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OPDRACHT

      —Gary Keesee

Ik wil dit boek opdragen aan mijn vrouw, Drenda. Want het zijn haar 

aanmoedigingen, haar passie voor de dingen van God en haar liefde 

voor haar gezin en mij, die mij al die jaren hebben geïnspireerd. 

Samen hebben we bewezen dat dromen echt uitkomen! 



INTRODUCTIE

HOOFDSTUK 4: De beginselen: ga de deur niet uit zonder dit

HOOFDSTUK 5: Schriftuurlijk bewijs

HOOFDSTUK 6: Bidden allen in tongen? 

HOOFDSTUK 8: De moeilijke plaats van promotie

HOOFDSTUK 10: Visioenen en dromen

HOOFDSTUK 3: Sprakeloos

HOOFDSTUK 1: U wilt dat we wát doen? 

HOOFDSTUK 7: De schatkist

HOOFDSTUK 11: De Heilige Geest klinkt als mijn baas

HOOFDSTUK 12: Hoe moeten we bidden om de doop met de

Heilige Geest te ontvangen

HOOFDSTUK 9: De stille, zachte stem

HOOFDSTUK 2: Het Koninkrijk

.....................................21 

........................................77 

...................................87 

.....................................................99 

..59 

..................117 

.....................................127 

...........................................................................09 

.................................................35 

.......................................................43 

..........155 

..........................................................169

...................................141 

INHOUDSOPGAVE





Mijn vrouw en ik begonnen ons huwelijk met schulden en dat bleef 
zo negen jaar lang. Niet alleen met schulden, maar ook met slopende 
stress en angst door geldzorgen en -problemen. Hoewel het nooit onze 
bedoeling was ons leven financieel te ruïneren, is dat precies wat we 
deden. We begonnen met een eenvoudige tankkaart, toen één bankpas en 
daarna hadden we er tien. Toen we de schulden op die kaarten niet 
konden betalen, kregen we leningen van financieringsmaatschappijen 
tegen achtentwintig tot drieëndertig procent rente om onze 
betalingsverplichtingen te kunnen vervullen. Maar daarna gingen we de 
kaarten weer gebruiken. En de schuld bleef maar stijgen! Uiteindelijk 
eindigden we met tien leeggeplukte en geannuleerde creditcards, drie 
leningen van financieringsmaatschappijen en belastingaanslagen van de 
IRS voor tienduizenden dollars, plus vele andere kleinere schulden. We 
waren iedereen geld schuldig: onze tandarts, de stomerij, onze ouders, 
afbetalingen voor onze twee auto's, huurachterstand, tienduizenden 
dollars schuld. En dat is niet eens de volledige lijst. We leefden in die tijd 
op provisie en de stress maakte me kapot, letterlijk. Ik had 
paniekaanvallen en kreeg antidepressiva, die niet hielpen. 

Uw financiële revolutie: De kracht van strategie is het derde boek in 
de serie Financiële Revolutie. Het worden er in totaal vijf als de serie af 
is. En ze zijn allemaal een uitgebreide versie van een conferentie die ik in 
2005 in Albanië heb gehouden. Het was op deze conferentie waar de 
richting van mijn leven drastisch veranderde. Als u dit verhaal al kent, 
kunt u de inleiding overslaan en beginnen in hoofdstuk 1. Maar als u het 
nog niet hebt gehoord, laat me u dan vertellen over de blauwe waas. 
"Blauwe waas," vraagt u misschien, "wat is dat?" Ik begrijp de vraag. 
Toen ik het zag, wist ik ook niet wat het was, maar de kracht van God was 
zo sterk, dat ik wist dat het van Hem moest komen. Laat me het verhaal 
vertellen.

INTRODUCTIE

09



Al die negen jaar waren we christenen die een geweldige kerk 
bezochten. Die onderwees ons dat armoede niet Gods wil was voor Zijn 
volk. We gaven tienden en dikwijls ook offers. Maar toch 
weerspiegelden onze financiën niet Gods trouw en wat het Woord van 
God aangaf. Ik had een diploma oudtestamentische studie en had ook 
meer dan een jaar bijbelschool gevolgd. Ik wist dat er iets niet klopte, 
maar bleef hopen dat de zaken uiteindelijk zouden veranderen. Nou, dat 
gebeurde niet, al die negen lange jaren. Incassobureaus belden bijna 
dagelijks en Drenda en ik hadden nagenoeg alle hoop verloren. 

Bovendien zeiden de artsen dat ik alle tekenen had van beginnende 
diabetes, terwijl ik ook met andere slopende gezondheidsproblemen 
werd geconfronteerd. Er was geen geld, elke creditcard was opgezegd en 
er was geen eten in huis. Angst teisterde mijn leven tot het punt dat ik 
letterlijk bang was om uit huis te gaan. Mijn vrouw begon in gedachten 

Alles wat we hadden was kapot. Onze auto's hadden allemaal meer 
dan 300.000 kilometer op de teller. Onze kleine, oude boerderij uit 1856, 
die we huurden voor 300 dollar per maand, had problemen. Veel van de 
oude ramen waren kapot, en omdat we geen geld hadden om ze te 
repareren, plakten we gewoon ducttape over de scheuren. Maar zelfs dat 
was niet goed genoeg. De wijnranken van buiten groeiden door de 
scheuren in de kozijnen. Mijn vrouw, Drenda, hield ze gewoon gesnoeid 
alsof ze deel uitmaakten van het huisdecor. Het tapijt in de slaapkamer 
van onze jongens was langs de weg bij het grof vuil gevonden. Hun 
matrassen hadden we opgepikt bij een berg afval van een verpleeghuis. 
Elk meubelstuk was ergens in een garageverkoop gevonden of we 
vonden het afgedankt bij iemands grof vuil.

Het leven is niet leuk als je elke dag wakker wordt en je afvraagt hoe 
je je gezin te eten gaat geven. Angst hield mijn leven in zijn greep, en 
vreugde en hoop werden gesmoord in de chaos van het overleven. 
Drenda en ik hebben negen lange jaren zo geleefd! Negen lange jaren! 
Een maand kan ik begrijpen, of in het ergste geval een jaar, maar negen 
jaar? Na negen jaar van dat soort stress, worden je emoties rauw en is je 
geduld uitgeput. 
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“Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u 
nodig hebt.” (Filippenzen 4:19)

Een advocaat had me gebeld, en ik bleef hem een betaling beloven, 
waarvan ik hoopte dat die er zou komen, maar het geld kwam nooit 
binnen om de rekening te betalen. Dus toen hij op een ochtend belde, was 
zijn geduld op. "Je moet het geld binnen drie dagen hier hebben of ik 
dien een rechtszaak tegen je in voor het geld dat je mijn cliënt schuldig 
bent." Het was op dat moment dat ik me realiseerde dat net doen alsof 
niet meer zou werken. Ik had geen geld, en zelfs mijn eigen familie wilde 
ons geen geld meer lenen. Wanhopig klom ik de trap op naar onze 
slaapkamer in de kleine boerderij, ging op mijn bed liggen en riep God 
aan. Verrassend genoeg antwoordde Hij onmiddellijk vanuit mijn geest. 
Eerst herinnerde Hij me eenvoudigweg aan een Schriftwoord dat ik vaak 
had gehoord en gelezen:

plannen te maken hoe zij en de kinderen terug naar haar ouderlijk huis 
zouden moeten verhuizen, omdat ze dacht dat ze haar man zou verliezen. 
Het was echter op mijn dieptepunt dat mijn leven een wending nam. 

"Natuurlijk ken ik dat Schriftgedeelte," zei ik tegen de Heer en 
vervolgde met: "Maar dat gebeurt niet in mijn leven. Er wordt niet in al 
mijn behoeften voorzien." De Heer antwoordde me terug: "Ik heb niets 
te maken met de puinhoop waarin je verkeert. Je zit in die puinhoop 
omdat je nooit hebt geleerd hoe Mijn Koninkrijk werkt." Hij vertelde me 
nog een paar andere dingen, maar ik begreep de boodschap: schuld was 
niet Zijn wil voor mijn leven. Hoewel ik blij was dat ik van God had 
gehoord, moet ik toegeven dat ik niet wist wat Hij met het Koninkrijk 
bedoelde. Ik had een diploma van een bijbelschool en dacht dat ik de 
Bijbel redelijk goed kende, maar blijkbaar had ik het mis. Het eerste wat 
ik deed nadat ik deze woorden had gehoord, was Drenda opzoeken en 
haar berouw tonen voor de puinhoop die ik over ons heen had gehaald. 
We baden allebei tot God en vroegen Hem ons te leren hoe Zijn 
Koninkrijk werkte. We hadden ook berouw over ons vertrouwen in 
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Ziet u, ik bekeek God zoals de meeste christenen dat doen: met een 
verkeerd begrip van wat Hij kan doen. Omdat Hij God was, nam ik aan 
dat Hij alles kon doen wat Hij wilde en wanneer Hij wilde. Ik weet dat je 
op dit punt in het boek gaat zeggen dat ik het mis heb, maar laat me 
doorgaan. Omdat ik geloofde dat God alles kon doen wat Hij wilde en 
wanneer Hij dat wilde, zag ik onbeantwoord gebed als een verzoek dat 
Hij had afgewezen. Deze onzekerheid met betrekking tot het gebed 
leidde ertoe, dat ik alleen maar hóópte dat Hij zou antwoorden. Het 
grootste deel van mijn gebedsleven bestond dus uit smeken en roepen 
om genade, in de hoop dat mijn zaak ernstig genoeg klonk om Gods 
aandacht te trekken. Maar toen God me begon te leren dat Zijn hele 
Koninkrijk een regering is met wetten die we kunnen leren en gebruiken, 

En een regering heeft wetten!

schulden en besloten dat we niet meer afhankelijk zouden zijn van 
schulden als een manier van leven. Maar in werkelijkheid was het 
Koninkrijk op dat moment een mysterie, ook al had ik dat diploma. De 
enige keer dat ik me kon herinneren dat het woord Koninkrijk in het 
Nieuwe Testament werd gebruikt was in het Onze Vader. 

“Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden 
gedaan, net zoals in de hemel” (Matteüs 6:10).

We begrepen echt niet wat God ons probeerde te vertellen, maar toen 
we de Heer begonnen te zoeken, begon Hij ons te onderwijzen. Het 
eerste wat we moesten uitzoeken was wat een koninkrijk was en waarom 
God die term had gebruikt. Wat probeerde Hij ons te vertellen? Na wat 
onderzoek leerde ik dat een koninkrijk niet zomaar een menigte mensen 
was. Het was een menigte mensen die leefde onder de zeggenschap van 
een regering en een koning. In feite verwijst het woord koninkrijk naar 
de heerschappij van een koning. De heerschappij van de koning, of zijn 
gezag en zijn wetten, worden via zijn regering aan elke burger onder zijn 
heerschappij overgedragen. Dus hier lag voor mij een belangrijke 
sleutel: Gods Koninkrijk is een regering. 
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raakte ik enthousiast. Ik leerde dat toen ik tot Christus kwam, ik een 
erfgenaam en burger werd van Zijn grote Koninkrijk. 

Laat me illustreren wat ik zeg. Als u een miljard dollar op de bank 
had, zou u zeggen: "Ik heb een miljard dollar." Maar het feit is dat je geen 
miljard dollar op zak hebt als je dat zegt. In plaats daarvan heb je een 
miljard dollar in een instelling, waar je een wettelijk proces moet volgen 
om het geld in handen te krijgen. Het Koninkrijk van God is hetzelfde. 
Als burger en lid van Gods huisgezin zijn wij eigenlijk erfgenamen van 
alles wat God heeft. Maar er zijn wetten en processen waardoor we in het 

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. (Efeze 2:19).

