
God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook 
van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
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Ik vertrouw erop dat dit boek een zegen voor je is geweest en jouw 
wandel met de Heer Jezus Christus. Zoals ik in het boek zei, is dit het 
tweede boek in de serie "Uw financiële revolutie". Er komen er in 
totaal vijf, dus houd onze website in de gaten voor het volgende boek. 
Overweeg ook om lid te worden van Team Revolution, ons 
mentorprogramma. Meer informatie over Team Revolution vindt u 
ook op onze websites. 

Gary en Drenda Keesee zijn voorgangers van Faith Life Church in 
New Albany, Ohio.

Voor meer bronnen van Gary en Drenda Keesee: ga naar 
FaithLifeNow.com, GaryKeesee.com, of  Drenda.com. 

Gary en Drenda Keesee bezitten en beheren Forward Financial 
Group in New Albany, Ohio.



Moe van de slopende routine?

Ben je moe?

Ontdek een nieuwe manier van leven!

Moe van het niet gelukkig zijn?

Volg Gary Keesee op deze ongelooflijke ontdekkingsreis en LEER EEN NIEUW SYSTEEM—een 
systeem dat je leven volledig zal veranderen, net zoals het zijne dat deed na negen zeer lange jaren van 
moe leven en aan het eind van zijn latijn zijn,  financieel, fysiek en emotioneel.

Ontdek het:

Je hoeft niet langer zo te leven.

1.  Hoe alles veranderde voor Gary: hij ging van volledig wanhopig, financieel en fysiek, naar 
gezond en heel; hij betaalde contant voor auto's, bouwde zijn huis vrij van schulden, startte 
meerdere bedrijven, en leerde honderdduizenden mensen over leven in het Koninkrijk . . . over 
een leven van rust.

Moe van het gevoel vast te zitten?
Moe van het zorgen maken?

Zelfs als iedereen die je kent vermoeid leeft en zwoegt om te overleven, hoef jij niet zo te leven.

Door het sleutelprincipe van de sabbatrust te begrijpen, kun je echte resultaten zien in je leven. Je kunt 
leven op een plaats waar in je behoeften wordt voorzien; vrij van de slopende routine; vrij om je doel en 
passie te vinden en te laten bloeien; waar je verder komt dan overleven; en waar je de wereld resultaten 
laat zien die anders zijn dan wat ze normaal zien.

Blijf niet hangen. Blijf niet in vermoeidheid leven.

2.  Hoe alles ook voor jou kan veranderen—hoe jij een leven van rust kunt leiden.

UW FINANCIËLE REVOLUTIE 
De Kracht Van Rust

Garry Keesee is een auteur, spreker, ondernemer, financieel expert en pastor die een 
passie heeft voor het helpen van mensen om te winnen in het leven, vooral op het 
gebied van geloof, familie en financiën. Gary en zijn vrouw, Drenda, hebben 
verschillende succesvolle bedrijven opgezet, en zijn de oprichters van Faith Life Now, 
dat twee televisieprogramma's produceert: Fixing the Money Thing en Drenda, met 
daarnaast wereldwijde conferenties en praktische hulpmiddelen. De Keesees zijn ook 
voorgangers van Faith Life Church in de buurt van Columbus, Ohio.