Ik weet nog dat ik dit Schriftgedeelte las en dacht: ik heb wettelijke 
rechten in Zijn Koninkrijk! Kan het echt zo eenvoudig zijn? Als burger 
van de Verenigde Staten hoef ik niet te smeken en te pleiten voor wat mij 
als burger al toekomt. Ik hoef geen kippenvel te voelen om te bewijzen 
dat ik een burger ben. Ik ben hier geboren. Toen ik opnieuw geboren 
werd in Gods Koninkrijk, werd ik een burger van Zijn Koninkrijk. Dat 
betekent dat ik legaal toegang heb tot elke wet en elk voordeel dat is 
vastgelegd in de wetten van Zijn Koninkrijk. Mijn wereld veranderde 
drastisch toen God me dat begon te laten zien. Ziet u, Drenda en ik 
begrepen, net als de meeste christenen, het Koninkrijk en de wetten van 
het Koninkrijk niet.

Wanneer iemand een moeilijke tijd doormaakt, zul je in feite de 
meeste christenen dingen horen zeggen als: "God laat het toe; God weet 
het het beste; God heeft het in de hand; of God is soeverein." Deze 
opmerkingen duiden op het geloof dat God de macht heeft om het 
antwoord te geven, maar niet bereid is of heeft besloten zich er niet mee 
te bemoeien. Deze onjuiste opvattingen over God zijn een gevolg van 
het niet kennen van het karakter van God of het niet begrijpen hoe het 
Koninkrijk van God werkt. 
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bezit komen van wat al wettelijk van ons is. 
Aangezien de meeste mensen het Koninkrijk van God niet begrijpen 

en de processen en de wetten waardoor het werkt niet begrijpen, nemen 
ze aan dat wanneer iets niet gebeurt zoals het Woord van God zegt, de 
fout bij God ligt en niet bij hen. 

Dit is wat ik ontdekt heb. Stel dat je besluit om zonder parachute, dus 
met helemaal niets, van de Empire State Building te springen. Maar je 
bent ervan overtuigd dat als je hard genoeg met je armen klapt, je veilig 
naar beneden kunt vliegen. Ik denk dat je de uitkomst van die dwaze 
stunt wel zou weten. Dat weet je omdat je de wet van de zwaartekracht 
begrijpt. Omdat je weet dat de wet van de zwaartekracht geen 
partijdigheid kent, geen favorieten, en altijd op dezelfde manier werkt, 
weet je ook precies de uitkomst. Als je een lichtschakelaar omzet, 
verwacht je dat het licht aangaat omdat je de wetten van de elektriciteit 
begrijpt. Als ik met een vliegtuig vlieg, verwacht ik dat het vliegt omdat 
ik de wet van lift begrijp. Vliegtuigen en lichten werken elke keer omdat 
hun werking gebaseerd is op wetten die men kan leren en dupliceren, 
zodat elke keer dezelfde resultaten en functie geproduceerd worden. Het 
Koninkrijk van God werkt met dezelfde zekerheid. 

	 1 Johannes 5:14-15—

Dit is ons vertrouwen. Als we iets vragen naar de wil van God, weten 
we dat Hij ons hoort, en als we weten dat Hij ons hoort, weten we dat we 
hebben wat we Hem gevraagd hebben. Ziet u, ik kan vertrouwen hebben 
in de uitkomst omdat de Koning degene is die de wet heeft gemaakt. Hij 
staat ook achter Zijn eigen wet. Als de Schrift zegt dat Hij ons hoort, 
verwijst dat niet naar het fysiek hoorbaar zijn van onze woorden, maar 
naar de gang van zaken bij een rechtbank, waar een rechter een zaak 

Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat 
met zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat Hij naar ons 
luistert, mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij 
Hem vragen.                                                                                                 	 	 	 	 	 	
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hoort om recht te spreken. De rechter oordeelt niet op basis van zijn 
eigen gevoelens, maar is er om ervoor te zorgen dat de wet wordt 
gehandhaafd ten behoeve van de burgers van het Koninkrijk. Ik weet al 
hoe de rechtszaak zal eindigen voordat deze begint.

Drenda en ik zagen opmerkelijke dingen in ons leven gebeuren toen 
we de wetten van het Koninkrijk in ons leven begonnen toe te passen. We 
werden volledig schuldenvrij in ongeveer twee en een half jaar. We 
gingen van het verdelen van een Happy Meal tussen drie kinderen naar 
het contant betalen voor nieuwe auto's en het bouwen van ons droomhuis 
op 22 hectare grond zonder hypotheek. We begonnen bedrijven die jaren 
later nog steeds honderdduizenden dollars per jaar aan nettowinst 
opleveren. Vervolgens begonnen we een kerk in mijn woonplaats om 
met mensen te delen wat we hadden ontdekt over het Koninkrijk van 
God. En we ontdekten dat veel mensen willen weten wat wij ontdekten 
en het goede leven willen leiden dat Gods Koninkrijk biedt. Door het 
goede nieuws van het Koninkrijk is de kerk sindsdien uitgegroeid tot 
duizenden mensen.

 Hoewel ik het Koninkrijk bijna elke dag onderwees aan iedereen die 
maar wilde luisteren, had ik het verlangen om bij wijze van experiment 
een groep mensen te bereiken die het nog nooit eerder hadden gehoord. 
Ik wist wel dat ik meer dan één sessie nodig zou hebben om het basis-
begrip van het Koninkrijk over te brengen. En alleen op die manier zou 
er verandering zichtbaar worden in iemands leven wat betreft zijn begrip 
van het Koninkrijk. Het concept waarvan ik dacht dat het zou werken 
kwam voort uit  mijn ervaring met het opgroeien in een 
Methodistenkerk. Toen ik jong was, hadden we 's avonds opwekkingen 
die een week duurden. Dus droomde ik ervan om een week lang 
financiële opwekkingsdiensten te houden. Ik stelde me voor dat het vijf 
avonden zou duren. Ik had het Koninkrijk nog nooit regel voor regel 
onderwezen, en ik vroeg me af welke opzet ik zou moeten gebruiken. 
Maar ik was benieuwd wat de impact van het onderwijzen van vijf 
opeenvolgende sessies zou zijn op de mensen die het hoorden. Ik begon 
te bidden over het houden van zo'n bijeenkomst en vroeg God om mij 
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een gelegenheid te geven. Mijn eis zou zijn om het te onderwijzen aan 
een groep mensen die het nog niet eerder gehoord hadden. 

Op een middag kwam ik een vriend tegen die zendeling was in 
Albanië. Ons gesprek ging over de vele aspecten van de kerk en de 
bediening. En uiteindelijk ging ons gesprek over wat God mij had laten 
zien. Larry hield later dat jaar in de herfst zijn jaarlijkse landelijke 
zendingsconferentie in Albanië en nodigde mij uit om een van de 
sprekers te zijn. Ik vertelde hem niet van mijn verlangen om vijf sessies 
te doen, maar was opgetogen toen hij zei dat ik daar drie sessies zou 
leiden. Hij zei dat ik mijn eigen reis zou moeten betalen en ook de reis 
van veel predikanten die wilden komen, want Albanië was in die tijd erg 
arm. Ik stemde toe en maakte plannen om in de herfst van 2005 naar 
Albanië te gaan. 

De reisdag brak eindelijk aan. En ik was enorm enthousiast om het 
Koninkrijk te kunnen onderwijzen aan een groep mensen die nog maar 
net aan het leren waren wat het betekende om christen te zijn. Toen ik in 
Albanië aankwam, ontmoette Larry me op het vliegveld en zei dat een 
van zijn sprekers had afgezegd en dat ik nu vijf sessies zou doen. Ik wist 
zeker dat dit door de Heilige Geest geregeld was! Ik had aantekeningen 
voor drie sessies, maar bad snel en schreef de twee andere sessies uit. Ik 
was een beetje bezorgd over hoe de mensen zouden reageren, want er 
heerste grote armoede en overal in het land was corruptie. 

Tijdens de eerste sessie zag ik dat ze een beetje aarzelden, maar toen 
ik bleef onderwijzen wat God mij had geleerd, samen met verhalen die 
bevestigden wat ik onderwees, werden de mensen blijer en 
enthousiaster. Bij mijn vierde sessie lachten ze en waren ze zo blij met 
wat ze hoorden dat sommigen schreeuwden. Vreemd genoeg ervoer ik 
dat de Heer tegen me zei dat ik tijdens de vijfde sessie een collecte moest 
houden. Ik zeg 'vreemd', omdat ik voor veel van deze mensen had 
betaald om naar de samenkomst te komen en ik wist dat ze het erg krap 
hadden of zelfs helemaal niets hadden. Maar toen ik erover nadacht, 
besefte ik dat de mensen moesten handelen naar wat ze hoorden. Ik was 
echter een beetje bezorgd om dit aan Larry te vertellen, maar hij zei snel 
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Ik was helemaal van slag. Ik kon drie dagen niet slapen. Die zalving 
bleef nog weken op mij hangen. Toen ik later iemand uit een ander land 
ontmoette, kon ik die zalving opnieuw voelen. Hoewel het offer was 
achtergelaten voor de Albanese kerken, belde Larry me na mijn 
thuiskomst en zei dat de Heer hem had opgedragen mij de ring te sturen. 
Ik was opgetogen. Hoewel ik Larry niets had gezegd over mijn 
verlangen om die ring te hebben, had hij van God gehoord, dat hij die 

dat ik de collecte moest houden. Natuurlijk deed ik dat niet voor mezelf; 
het offer zou in Albanië blijven ten behoeve van de Albanese kerken.

De laatste sessie kwam, en ik gaf les in de trant van hoe je je geloof 
aan het werk kunt zetten. En ik verduidelijkte enkele wetten die ik had 
onderwezen. Aan het eind van de dienst, toen ik de collecte hield, barstte 
het enthousiasme los. De mensen begonnen te schreeuwen en te dansen, 
toen de zalving van God de zaal vulde. Er stonden vier mensen vooraan 
met manden, die nauwelijks overeind konden blijven. Ze huilden en 
beefden onder Gods aanwezigheid, terwijl de mensen hun offers 
brachten. Ik had nog nooit zo'n bijeenkomst gezien, vooral niet met 
betrekking tot het geven van geld!

"Ik roep je naar de naties om Mijn verbond van financiële zegen te 
onderwijzen, en waar Ik je ook heen stuur, Ik zal ervoor betalen." 

Toen Larry en ik de bijeenkomst verlieten, bespraken we hoe verrast 
we waren door de krachtige zalving en de reactie van de mensen die 
avond. Na aankomst in Larry's appartement was Larry nieuwsgierig en 
ging het geld tellen, want hij had nog nooit eerder twee volle zakken geld 
bij een collecte gehad. Hij zei dat een kwart zak het gebruikelijke bedrag 
was, dat hij in het verleden bij een collecte ontving. Terwijl Larry de 
inhoud op zijn tafel in de woonkamer uitstortte, vulde een lichtblauwe 
waas de kamer. En een zalving zoals ik nog nooit eerder had gevoeld, 
kwam over ons. We konden niets anders doen dan terugvallen in onze 
stoelen. Toen ik naar de stapel geld op de tafel voor ons keek, zag ik in 
het midden van de stapel een trouwring van een man liggen. Ik wist dat 
de ring was gegeven door iemand die geen geld had, maar die alles had 
gegeven wat hij bezat. Toen ik de ring zag, sprak de Heer tot mij. 

17

INTRODUCTIE



ring naar mij moest sturen. Ik wilde die ring als een herinnering aan wat 
de Heer tegen me zei, en vandaag heb ik hem aan mijn muur hangen. 

Toen ik thuiskwam in Ohio, hoorde een bevriende predikant van 
Larry, die een kleine kerk in Utah leidt, wat er in Albanië was gebeurd. 
Hij nam contact met me op om te peilen of ik wilde komen spreken. Hij 
was voorganger in een reservaat voor Indianen, en hij zei dat de mensen 
erg arm waren. Hij zei dat zijn kerk maar zo'n 60 mensen telde, maar ik 
zei hem dat dat prima was; ik zou komen.

Het offer was in dit geval voor mijn eigen bediening. Dus ik ritste de 
geldzak dicht en bracht hem terug naar Ohio. Toen ik op mijn kantoor 
aankwam, gaf ik de zak aan mijn secretaresse om die leeg te maken en 
het geld te tellen. Ik ging lunchen. Tijdens de lunch ging mijn mobiele 
telefoon, en ik zag het telefoonnummer van mijn secretaresse 
verschijnen. Toen ik de telefoon opnam, hoorde ik echter niemand aan 
de lijn. Toen ik wilde ophangen, dacht ik dat ik iemand hoorde huilen. 
"Tracy?" zei ik. Tracy reageerde, terwijl ze haar emoties probeerde te 
bedwingen. "Voorganger," zei ze, "wat is er in Utah met dat geld 
gebeurd?" "Wat bedoel je, wat is er met het geld gebeurd?" "Nou," zei ze, 
"toen ik de zak opende en hem op mijn bureau leeg maakte om het geld te 
tellen, kwam plotseling de zalving van God zo sterk op me dat ik op de 
grond viel. De andere secretaresse die de commotie hoorde, kwam uit 
haar kantoor om te zien wat er aan de hand was, en de kracht van God trof 
haar op dezelfde manier! Wat is er met het geld gebeurd, voorganger?" Ik 
vertelde haar wat er in Utah was gebeurd en de sterke zalving die er was 
toen ik het offer ophaalde, maar verder gebeurde er eigenlijk niets. Ik 
moet toegeven dat ik zeer geïntrigeerd was door wat er gaande was, want 
ik had nog nooit zoiets gehoord of gezien. Hoewel ik het niet begreep, 
was het duidelijk dat de zalving van de samenkomst op dat geld zat! Echt 
waar!

Ik deed dezelfde vijf sessies als in Albanië. Ik zag de blauwe waas 
daar niet, maar de zalving was weer bijzonder sterk. 

We begonnen overal in het land, in grote en kleine kerken, overal 
waar iemand wilde luisteren, zogenaamde Financiële Revolutie 
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De Your Financial Revolution serie van vijf boeken omvat de vijf 
sessies die ik in die eerste Albanese bijeenkomst heb gehouden. De 
boeken zijn natuurlijk wat uitgebreider dan de eerste conferentie. Ik 
vertrouw erop dat u net als Drenda en ik wanneer u het Koninkrijk — —
begint te bestuderen, zult ervaren dat het uw kijk op alles net zo zal 
veranderen als het voor ons deed. Dit boek, het derde in de serie, heette 
oorspronkelijk Rijkdom door de Heilige Geest toen ik het onderwees in 
Albanië. Ik geloof dat die uitspraak nog steeds waar is. Het zullen door 
de Heilige Geest ingegeven strategieën zijn die u voorspoed zullen 
brengen. Mijn hoop is dat u door dit boek zult leren hoe de Heilige Geest 
op aarde werkt om die strategieën te verwezenlijken.

Conferenties te houden. Hoewel we de blauwe waas slechts bij enkele 
gelegenheden zagen, was de zalving altijd zeer sterk. Net als in Albanië 
en het offer van de kerk in Utah, lag het zalvingsresidu op het offer zelf. 
Ik merkte dat je na een bijeenkomst en nadat het offer was geteld, een 
muntstuk van dat offer kon vasthouden en gewoon begon te schudden 
onder de kracht van de Heilige Geest. Een ander interessant ding dat ons 
opviel was dat elk geldstuk of cheque anders was. Ze hadden niet 
allemaal dezelfde zalving. Later vernam ik dat dit het gevolg was van het 
geloof dat door het individu over het offer in werking was gezet. 
Fenomenaal!
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Toen ik voor het eerst thuiskwam uit Albanië, was ik een wrak. De 
uitwerking van wat de Heer in ons leven had gedaan en hoe Hij tegen mij 
had gezegd dat ik dit naar de naties moest brengen, was een beetje 
overweldigend. De naties? Toen we net getrouwd waren, was ik was de 
persoon die Drenda vertelde, dat ik nooit zou reizen, en dat ik nooit op 
een zendingsreis naar andere naties wilde gaan. Maar God had natuurlijk 
andere plannen. Ik zou naar de naties gaan, maar hoe? Ik had een bedrijf 
dat het grootste deel van de Verenigde Staten bestreek. Ik moest een kerk 
runnen en een gezin opvoeden. En daarnaast had ik nog een groot aantal 
andere verantwoordelijkheden. Ik zag gewoon niet in, hoe ik naar de 
naties kon gaan. Maar God had een plan, een plan waarvoor ik echt niet 
hoefde te reizen, een plan dat ik nooit zou hebben overwogen, en ook 
niet echt wilde overwegen televisie.—

Drenda en ik wisten helemaal niets van tv. In die tijd namen we onze 
diensten niet eens op. Maar God begon ons te tonen wat er zou komen en 
hoe we het moesten aanpakken. En we voelden de sterke neiging om ons 
te verdiepen in tv. Het eerste wat ik leerde was dat het geld kost, veel 
geld, om aan tv te doen. Toen we alles optelden, kwamen we erachter dat 
het ongeveer 300.000 dollar zou kosten om dat eerste jaar met tv te 
beginnen. Ik moet toegeven dat ik een beetje geschokt was hoe duur 
televisie-uitzendingen zijn. Het grote probleem was dat de kerk 
financieel al aan haar maximum zat, omdat we bezig waren met de bouw 
van het Now Center, onze bedieningscampus. Er was gewoon geen extra 
geld om voor tv te betalen. Dus vertelde ik de Heer dat er nu geen geld 
was om tv te starten. Ik herinner me dat Hij het met me eens was en zei: 

U WILT DAT WE 
WÁT DOEN?
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"Juist! Daarom gaan jij en Drenda ervoor betalen!"

Ik wist dat de tocht die ik maakte van de Heer was. En Zijn belofte 
om het geld te verschaffen voor waar Hij mij ook heen stuurde, echode 
nog steeds in mijn geest. Maar toch, in het natuurlijke, zag ik geen enkele 
manier waarop Drenda en ik die 300.000 dollar zouden kunnen betalen, 
bovenop al het andere waar we mee bezig waren, hoe ik ook naar de 
cijfers keek. Ik wist dat God trouw is aan Zijn Woord. En ik wist dat ik in 

geloof die stap zou moeten 
zetten, erop vertrouwend dat 
Hij me zou laten zien wat ik 
moest doen. Ik wou dat ik u kon 
vertellen dat ik vol vertrouwen 
was en me geen zorgen hoefde 
te maken over deze beslissing, 
maar dat was niet zo. De kerk 
g e b r u i k t e  e l k e  c e n t  d i e 
binnenkwam voor het gebouw. 
Al mijn persoonlijke geld werd 

gebruikt om de 250.000 dollar te betalen die ik had toegezegd. En veel 
andere zaken in mijn bedrijf moesten dat jaar ook gefinancierd worden. 
Er was gewoon geen geld beschikbaar voor de 300.000 dollar 
opstartkosten van de tv-programma's!

Drenda en ik hadden een vakantie van twee weken in Hawaï 
gepland. En na thuiskomst zou ik de contracten moeten tekenen om met 
de tv te beginnen. Ik geniet zeker van Hawaï, maar ik moet toegeven dat 

Zeggen dat we een beetje overweldigd waren, zou een 
understatement zijn. Vooral omdat we midden in een bouwproject van 
zes tot zeven miljoen dollar van de kerk zaten. Geloof me, het Now 
Center project op zich was een enorme geloofsonderneming en vergde 
alle middelen die binnenkwamen. Bovendien hadden Drenda en ik 
250.000 dollar voor het project toegezegd, en op dat moment was nog 
niet al dat geld binnen. Om daar in datzelfde jaar nog eens 300.000 dollar 
aan toe te voegen leek onmogelijk. 
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IK WIST DAT GOD TROUW IS 

AAN ZIJN WOORD. EN IK 

WIST DAT IK IN GELOOF DIE 

STAP ZOU MOETEN ZETTEN, 

VERTROUWEND OP HEM 

OM ME TE LATEN ZIEN WAT 

IK MOEST DOEN



het een beetje moeilijk was om me helemaal te ontspannen, want het 
gewicht van de beslissing die ik bij thuiskomst zou moeten nemen, kon 
ik maar moeilijk uit mijn hoofd zetten. Naast het geldaspect van tv-werk 
was ik er totaal niet op voorbereid, omdat ik me erg ongemakkelijk 
voelde om voor een camera te praten. Ik kon tijdens een conferentie voor 
een duizendkoppig publiek spreken, maar voor een tv-camera raakte ik 
in paniek. Met alles wat door mijn hoofd en mijn geest ging, vocht ik 
tegen de geest van angst om die beslissing te nemen.

Hoewel ik wist dat ik absoluut van de Heer had gehoord, werd ik nog 
steeds geconfronteerd met het feit dat er gewoon geen geld was. Mijn 
bedrijf zat financieel al krap dat jaar. En ik kon gewoon niet zien hoe dit 
zou kunnen lukken. Ja, het was angst; ja, het was ongeloof. Dat weet ik. 
Ik ben hier gewoon eerlijk in. Ik wist dat ik me aan het Woord moest 
houden en mijn ogen moest afwenden van wat ik had en naar die ring 
moest blijven kijken. Hij zei dat Hij ervoor zou betalen! In die tijd kwam 
er een gouden munt binnen tijdens een van onze offers. Eerlijk gezegd 
had ik nog nooit een gouden munt gezien voordat ik deze vasthield. 
Terwijl ik hem vasthield, sprak de Heer tot mij. "Net zoals Ik Petrus liet 
zien waar de munt was om zijn belasting te betalen, zal Ik jou laten zien 
waar je het geld kunt vinden om de tv te betalen."

Ik nam die gouden munt mee op onze vakantie in Hawaï. En ik liep 
dan langs het strand en bad, terwijl ik die munt vasthield om me eraan te 
herinneren dat God de kosten voor de tv gedekt had. Mijn gebedstochten 
naar het strand gingen meestal ongeveer zo. Nadat ik een tijdje in de 
Heilige Geest had gebeden, had ik er vrede mee dat ik dat contract zou 
ondertekenen en begon ik terug te lopen naar het huis. Maar ik kwam 
maar zo'n 20 tot 50 meter de heuvel op voordat mijn gedachten weer 
tegen me begonnen te schreeuwen dat er gewoon geen manier was om 
het geld bij elkaar te krijgen. De feiten waren dat we het geld niet 
hadden, we wisten niet hoe we tv-programma's moesten maken. We 
hadden geen apparatuur, en de lijst ging maar door. Maar in mijn geest 
bleef ik horen wat de Heer tegen mij in Albanië had gezegd, namelijk dat 
waar Hij mij ook heen stuurde, Hij ervoor zou betalen. Het was al mei 
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toen dit gaande was, en in werkelijkheid moest ik voor het eind van het 
jaar de 300.000 dollar hebben om dit te laten lukken. Dat maakte het een 
nog hogere berg om te beklimmen. 

De geest van angst sprak mij ook aan, en testte mijn vastberadenheid 
om vast te houden aan wat God tegen me zei. "Jij onderwijst financiële 
integriteit. Hoe zal dat overkomen als je de rekeningen niet kunt 
betalen?" Dus draaide ik me om en liep terug naar het strand, biddend en 
mijn geest vernieuwend met het Woord van God, totdat ik er vrede mee 
kreeg. Ik zou ongeveer een week lang heen en weer gaan, in mijn geest 
en gedachten worstelend over dit contract, totdat ik wist dat alles goed 
zou komen, en angst me niet langer kon kwellen met negatieve 
gedachten. Drenda en ik hadden geen idee waar het geld vandaan zou 
komen, maar we wisten dat we God hadden gehoord. Dus toen ik 
thuiskwam, tekende ik het contract, en gingen we uitzoeken hoe we nu tv 
gingen doen.

Wat de financiële kant van de zaak betreft, kreeg ik een paar 
maanden voor deze vakantie naar Hawaï een telefoontje van een man in 
Atlanta, die ik niet kende. Hij zei dat hij mijn boek over financiën had 
opgepikt en het geweldig vond. Op dat moment was mijn boek alleen in 
eigen beheer uitgegeven en was het alleen in mijn eigen stad verkocht. 
Maar het schijnt dat een van mijn medewerkers op vakantie was geweest 
naar Atlanta en met deze man, die hij toevallig op het vliegveld 
ontmoette, een gesprek had aangeknoopt over wat hij voor de kost deed. 
Mijn werknemer had toevallig mijn boek bij zich en gaf het aan hem.

Nadat hij het gelezen had, zei hij dat hij er zo in geïnteresseerd was 
dat hij gewoon met me moest praten. We praatten een hele tijd, en hij zei 
dat hij een reizende evangelist was, die zich vooral op het buitenland 
richtte. Hij vroeg of we elkaar eens konden ontmoeten, en ik zei dat ik 
over ongeveer een maand op het vliegveld van Atlanta zou zijn, op weg 
naar een bijeenkomst, die na mijn vakantie zou plaatsvinden. We 
spraken af elkaar te ontmoeten. We hadden een geweldig gesprek toen 
we elkaar eindelijk ontmoetten. Ik genoot zo van al zijn verhalen over 
wonderen en de gevaren die hij tijdens zijn reizen vaak moest trotseren. 
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Tijdens ons gesprek vertelde hij me dat hij net terug was uit 
Charlotte, waar hij te gast was in een televisieshow. En dat hij vond dat 
mijn financiële verhaal een geweldig onderwerp zou zijn voor diezelfde 
show. Hij zei dat hij mijn boek aan hen zou doorgeven en hen over mij 
zou informeren. Ik was een beetje geschokt door het hele gebeuren. 

Ik had nog nooit gehoord van het tv-programma dat hij had 
genoemd, maar een paar weken later kreeg ik een telefoontje van de 
programmadirecteur met de vraag of ik in de show wilde komen. Een 
van de vereisten was dat je een product moest hebben dat ze in de 
uitzending konden aanbieden. Dus ik vertelde hen dat ik een vijf-CD 
versie had van mijn Financial Revolution lessen. Ze zeiden dat dat 
perfect was, en toen spraken we een prijs af waarvoor ik hen de CD-set 
zou leveren. Ik gaf hen de serie natuurlijk tegen groothandelsprijs. Maar 
zelfs als ik de serie tegen groothandelsprijs produceerde, liet dat enige 
winst toe voor onze bediening. Verbazingwekkend genoeg was de show 
zeer succesvol, en we verkochten duizenden en duizenden van die CD 
sets. Dat alleen al bracht duizenden dollar op voor ons tv-budget uit een 
bron waar ik niets van wist toen ik dat contract tekende. 

Maar het onderwerp financiën was waar we echt contact hadden. Hij 
leek gefascineerd door mijn boek en mijn verhaal om uit de schulden te 
komen. 

Toen kwam er een andere schok: een man in mijn kerk die een paar 
jaar eerder financieel blut was en bijna uit zijn huis gezet zou worden, 
kwam naar me toe en wilde de tv-uitzending helpen financieren. Hij had 
in praktijk gebracht wat hij in de verkondiging had gehoord over het 
Koninkrijk en was niet meer arm. Hij gaf me 120.000 dollar voor onze 
tv-bediening! 

Met de verkoop van die CD's, de gift van mijn vriend in de kerk en 
andere giften die binnenkwamen, hoefden Drenda en ik helemaal geen 
eigen geld in dat eerste tv-jaar te steken! God was trouw aan Zijn woord. 
Hij zei dat Hij zou betalen en dat deed Hij. Oké, de helft van het 
probleem was opgelost, maar ik had nog een ander probleem dat 
uitgewerkt moest worden en dat net zo groot was. Zoals ik al eerder zei, 

U WILT DAT WE WÁT DOEN?
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ik wist niets over het maken van tv-programma's!
D a t  n a j a a r  w o o n d e  D r e n d a  e e n  g r o t e  c h r i s t e l i j k e 

vrouwenconferentie bij. En ze werd uitgenodigd in de groene kamer 
waar de gasten tussen de bijeenkomsten bij elkaar kwamen. Het was 
voor Drenda een grote eer om uitgenodigd te worden, en ze vond het 
geweldig om te gaan. Toen ze na een van de sessies ging zitten om te 
lunchen, kwam er een vrouw naast haar zitten die ze nog nooit eerder had 
ontmoet. Na wat informatie over elkaar te hebben uitgewisseld, vroeg de 
vrouw plotseling: "En, doe je al tv?" Drenda was een beetje verrast, maar 
zei: "Nee, maar we denken erover na." De vrouw zei toen: "Als je dat 
doet, bel dan deze man, dan kan hij je helpen." Drenda schreef het 
nummer en het e-mailadres die de vrouw haar gaf op en stopte het in haar 
tas. 

Drenda en ik reden naar de conferentie en waren een beetje nerveus 
voor de vergadering. Ik had een nieuw zwart pak gekocht voor de 
bijeenkomst en wist echt niet wat ik kon verwachten. Hij had ons 
gevraagd hem te ontmoeten in zijn hotelsuite om over tv te praten. Toen 
we op weg waren naar de suite, herinner ik me dat we eerst een paar keer 
op en neer liepen in de hal voordat we op de dubbele deur klopten, 
gewoon om een beetje te kalmeren. Toen we de kamer binnenkwamen, 
werden we verrast door een hele groep mensen die ons wilden spreken. 
De stoelen stonden in een halve cirkel opgesteld, en Drenda en ik zaten 
tegenover die halve cirkel. We hadden geen van hen ooit eerder ontmoet, 

Een paar weken gingen thuis voorbij, en ze was het papiertje dat ze 
in haar tas had gestopt eigenlijk helemaal vergeten. Maar op een avond, 
nadat ze het had gevonden, besloot ze de man te e-mailen, gewoon om te 
zien wat hij zou zeggen. Hij klonk geïnteresseerd en vroeg haar om hem 
mijn Financiële Revolutie CD set te sturen, wat we deden. Na een week 
of zo belde zijn assistent ons terug en zei dat deze man zeker 
geïnteresseerd was en ons wilde ontmoeten op de jaarlijkse conferentie 
van de National Religious Broadcasters (Nationale Religieuze 
Zendgemachtigden) die over een paar weken plaatsvond. We vertelden 
hem dat we er zouden zijn.
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Dus na een paar weken spraken we opnieuw; en deze keer besloten 
we allemaal om verder te gaan met een echte planningssessie voor onze 
tv-uitzending. Op dat moment hadden we besloten dat we de show 
gewoon bij ons thuis konden filmen. Dus vroeg de meneer met wie 
Drenda contact had opgenomen of we elkaar bij ons thuis konden 
ontmoeten voor die volgende bijeenkomst. Hij wilde ons huis zien om te 
kijken of dat inderdaad zou werken. 

We begonnen met wat geklets, maar toen begonnen ze vragen te 
stellen over onze wens om tv te gaan doen. Ik kan me de eerste vraag nog 
herinneren, "Waarom willen jullie tv doen?" Hoewel ik het toen nog niet 
wist, waren de mensen in de kamer allemaal topmanagers van allerlei 
verschillende takken van tv-productie. De man met wie we hadden 
gesproken was er natuurlijk. Maar er waren ook productiemensen, 
marketingmensen en anderen die allemaal moeilijke vragen stelden. Al 
met al vond ik dat de bijeenkomst redelijk goed verliep. We waren 
gewoon onszelf, probeerden op niemand indruk te maken, maar deelden 
gewoon ons verhaal over wat God voor ons had gedaan. Ze leken 
allemaal tevreden met onze visie en passie. En ze vertelden ons dat ze 
ons over een paar weken zouden terugbellen om meer details te 
bespreken. 

maar ze waren allemaal zeer professioneel gekleed. 

Dus kwam de dag dat hij bij ons thuis kwam, en we gingen allemaal 
zitten om te praten. Tot dit bezoek wist ik eigenlijk niet veel over zijn 
geschiedenis in de tv-wereld. Ik wist alleen dat de dame op de 
bijeenkomst die Drenda had bijgewoond haar zijn nummer had gegeven. 
Maar toen we gingen zitten, begon hij ons te vertellen over alle tv-
programma's die hij had geproduceerd en waar hij nu mee bezig was. Het 
waren allemaal bekende namen! Ik zat daar vol ontzag, "God, hoe hebt U 
deze man, uit Los Angeles, naar mijn huis gekregen, hier op het 
platteland, in het midden van niemandsland?" Hij wilde de hele show 
voor ons maken, filmen, monteren en produceren voor een zeer redelijke 
prijs. We kwamen ook overeen dat we de show bij ons thuis zouden 
opnemen, in onze woonkamer, om te beginnen. 

U WILT DAT WE WÁT DOEN?
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Tot overmaat van ramp gebeurde 
er op de dag van de opnames een 
hartverscheurende gebeurtenis die de 

dag nog zwaarder maakte. De producer die was gestuurd om de opnames 
van een week te maken, was midden in de nacht vertrokken. Tragisch 
genoeg was zijn zoontje overreden en gedood door de auto van de buren 
toen die achteruit reed. De assistent die erbij was legde uit wat er was 
gebeurd. En we besloten het niemand te vertellen tot na het filmen. Op 
een of andere manier kwamen we er doorheen. We namen die dag drie 
shows op, en we waren officieel op tv. Wauw!

De eerste opnamedag kwam, en ik geef toe dat ik nerveus was. Zoals 
ik al zei, ik had geen ervaring met tv. Ik wist niet hoe een tv-programma 
in elkaar moest zitten. Ik had nog nooit voor een camera gestaan. Het 
was allemaal nieuw. Ik was enthousiast om mijn verhaal over het 

Koninkrijk naar buiten te brengen, 
maar tv was weer een enge drempel in 
mijn leven die ik moest zien te 
overwinnen.

Toen we met onze tv-uitzending begonnen, hadden we geen idee 
hoe we de zendtijd moesten blijven betalen, nadat we eenmaal gestart 
waren. Maar God begon ons te leren dat Hij niet alleen zou voorzien in 
de 300.000 dollar die we nodig hadden om de uitzending te beginnen, 
maar dat Hij ook zou blijven voorzien in de zendtijd. We hadden zoveel 
te leren. Weet je, we hadden er zelfs nooit aan gedacht dat mensen 
zouden willen zaaien in onze tv bediening; zo naïef waren we.

Ik herinner me dat Tracy, mijn secretaresse, me belde van kantoor 
kort nadat onze uitzending begon. Toen ik opnam, kon ik zien dat ze 
geschokt was. Haar stem trilde. "Voorganger," zei ze, "iemand die de 
show zag stuurde ons een cheque van 500 dollar. En pastor, toen ik hem 
ophaalde, zat dezelfde zalving op deze cheque als op het geld dat u 
meebracht uit het Indianenreservaat." "Meen je dat?" Ik stamelde. 
"Heeft iemand ons echt geld gestuurd?" Het was nooit bij me 
opgekomen dat mensen geld zouden sturen om de uitzending te steunen, 

ALS IEMAND VAN U 

HET MOEILIJK HEEFT, 

LAAT HIJ DAN BIDDEN. 

—JAKOBUS 5:13
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	 —Jakobus 5:13

Toen wij ons bouwproject voor het Now Center begonnen, een 
project van 6,5 miljoen dollar, hebben wij aanvankelijk 2,5 miljoen in 
contanten bijeengebracht en ook wat geld van de bank gebruikt. We 

Dit boek gaat over horen en geleid worden in het leven door de Geest 
van God. Ons tv-verhaal is een goed voorbeeld van hoe de Heilige Geest 
mensen leidt tot grotere dingen dan ze ooit voor mogelijk hadden 
gehouden. Alles wat God in ons leven heeft gedaan is voortgekomen uit 
ons vermogen om niet alleen te weten hoe Zijn Koninkrijk werkt, maar 
ook om te horen hoe God ons de richting, de wijsheid en de antwoorden 
geeft die we nodig hebben. Het verhaal dat ik u zojuist vertelde zou nooit 
gebeurd zijn als ik niet wist hoe ik de Heilige Geest kon horen. Soms 
worden we allemaal geconfronteerd met moeilijke situaties die 
hopeloos lijken. Maar God heeft het antwoord. 

“Als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden”

totdat die cheque opdook. Maar, God zij geprezen, de mensen hebben 
sindsdien geld gestuurd, waardoor het programma nu dagelijks in elke 
tijdzone over de hele wereld wordt uitgezonden! De rekeningen zijn 
gegroeid tot miljoenen per jaar, maar God heeft altijd Zijn woord aan mij 
vervuld. Hij betaalt altijd de rekening. 

Waarom bidden? Omdat je het antwoord, de richting en de oplossing 
van het probleem moet horen. Zoals Drenda en ik vele malen hebben 
ondervonden, is God in staat om meer te doen wanneer we voor 
problemen staan dan we ons ooit zouden kunnen voorstellen. Hij zal je 
helpen met unieke en soms vreemde oplossingen en strategieën, zodat je 
de voor jou onmogelijke situaties kunt overwinnen. Vaak kan jouw 
vermogen om het antwoord te horen het verschil zijn tussen succes en 
mislukking, leven en dood. Ik zal in dit boek veel spreken over het horen 
van de stem van de Heilige Geest. Maar laat me je eerst een andere 
illustratie geven van hoe de Heilige Geest je kan helpen in moeilijke 
tijden.
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Tegen het eind van 2008, toen de recessie erger werd, beëindigden 
de banken in onze regio en trouwens in het hele land hun kredieten — —
en eisten, dat leningen werden afbetaald. Onze aannemer kwam op een 
bepaald moment bij ons voor een betaling, die door de bank van tevoren 
al was goedgekeurd. Deze aannemer moest zijn onderaannemers betalen 
en andere nog niet betaalde rekeningen; geld dat hij al had uitgegeven. 
Deze cheque van een miljoen dollar zou gedekt moeten worden door de 
vooraf geregelde financiering door de bank, omdat wij ons kasaandeel 
van de fondsen op dat punt al hadden uitgeput. Maar er was geen cheque 
van een miljoen beschikbaar. Tot onze schrik kwamen we er achter, dat 
de bank de toegezegde lening had opgezegd en geen krediet zou 
verstrekken. Opnieuw, het was niet alleen onze bank. Dit gebeurde bij 
elke bank in de stad. De krantenkop in ons lokale nieuwsblad ging over 
onze bank. Ze hadden juist de afgelopen week 550 medewerkers 
ontslagen in hun strijd om te overleven tijdens deze financiële crisis.

hadden ook de fondsen die binnenkwamen tijdens het achttien maanden 
durende bouwproject zelf. Het was een enorm project voor een kerk van 
550 mensen. In de herfst van 2007 werd de eerste steen gelegd, en alles 
ging goed tot het voorjaar van 2008. U herinnert zich misschien de 
recessie van 2008. We zaten met de bouw daar middenin. De prijzen van 
alle materialen schoten omhoog! Onze staalprijzen waren uiteindelijk 
meer dan 300.000 dollar hoger dan de offerteprijs. Dat is maar één 
voorbeeld. Het hele project overschreed ver het budget omdat de 
grondstofprijzen dat jaar de pan uit rezen. 

Opnieuw, het  probleem was dat  onze aannemer zi jn 
onderaannemers moest betalen en ook voor de materialen die hij al had 
gebruikt. Deze cheque van een miljoen dollar was niet voor iets dat hij 
nodig had in de toekomst. Hij had dat miljoen al uitgegeven! Nu waren 
er andere bedrijven en families voor wie het nodig was, dat wij onze 
aannemer zouden betalen, zodat hij hen kon betalen. Net als wij, was hij 
ervan uitgegaan dat de bank hun verplichtingen zou blijven steunen. Wat 
nu? Wat doe je in zo'n tijd? Ik had geen miljoen dollar achter de hand, en 
ik was niet van plan om mensen in onze kerk om geld te gaan smeken. 

UW FINANCIËLE REVOLUTIE: De kracht van strategie

30



Ik wist wat God me op dat moment vertelde. Ik was de leider, de 
voorganger van deze kerk; ik had de autoriteit gekregen om met deze 
situatie om te gaan. Ik moest mijn autoriteit nemen en opstaan en een 
manier vinden. Toen we in Hawaï aankwamen, kon ik alleen maar 
bidden. Ik kon 's nachts niet slapen. Mijn geest was compleet onrustig. 
En ik wist dat ik in de Geest worstelde voor het antwoord dat ik nodig 
had. Uiteindelijk had Drenda een idee waarvan zij geloofde dat het van 
de Heer kwam. Dank God voor mijn vrouw! Zij is zo vaak gebruikt om 
de plannen en de richting te vinden die ik in allerlei situaties nodig had. 
Ik kan niet uitdrukken hoe waardevol zij voor mij is en hoeveel ik van 
haar hou. Ze geeft nooit op!

Toevallig hadden we in die tijd net een reis naar Hawaï gewonnen 
via mijn bedrijf. Ik ontdekte dat de bank het krediet een paar dagen voor 
ons vertrek had ingetrokken. Ik moet toegeven dat ik op weg naar het 
vliegveld voor onze vlucht naar Maui, nog steeds een beetje geschokt 
was. Mijn gedachten raasden door mijn hoofd. Maar terwijl ik door de 
vertrekhal liep en geneigd was medelijden met mezelf te hebben, hoorde 
ik de stem van de Heer. Hij zei: "Hef uw staf op!" Toen ik stopte en 
nadacht over wat de Heer me probeerde te vertellen, begreep ik het 
ineens. 

Dit is precies wat God tegen Mozes zei toen Israël nergens heen kon 
omdat het leger van de Farao hen had ingesloten bij de Rode Zee. God 
zei tegen Mozes dat hij zijn staf boven de zee moest uitsteken. En toen hij 
dat deed, splitste de zee zich, waardoor Israël kon oversteken en 
ontsnappen. De staf die Mozes droeg stond voor de beloften die God 
hem had gegeven, en voor de autoriteit die hij had gekregen om de klus te 
klaren. 

Haar plan was eenvoudig maar diepgaand. Niets wees erop dat het 
zou werken, maar we begonnen er onmiddellijk aan. Het plan was dat we 
een presentatie zouden samenstellen die we zouden houden bij de bank 

Bovendien werd het tv-werk duurder omdat we op veel meer netwerken 
waren gaan uitzenden; onze zendtijd kostte nu 50.000 dollar per maand. 
Wat konden we anders doen dan wat er in Jakobus 5:13 staat: bidden! 
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Verbazingwekkend genoeg vroeg de onderdirecteur na onze 
presentatie aan zijn secretaresse om ter plekke een cheque van 50 0,000 

Dus maakten we een flip-over met de demografische gegevens van 
ons gebied en hoe snel het gebied groeide. We toonden de bank onze 
geschiedenis en onze verwachte groei. We bespraken ook de vele 
manieren waarop ons gebouw inkomsten zou genereren buiten onze 
kerkdiensten om: hoe snel onze tv-inkomsten zouden stijgen en vele 
andere dingen waarvan we dachten dat ze voor hen interessant zouden 
zijn. We wilden hen geruststellen dat we geen groot risico waren en dat 
de bank winstgevend zou zijn, zelfs in deze moeilijke tijden. Wij wilden 
ook duidelijk maken dat als de 
aannemer niet werd betaald, zij 
het risico liepen op potentiële 
verliezen die wij hen wilden 
'he lpen '  voorkomen.  We 
vroegen om een ontmoeting 
met de onderdirecteur van de 
bank die de leiding had over de 
a f d e l i n g  c o m m e r c i ë l e 
leningen. We baden en liepen zijn kantoor binnen, in het vertrouwen dat 
dit het plan was dat de Heilige Geest ons had gegeven. En we deden onze 
oproep.

van onze aannemer, dus niet bij onze eigen bank, met het verzoek ons het 
geld te lenen. Onze presentatie zou de bank laten zien wie we waren en 
waarom we vonden dat de lening het beste was voor ons beiden. Het was 
een gok, want zoals ik al zei: elke bank in de stad had alle leningen 
stopgezet. Onze gedachte was dat als onze aannemer niet werd betaald, 
hij misschien zelf faillissement zou moeten aanvragen, waardoor alle 
leningen die hij op dat moment bij zijn bank had, in gevaar zouden 
komen. We waren er zeker van dat dit een kostbare onderneming zou zijn 
voor zijn bank, en we wisten zeker dat ze dat niet wilden. En nogmaals, 
dit was niet onze bank, en ze hadden geen relatie of geschiedenis met 
ons.

ALS JE OOIT HET 

GEWELLDIGE POTENTIEEL 

VAN HET KONINKRIJK VAN 

GOD WILT AANBOREN, 

MOET JE LEREN LUISTEREN 

NAAR DE HEILIGE GEEST.
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dollar voor de kerk uit te schrijven, zodat we die direct konden 
meenemen. Hij zei dat wat hij deed niet gebruikelijk was en niet de 
normale gang van zaken. Er was geen waarborg, er waren geen 
formulieren; gewoon een cheque voor 500,000 dollar. Hij zei dat de 
andere 500.000 door de waarborgcontrole zou moeten gaan. Maar hij 
verzekerde ons dat het zou werken, omdat hij degene was die de 
beslissing nam. En zo gebeurde het ook. We betaalden onze aannemer 
het miljoen en maakten het gebouw af.

Het is moeilijk te zeggen hoe Drenda en ik ons voelden tijdens de 
één uur durende rit terug naar ons huis met die cheque van 500.000 
dollar op zak. We waren dolgelukkig en voelden ons geweldig! Er is 
geen woord dat goed kan beschrijven hoe we ons op dat moment 
voelden, maar we hadden ontzag voor wat de Heilige Geest zojuist had 
gedaan. De eerste persoon die we belden was onze aannemer. ik hoor 
nog de vreugde in zijn stem toen we hem het goede nieuws vertelden. 
"Wat hebben jullie gedaan?" zei hij. "Ze gaven je de cheque ter plekke?" 
We wisten allebei dat het God was.

Wandelen met de Heilige Geest door allerlei situaties, is spannender 
dan welke James Bond film ook die je ooit hebt gezien! En net als in de 
film weet je altijd wie er uiteindelijk wint, hoeveel spannende momenten 
er ook zijn.

Hoe is dat gebeurd? De Heilige Geest! God heeft de antwoorden die 
je nodig hebt, vriend. Als je ooit het geweldige potentieel van het 
Koninkrijk van God wilt aanboren, zul je moeten leren luisteren naar de 
Heilige Geest. En daar gaat dit boek nou net over.
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Een gedetineerde in een gevangenis in Colorado heeft een aanklacht 
van meer dan 88 miljard dollar (ja, miljard) ingediend tegen de National 
Football League. De aanklacht komt voort uit een uitspraak van 
scheidsrechters tijdens een competitiewedstrijd tussen de Dallas 
Cowboys en de Green Bay Packers. De scheidsrechters bepaalden dat 
een vangbal van Dez Bryant (van de Cowboys) onvolledig was. De 
gevangene was het daar niet mee eens. Hij beweerde dat de NFL 
scheidsrechters nalatig waren geweest en hun vertrouwensplicht hadden 
geschonden. Waarom eiste de gevangene 88 miljard dollar? Het 
shirtnummer van mijnheer Bryant is 88.�

Ik weet zeker dat u weleens gehoord hebt over veel belachelijke 
rechtszaken die zijn aangespannen en die de rechtbank vervolgens 
weigerde te horen. Hier is een voorbeeld.

Gek, toch? Ik denk dat iedereen kan bedenken dat die zaak 
doodloopt. Maar wat bepaalt of een zaak geldig is of niet? Nou, volgens 
een rechtswebsite, zijn de twee belangrijkste redenen waarom een zaak 
wordt afgewezen: a) er is een probleem wat betreft de jurisdictie; of b) er 
is geen rechtsgrond. Waarom breng ik juridische kwesties ter sprake in 
een boek over de Heilige Geest? Als u de Heilige Geest in uw situatie 
wilt zien bewegen, dan moet het voor u duidelijk zijn wat de wet zegt. 
Gods Koninkrijk is precies wat het woord zegt: een koninkrijk. En dat 
rijk opereert binnen de grenzen van de wetten van het Koninkrijk. In 
mijn vorige twee boeken in deze serie, Uw financiële revolutie: De 
kracht van bondgenootschap en Uw financiële revolutie: De kracht van 
rust, heb ik de grondbeginselen uiteengezet van hoe het Koninkrijk van 
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Laat me de kwestie in dit geval samenvatten. Het was geen gebrek 
aan macht, of bereidheid vanuit Jezus' perspectief. Het was een kwestie 
van rechtspraak. In wezen had de hemel niet de wettige basis om in die 
situatie voor de meeste mensen daar in te grijpen. Nu, voordat je dit boek 
door de kamer gooit en zegt dat ik geen idee heb waar ik het over heb, 
geef me een minuut om het uit te leggen.

Toen Adam en Eva op de aarde werden geplaatst, hadden zij volledig 
en absoluut gezag over het aardrijk. Ik denk dat de volgende passage 
mijn stelling duidelijk bevestigt. 

 Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt een profeet zo miskend als 
in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.' Hij kon 
daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken 
de handen oplegde en hen genas. 

Kunt u mij vertellen waarom Jezus de mensen in deze passage niet 
kon genezen? Het standaard religieuze antwoord is, dat het Gods wil was 
om hen niet te genezen. Immers, God weet het het beste, en als Hij hen 
wilde genezen, had Hij dat kunnen doen, toch? Ik bedoel, Hij is God. 
Wilt u ook aannemen dat er mensen waren die genezen moesten worden, 
maar hun genezing niet ontvingen? Ik denk dat de tekst dat ook duidelijk 
maakt. Het antwoord op de vraag waarom Jezus de mensen niet kon 
genezen is een essentiële vraag, een vraag die beantwoord moet worden. 
Als we het slot van het verhaal lezen, zien we dat Jezus zegt dat het 
gebrek aan geloof van de mensen hen belemmerde om te ontvangen. Om 
Jezus' opmerking en conclusie over waarom het volk niet ontving te 
doorzien, moeten we goed begrijpen wat geloof is en waarom het in het 
aardse rijk nodig is om de hemel hier rechtsmacht te geven. 

God werkt met betrekking tot rechtspraak en wet. Maar om te begrijpen 
wat ik zeg met betrekking tot de Heilige Geest, is het misschien goed om 
terug te gaan en op zijn minst deze principes in herinnering te brengen. 
Laten we beginnen met een quiz. 

—Markus 6:4-6 NBV
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—Hebreeën 2:7-8 HSV

De Here God plantte een hof in Eden, in het oosten en bracht de 
mens die Hij had geschapen daarheen. In de hof plantte Hij 
prachtige fruitbomen. Midden in de hof plaatste Hij de boom 
van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.

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.  

Merk op dat de Bijbel zegt dat Adam gekroond werd met 
heerlijkheid en eer. De term 'gekroond' verwijst naar een plaats van 
autoriteit van waaruit Adam regeerde, niet dat hij een fysieke kroon 
droeg in de hof. Maar we zouden kunnen veronderstellen dat er een 
gloed of een aureool om hem heen hing; dat denk ik tenminste. Adam 
had de heerlijkheid (zalving en majesteit van het Koninkrijk) en de eer 
(gezagspositie) van het Koninkrijk van God. En vanuit die twee dingen 
regeerde hij over de aarde, met gedelegeerd gezag, namens het 
Koninkrijk van God. Satan, die al op de aarde was toen de mens werd 
geschapen, verachtte de mens en hunkerde naar het gezag dat die mens 
had. Omdat hij wist dat hij de gezagskroon niet zomaar van Adam kon 
afpakken, omdat Adam het volledige gezag over hem had, moest hij een 
list verzinnen om hem op de een of andere manier zover te krijgen dat hij 
de kroon (het gezag) vrijwillig zou neerleggen. 

Daarom misleidde satan Eva. En Adam volgde, in opstand tegen 
God, met als gevolg het verlies van hun positie in Gods Koninkrijk. 
Door satan te volgen kwamen zij nu onder de jurisdictie van zijn 
koninkrijk. Je kunt je dus afvragen: "Waarom liet God satan überhaupt 
toe in de tuin?" Hij moest wel. Ik weet dat u misschien een beetje 
geschokt bent door dat antwoord, maar u zult zien dat het waar is. Laten 
we even kijken naar Genesis 2:8-9:
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Als we deze passage lezen, kunnen we ons afvragen waarom God de 
boom van de kennis van goed en kwaad midden in de hof had gezet, 
naast de boom van het leven. Om het voor God legaal te maken om 
satans gebied binnen te dringen, moest God de mens de keuze geven om 
Hem of satan te dienen. God kon niet zomaar in satans gebied komen en 
daar een mens plaatsen. Om het legaal te maken, moest de mens de keuze 
hebben aan wie hij zich wilde onderwerpen. Zolang de mens koos voor 
God, de boom van het leven, zou de mens heersen over satan. Dus moest 
de boom van de kennis van goed en kwaad naast de boom van het leven 
worden geplaatst. 

Hier is een belangrijke opmerking die we moeten maken. De mens 
kon niet op aarde geplaatst worden zonder vrije wil. Ik weet het, het 
grootste deel van het christendom zegt dat we gemaakt zijn met een vrije 
wil, zodat God kon zien wie van Hem hield. Ik denk dat ik kan toegeven 
dat die verklaring een beetje waarheid bevat. Maar eigenlijk zou het 
illegaal zijn geweest zonder de mogelijkheid om te kiezen. Als de mens 
geen vrije wil had gekregen, had hij hier niet geplaatst kunnen worden. 
Er is nog veel meer dat ik in deze discussie zou kunnen behandelen, maar 
het is al behandeld in mijn vorige twee boeken. 

Adam kiest dus voor het bedrog van satan en verliest het Koninkrijk 
van God. Daarna spreekt God de mens aan: 

Omdat je . . . toch van de boom hebt gegeten, zal Ik de 
aardbodem vervloeken. Voortaan zul je hard moeten werken om 
in leven te blijven. Er zullen dorens en distels groeien en van de 
wilde planten zul je eten. Tot de dag van je dood zul je zwetend 
het land bewerken om te kunnen leven. 

—Genesis 3:17-19:

In wezen zegt God tegen Adam dat hij, Adam, de aarde heeft 
vervloekt. Omdat Adam de absolute heerschappij over de aarde heeft, is 
hij degene die de deur heeft opengezet voor satans heerschappij. En in 
wezen heeft hij daarmee God eruit geschopt. Gods handen zijn nu 
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Toen Adam en Eva onder satans heerschappij kwamen, gingen zij 
ook delen in het oordeel dat over hem was uitgesproken. De hele 
mensheid kwam door Adam onder satans heerschappij. Denk aan het 
houden van vee. Als een van uw koeien een kalf krijgt, wordt dat kalf 
gebrandmerkt met uw merk, want het is van u omdat de hele kudde van u 
is. Dus alle nakomelingen van Adam kwamen automatisch onder satans 
jurisdictie. Het standaard religieuze begrip, of moet ik zeggen gebrek 
aan begrip, is dat de bestemming van een persoon, of het nu de hemel of 
de hel is, gebaseerd is op hoe goed of slecht hij is. Maar dat is een totaal 
verkeerd concept. Het feit is dat hun oordeel al vaststaat. Ze gaan 
allemaal naar de hel. Niet vanwege iets wat ze verkeerd hebben gedaan, 
maar vanwege wat Adam deed. Maar nu, vanwege Gods liefde voor de 
mannen en vrouwen die Hij heeft geschapen, heeft Hij een reddingsplan 
opgesteld door Jezus Christus. Dat stelt mannen en vrouwen in staat aan 
dat oordeel te ontsnappen en terug te keren onder de jurisdictie van Gods 
Koninkrijk. 

gebonden, en Adam zal nu overleven door zijn eigen pijnlijke gezwoeg 
en gezweet. Er is één klein detail dat satan vergat aan Eva te vertellen 
toen hij haar verleidde. En dat was dat God satan al had veroordeeld, 
hem uit de hemel had geworpen, en had aangekondigd dat zijn eeuwige 
thuis een plaats zou zijn die hel heet. Het is belangrijk dat je dit begrijpt. 
Veel mensen zullen zeggen: "Hoe kan een liefhebbende God mensen in 
een hel gooien?" Dat deed Hij niet, dat deed Adam. Zoals we in de 
volgende passage zien, is de hel nooit voor de mens geschapen. 

Daarna zal Ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen: “Weg 
jullie, vervloekten! Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn 
trawanten bestemd is.”  (Mattheüs 25:41)

Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en ons een 
plaats gegeven in het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon. (Kolossenzen 
1:13).
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Ik weet dat we deze discussie een paar paragrafen geleden hebben 
verlaten, maar laten we nu teruggaan naar de vraag die we eerder 
stelden: "Waarom kon Jezus de mensen in Marcus 6 niet genezen?" Ik 
zei dat het een jurisdictie kwestie was, en dat is het ook. Omdat Adam de 
geestelijke bevoegdheid over het koninkrijk der mensen aan satan heeft 
overgedragen, kan God hier niet zomaar binnenvallen wanneer Hij dat 
wil, want dat zou illegaal zijn. Verwar nu niet wat ik net zei met wie de 
aarde zelf bezit. De Bijbel zegt duidelijk dat God de aarde en haar 
volheid bezit. Maar over het koninkrijk der mensen heeft God geen 
wettelijke bevoegdheid. We kunnen dit vinden in Lucas 4:5-7.

Hier moet worden opgemerkt dat God een wettige ontsnapping aan 
satans rechtspraak en oordeel heeft aangereikt. Maar om daarvan te 
profiteren, moet iedere man, vrouw en kind er persoonlijk voor kiezen 
dat te doen door de naam van Jezus aan te roepen. Christenen, luister 
even naar me. Die aardige mevrouw verderop in de straat zal in de hel 
belanden, tenzij iemand tegen haar zegt de naam van Jezus aan te roepen 
voordat ze sterft. Er zullen veel aardige mensen in de hel zijn. Het is de 
leugen van satan die mensen laat denken dat ze aan de hel kunnen 
ontsnappen door goede werken te doen. De naam van Jezus is de enige 
naam die aan mannen en vrouwen is gegeven voor redding en om aan 
satans oordeel te ontsnappen. Ik wil ook verduidelijken dat toen Adam 
viel, hij geestelijk stierf en van God werd afgesneden; hij behoudt echter 
nog steeds zijn wettige heerschappij over de aarde zelf. Aangezien dit 
het geval is, moet satan door demonen beïnvloede mensen gebruiken. En 
om dingen gedaan te krijgen in het Koninkrijk der mensen gebruikt God 
mensen die met de Geest zijn vervuld. Samenvattend begrijpen we dus 
dat naar de hemel of de hel gaan een juridische kwestie is en niet 
gebaseerd is op hoe goed we zijn. Maar het is gebaseerd op de juridische 
overwinning die Jezus behaalde op satan aan het kruis. Hoewel Jezus het 
voor de mens legaal maakte om uit het rechtsgebied van satan te komen, 
moet ook hier ieder mens de naam van Jezus in geloof aanroepen om 
zich dat toe-eigenen.
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Abram, of Abraham, was de deur die God gebruikte om weer 
toegang te krijgen tot het aardrijk en Zijn heilsplan aan de mensheid te 
brengen. God sloot een verbond met Abraham en zijn nakomelingen, en 
door deze wettige overeenkomst had God toegang om Jezus Christus in 
de wereld te brengen, maar alleen via Abrahams afstammelingen. 
Daarom moest Jezus een afstammeling van Abraham zijn en mocht 
Israël niet met de naburige volken trouwen. Het is ook de reden waarom 

De duivel nam Jezus mee naar een hoogvlakte en liet Hem in een 
oogopslag alle koninkrijken van de wereld zien. 'Kijk,' zei hij, 
'dat zal ik U allemaal geven, met al hun roem en eer erbij. Want 
het is allemaal van mij. Ik geef het aan wie ik wil. Als U mij 
aanbidt, krijgt U het allemaal.

Eerder had de Here Abram de opdracht gegeven: “Verlaat uw 
land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen. Dan 
zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en 
uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een 
zegen zijn. Als iemand u zegent, zal Ik hem zegenen en als 
iemand u vervloekt, zal Ik hem vervloeken. U zult voor alle 
volken een zegen zijn.”

We zien hier dat Adam satan de wettelijke bevoegdheid gaf over de 
koninkrijken van de wereld. Hierdoor kan God niet zomaar doen wat Hij 
wil op aarde met betrekking tot mannen en vrouwen. Maar als God een 
man of vrouw kan vinden die Hem gelooft, en volledig overtuigd is van 
het gezag van de hemel, dan kan God Zijn gezag via die persoon 
uitoefenen. Op dezelfde manier had satan in het begin toegang gekregn 
tot het aardrijk, via degene die de wettige zeggenschap over de aarde 
had: Adam. Toen God zijn mens Adam verloor, moest Hij een andere 
toegang tot de aarde vinden om zijn reddingsplan in werking te stellen, 
en die man heette Abram.

—Genesis 12:1-3
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het eerste boek van het Nieuwe Testament niets anders is dan een 
geslachtsregister. Het bewijst dat Jezus in feite een wettige 
afstammeling is van Abraham. En dat bewijst voor satan dat het wettig 
was dat Jezus kwam om de prijs voor de zonde te betalen.

De echte sleutel is dit. Omdat satan hier op aarde is, verdedigt hij 
altijd zijn koninkrijk en probeert hij altijd Gods plannen te dwarsbomen. 
Daarom werkt God verdekt om Zijn plannen en strategieën in het aardse 
rijk manifest te krijgen. En het is in het weten hoe God verdekt werkt dat 
u de grootste sleutel tot uw succes en overwinning in het leven zult 
vinden. Ik noem het de Kracht van Strategie!

Omdat mannen en vrouwen nog steeds de wettige heerschappij over 
de aarde hebben—niet te verwarren met geestelijke heerschappij— 
moeten God en satan mensen gebruiken om dingen gedaan te krijgen. 
Simpel gezegd zijn mannen en vrouwen de enige legale wezens op 
aarde. Maar net zoals satan toegang kreeg doordat Adam en Eva 
geloofden wat hij zei, zo moet God mensen vinden die geloven wat Hij 
zegt om op aarde Zijn wil te manifesteren. Wanneer een man of vrouw 
hartelijk en volledig overtuigd is van wat de hemel zegt in plaats van wat 
satans koninkrijk zegt, dan heet dat geloof, en dat geeft de hemel 
rechtsbevoegdheid om via die persoon de aarde binnen te gaan en de wil 
van God tegen satans koninkrijk in te zetten. Er valt nog veel meer te 
zeggen, maar ik heb dit in mijn eerste twee boeken uitvoerig behandeld.
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Ik hoorde dat dit een groep Promise Keepers was, en zij waren 
gefascineerd door de jachtverhalen die ik in mijn onderwijs vertelde en 
hoe ik mijn herten ontving door geloof. Ze wilden meer horen over hoe 
ik mijn herten altijd binnen 30 of 40 minuten kreeg en hoe God me zelfs 
leerde specifiek te zijn over het soort dier dat ik zou krijgen, wat betreft 
het geslacht en de grootte van het gewei. Ik moet toegeven dat de 
verhalen die ik had zien gebeuren bijna ongelooflijk waren, en als ik ze 
niet echt had zien gebeuren, zou ik waarschijnlijk net zo nieuwsgierig 
zijn als zij. 

Eindelijk kwam de week om naar Montana te gaan. Tim en ik vlogen 
erheen en ontmoetten een paar van de leiders van de mannengroep, een 
stel geweldige kerels die echt van de Heer hielden. Ze namen ons mee uit 

Het telefoontje kwam van een man die ik nog nooit ontmoet had. Hij 
stelde zich voor en zei dat hij en een paar mannen erg genoten van mijn 
boek Faith Hunt (Geloofsjacht) en mijn onderwijs over het Koninkrijk 
van God. Hij vroeg zelfs of ik misschien geïnteresseerd was om naar 
Montana te komen en op vrijdagavond en zaterdagochtend les te geven 
aan een groep van ongeveer 70 mannen. Voordat ik kon antwoorden, zei 
hij: "Nadat je op zaterdagochtend les hebt gegeven, willen we je graag 
meenemen op antilopenjacht, want dan zijn ze in het seizoen." Het 
duurde niet lang voor ik die vraag kon beantwoorden. Hij zei dat mijn 
jongens ook mochten meekomen als ze dat wilden. Tijdens de 
daaropvolgende zomermaanden hielpen ze me aan de juiste vergunning 
voor mijn komende jacht die herfst. Mijn zoon Tim had besloten om ook 
mee te gaan, en hij kreeg ook zijn vergunning.

SPRAKELOOS
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Terwijl we naar de ranch reden waar ze toestemming hadden om te 
jagen, legden ze uit dat de antilope het snelste dier in Noord-Amerika is 
en het op één na snelste dier op aarde. Alleen het jachtluipaard is sneller. 
Ze legden uit dat de antilope een geweldig gezichtsvermogen heeft en 
dat hun belangrijkste verdediging het rennen is, dus als ze je zouden 
zien, zouden ze in een seconde weg zijn. Ik had mijn zaad geplant voor 
een antilopenbok; en Tim voor een hinde. 

vissen op forel en namen ons ook mee naar een schietbaan om de 
geweren die ze voor ons hadden klaargelegd te bekijken. Toen ik 
opgroeide in Ohio, was ik niet gewend om op lange afstanden met 
geweren te schieten. Onze wetten stonden alleen jachtgeweren toe voor 
herten, en de afstanden waren bijna altijd minder dan 100 meter, meestal 
zelfs minder dan 50 meter. Dus toen ze het doel op 200 meter zetten, was 
dat een aanpassing voor mij; maar na wat oefenen kon ik de stalen plaat 
raken en verklaarde ik dat ik klaar was om op pad te gaan.

Die avond onderwees ik de mannen in de aula van een plaatselijke 
school, en de volgende ochtend ook. De mannen waren allemaal 
enthousiast om te horen en te leren over het Koninkrijk van God, vooral 
hoe God mij Koninkrijkswetten leerde door de jacht. Na de lunch zeiden 
ze: "Oké, laten we achter die antilope aan gaan." Ik had nog nooit op 
antilopen gejaagd, en ik denk dat ik niet begreep wat de procedure zou 
zijn. In mijn jachtervaring ga je hooguit met twee of drie man. Maar ze 
namen drie of vier auto's vol mensen mee. Ik weet nog dat Tim me de 
avond ervoor vroeg: "Pap, ben je niet nerveus om de antilopen te 
pakken? Je zult ze onderwijzen over het Koninkrijk en met zekerheid 
verklaren dat het Koninkrijk elke keer werkt, maar wat als je geen 
antilope krijgt en ze allemaal kijken?" Ik vertelde hem dat ik niet nerveus 
was over het krijgen van de antilope. Drenda en ik hadden ons zaad al 
geplant en waren het eens geworden over die antilope; die zou er komen. 

Ons plan was om naar de ranch te rijden, tot op de hoge grond. En 
dan naar boven te wandelen om in de ondiepe valleien te kijken of we 
dieren konden zien. Terwijl we op de top liepen, zagen we in de verte een 
groep antilopen. Vanwege het terrein dachten we dat we dichtbij genoeg 
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In de commotie had ik het niet gemerkt, maar de hele kudde was 
vertrokken en buiten bereik. Allemaal behalve de bok waar ik op 
geschoten had. Hij stond volkomen stil op een paar meter van de plek 
waar hij stond bij mijn eerste schot. Ik vroeg Tim wanhopig om zijn 
geweer. Ik stond nu op, en ik schoot uit de losse hand, en de bok viel neer. 
Ik was opgewonden en opgelucht tegelijk. De bok was van mij. Toen ik 
over mijn schouder keek, zag ik tot mijn verbazing een groep jongens 

schreeuwen en feestvieren. 
S o m m i g e n  z a t e n  o p  h u n 
mobieltje, en ik hoorde er een 
zeggen: "Ja, het was net als in het 
Faith Hunt boek; niet meer dan 
ongeveer 40 minuten en de bok 
stond stil, net als in het boek." Ze 
waren allemaal gekomen om het 

konden komen voor een schot door in de lage ravijnen te blijven. We 
moesten heel voorzichtig de laatste heuvel op sluipen en dan langzaam 
naar de top van de heuvel klimmen voor een schot. Als de antilopen er 
dan tenminste nog waren als we daar aankwamen. Eenmaal daar, zouden 
we de kans hebben voor een schot op een afstand van ongeveer 200 tot 
250 meter, zodra we in positie waren. 

Tim en ik kropen een hele tijd langzaam op onze buik om dicht bij de 
rand van de heuvel te komen die uitkeek over het ravijn waar ze waren 
gezien. Het plan was dat nadat ik de mijne had geschoten, Tim een schot 
zou wagen op een hinde. Ik kroop langzaam naar de rand en keek om. 
Ons plan had gewerkt: de kleine kudde had ons niet gezien. Ik hief mijn 
geweer en vond het moeilijk om een vaste hand te houden met de afstand 
en mijn zware ademhaling van het kruipen. Maar uiteindelijk, toen ik 
dacht dat ik de bok in het vizier had, haalde ik de trekker over. Ik miste. 
De kudde leek verward toen ik een tweede schot loste. Ik miste opnieuw. 
Nu bewoog de kudde terwijl ik een derde schot loste en daarna een 
vierde, allemaal missers. Toen ik het vijfde schot wilde lossen, hoorde ik 
alleen een klik. Mijn munitie was op. 

DE WERELD HEEFT 
HONGER NAAR HET 
ECHTE, EN GOD HOUDT 
ERVAN DIE WERELD 
TE VERBAZEN.
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Koninkrijk in werking te zien. Ik had het hen immers urenlang 
onderwezen, en ze wilden het zien werken. Nou, ondanks mijn slechte 
schieten, werkte het toch en gaf het geloofwaardigheid aan wat ik had 
geleerd. Tim kreeg zijn hinde die middag met een perfect schot op een 
rennende antilope. We waren allebei zo opgewonden! Montana is 
gewoon schitterend. En Tim en ik hadden een geweldige 
Koninkrijkservaring gehad. Ik heb de kop van de antilope laten opzetten 
en opgehangen boven het bureau in mijn kantoor om me te herinneren 
aan het Koninkrijk en Gods trouw. 

Ik zal u nog één verhaal vertellen. Maar dit komt rechtstreeks uit de 
Bijbel en zal opnieuw illustreren hoe God u wil verrassen met 
bovennatuurlijke plannen en strategieën die bewijs zijn van Zijn 
werkelijkheid. En die ook liefde zullen brengen aan de mensen om u 
heen. 

Waarom zou ik je in dit boek een jachtverhaal vertellen? Omdat God 
jou wil gebruiken om zijn Koninkrijk te demonstreren aan al je vrienden, 
buren en familie. Ze willen allemaal zien dat het werkt. De wereld heeft 
honger naar het echte, en God houdt ervan ook die wereld te verbazen. 
Om hen te verbazen zul je moeten leren hoe Gods Koninkrijk werkt en 
hoe de Heilige Geest de antwoorden en mogelijkheden brengt, die je 
nodig hebt om iedereen, ook jezelf, te verbazen. Zoals ik later ontdekte, 
hadden de paar jongens die de mannengroep leidden mij uitgenodigd 
met het zeer duidelijke doel om het Koninkrijk te demonstreren aan veel 
van de andere leden van de groep die vastzaten in religie. Later ontdekte 
ik dat velen ook hun hart aan de Heer hadden gegeven door mijn 
onderwijs die dag. De Heilige Geest zette dat plan op, en Hij zal ook u 
helpen met uw succesplannen.

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 
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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. 
Toen Hij was uitgesproken, zei Hij tegen Simon: “Vaar het meer 
eens op naar diep water en gooi daar jullie netten uit.” 

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. 

“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.”

Petrus, Jacobus en Johannes hadden de hele nacht gevist en niets 
gevangen. Dit waren ervaren vissers die aan het meer waren opgegroeid 
en het goed kenden. En toch stonden ze met lege handen. Maar daar 
houdt het verhaal natuurlijk niet op. Jezus leent de boot van Petrus om te 
preken en zegt hem dan dat hij in het diepe water moet gaan vissen om 
iets te vangen. Petrus, een beetje geschokt, verklaart dat ze de hele nacht 
gevist hadden zonder enige vis te vangen. Maar omdat Jezus dat zei, zou 
hij het net uitgooien. In de Bijbel staat, dat toen Petrus het net uitgooide, 
hij zoveel vis ving dat zijn net bijna brak. Hij moest zijn partners te hulp 
roepen. De Bijbel vervolgt: de netten van zijn partners braken ook bijna 

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. 

—Lucas 5:1-10
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Nu zal iedere christen roepen en klappen en zeggen: "Ja, Gods 
Koninkrijk is groot; kijk eens naar die visvangst!" Maar slechts 
weinigen zullen vragen hoe Jezus dat deed, en de meesten weten niet dat 
zij dezelfde autoriteit en mogelijkheid hebben gekregen om datzelfde 
niveau van voorziening te genieten als Petrus, Jakobus en Johannes die 
dag. Het standaard antwoord op de vraag hoe Jezus deed wat Hij die dag 
verrichtte, is dat Jezus dat kon doen omdat Hij Jezus is. Maar wacht 
even. We zagen al dat Jezus niet iedereen kon genezen in Marcus 6 
omdat de hemel daar geen jurisdictie had. Nee, er waren die dag 
geestelijke wetten van het Koninkrijk in werking die die visvangst 
mogelijk maakten en bewerkstelligden. 

Maar hier is het probleem. De meeste christenen die ik ontmoet, 
hebben niet eens gedacht dat het mogelijk was dezelfde dingen te doen 
die Jezus deed. En als ze dat al dachten, hebben ze geen idee hoe Hij dat 
deed. Ik heb een gezegde dat ik in mijn conferenties gebruik: als je iets 
niet kunt onderwijzen, kun je het ook niet in je leven toepassen. Wat ik 
bedoel is, dat als je niet kunt definiëren hoe die vangst plaatsvond, je het 
nooit zult kunnen nadoen. Dus hoe kwam die grote vangst tot stand? Kun 
je het definiëren? Als je dit soort succes wilt hebben, moet je uitzoeken 
hoe die vis tevoorschijn kwam. Maar de meeste mensen zijn 

en beide boten zaten uiteindelijk zo vol vis, dat ze bijna gingen zinken. In 
de Bijbel staat dat deze ervaren vissers zo verbaasd waren over de 
visvangst van die dag dat zij het vissen opgaven en Jezus volgden. 

Dit is een van mijn favoriete verhalen in de Bijbel, omdat het 
duidelijk een beeld geeft van de verschillen tussen de twee koninkrijken, 
het koninkrijk der duisternis en het Koninkrijk van God. Het koninkrijk 
der duisternis, satans heerschappij, is een gebroken, verarmd systeem: 
de hele nacht vissen en niets vangen. Het is een systeem vol pijnlijk 
zwoegen en zweten om maar te overleven. Ik noem dit het vloeksysteem 
van de aarde, teweeggebracht door Adams rebellie. En vergelijk dat nu 
eens met het glorieuze beeld van het Koninkrijk van God en wat dat 
voortbrengt. Kijk eens heel goed naar de twee uitersten, en besef dat God 
je deur nummer twee heeft gegeven: het Koninkrijk. 
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Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als 
Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader. 

stomverbaasd als ik zo begin te praten. Maar wat zei Jezus? 

Toen Jezus zei dat wij dezelfde werken konden doen die Hij deed 
omdat Hij naar de Vader ging, verwees Hij naar de uitstorting van 
Heilige Geest na Zijn dood en opstanding. Dit is dezelfde Heilige Geest 
die op Hem werd uitgestort bij de Jordaan, waardoor Hij de machtige 
daden van God kon verrichten die we zien als we Zijn bediening volgen. 
Omdat we weten dat deze kracht in Marcus 6 werd belemmerd vanwege 
het ongeloof van het volk, maar die kracht in Lucas 5 niet werd 
belemmerd met betrekking tot de vis, moeten we de wetten van het 
Koninkrijk bestuderen, zodat we kunnen bepalen wat de vrije stroom 
van de Heilige Geest in elke situatie belemmert of vergemakkelijkt. 
Laten we dus het verhaal bekijken en zien of we Koninkrijkswetten en -
principes kunnen ontdekken die we kunnen herkennen en waarvan we 
kunnen leren.

—Johannes 14:12

Nou, als u mijn eerste boek hebt gelezen, weet u wat hier geestelijk 
gebeurde toen Petrus de boot aan Jezus gaf om te gebruiken. Petrus' 
boot, en eigenlijk het hele vissersbedrijf, veranderde van koninkrijk of 
jurisdictie! Ja, toen Jezus de boot onder Zijn bediening nam, kwam 
Petrus' boot nu onder de jurisdictie van het Koninkrijk van God. Toen de 
boot eenmaal onder de jurisdictie van het Koninkrijk van God viel, had 
de Heilige Geest de wettelijke bevoegdheid om aan Jezus een woord van 
kennis over te brengen over de locatie van de school vissen in het diepe 
water. De enorme visvangst was het resultaat van een bovennatuurlijk, 
strategisch plan, dat de Heilige Geest die dag via Jezus aan Petrus gaf. 
Geheime kennis noem ik dat. En daardoor maakten Petrus, Jacobus en 
Johannes de grootste visvangst mee, die ze ooit hadden gezien. In de 
Bijbel staat dat deze doorgewinterde vissers in feite sprakeloos waren.
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Mensen zeggen me: "Nou, dat is mooi, Gary, maar Jezus is er niet 
meer." Nee, maar dezelfde Heilige Geest die Hem die dag vertelde waar 
de vissen waren, is hier vandaag en leeft in jou als je een gelovige bent. 
Luister naar wat Jezus Zijn discipelen vertelde toen Hij zich 
voorbereidde om hen te verlaten. 

Ik vertel dit allemaal omdat Ik nu nog hier ben. Maar de Vader 
zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn 
naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat 
Ik gezegd heb. Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel 
anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of 
ongerust. 

“Zij (verwijzend naar ons) zullen genoemd worden eikenbomen der 
gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt wordt” 
(Jesaja 61:3b SV)

Ik geloof dat Jezus wil dat jij ook een verbazingwekkend leven leidt, 
een leven dat het Koninkrijk laat zien, zodat de mensen om je heen 
versteld zullen staan van wat ze zien en ook Jezus zullen leren kennen. Ik 
geloof dat de lege boten van religie nooit mensen naar God zullen 
lokken. God wil dat mensen de goedheid van Zijn Koninkrijk zien, zodat 
iedereen kan zien en geloven dat Hij goed is en bereid om iedereen te 
ontvangen die tot Hem komt. Jesaja sprak hierover toen hij een profetie 
uitsprak, die betrekking had op de kerk.

Dus, welke boodschap wil ik je meegeven uit het visverhaal in Lucas 
5? Nou, er zijn veel geestelijke wetten die je uit dat verhaal kunt halen, 
maar als je alleen al de volgende gedachte vast blijft houden, zal het je 
leven veranderen.

Iedereen kan vis vangen als Jezus hem precies vertelt waar hij 
zijn net moet uitwerpen. Of laat ik het zo zeggen: Iedereen kan vis 
vangen als Jezus hem vertelt waar de vissen zijn en hoe hij ze moet 
vangen!
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Wat was Jezus' vrede? Het was 
de Heilige Geest die Hem vertelde 
hoe te handelen in elke situatie die 
Hij tegenkwam. Jezus noemde de 
Heilige Geest de Helper. Vriend, 
deze Helper woont in u en zal u nooit 
verlaten. Luistert u naar Hem? U 
m o e t  t o e g e v e n  d a t  G o d 
waarschijnlijk het antwoord heeft op elke situatie waarin u zich bevindt. 
Jezus zegt dat deze Raadgever u kan onderwijzen of raad geven over alle 
dingen. Volgens Strong's Exhaustive Concordance of the Bible (3875) 
betekent het Griekse woord dat hierboven vertaald is met Helper 
letterlijk: iemand die opgeroepen wordt; of iemand die erbij geroepen 
wordt om iemand bij te staan; in het bijzonder iemand die te hulp 
geroepen wordt. Het betekent ook iemand die de zaak van een ander 
bepleit voor een rechter, een raadsman voor de verdediging, een 
juridisch medewerker of een advocaat. In de ruimste zin betekent het 
woord een helper of iemand die hulp brengt, of een assistent.

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik zou zo'n assistent wel kunnen 
gebruiken, u niet? De Heilige Geest was Petrus' antwoord toen ze de hele 
nacht gevist hadden en niets gevangen hadden. En de Heilige Geest was 
mijn antwoord toen ik geen idee had waar ik het geld kon vinden dat ik 
nodig had om uit de schulden te komen. Ik had mijn gezin al die jaren in 
die vreselijke financiële puinhoop gehouden. Maar toen ik me tot God 
wendde voor hulp, was het de Heilige Geest die me op een nacht een 
droom gaf waarin Hij me liet zien, dat ik het bedrijf waarvoor ik werkte 
moest verlaten en mijn eigen bedrijf vanaf de grond moest opbouwen. 

—Johannes 14:25-27

Het was de Heilige Geest die me vertelde dat de missie van dit 
nieuwe bedrijf was om Gods goedheid te verkondigen en mensen te 
helpen uit de schulden te komen. Op dat moment was dat de gekste 
gedachte, die ik ooit had gehoord. Ik zou  mensen moeten helpen uit de 

JEZUS NOEMDE DE 
HEILIGE GEEST DE 
HELPER. VRIEND, 
DEZE HELPER LEEFT 
IN U EN ZAL U NOOIT 
VERLATEN.
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Nou, zo slim ben ik niet en jij ook niet. Maar God heeft je de Heilige 
Geest gegeven om je te helpen met de antwoorden die je nodig hebt in 
het leven. Maar zoals we in dit boek zullen leren, moeten wij onze eigen 
rol spelen, samen met de Heilige Geest om Gods wil tot stand te brengen. 

schulden te komen? Ik was het schoolvoorbeeld van wat je niet moet 
doen met geld. Mijn leven was een financiële nachtmerrie. Maar dat is 
wat Hij zei te doen. Dus in geloof maakten Drenda en ik die grote stap en 
zeiden eigenlijk hetzelfde als Petrus. "Heer, dit heeft geen zin, maar 
omdat U het zegt, doen we het." Door de raad van de Heilige Geest te 
volgen, groeide en groeide dat nieuwe bedrijf en leverde het geld op 
waarmee Drenda en ik volledig uit de schulden konden komen. Dat 
bedrijf bestaat nu, 30 jaar later, nog steeds en maakt nog steeds 
honderdduizenden dollars winst per jaar.

Uit mijn ervaring met mensen blijkt helaas dat veel christenen geen 
antwoord hebben op de problemen waarmee zij in het leven 
geconfronteerd worden. Ze blijven gewoon vissen naar eigen kunnen. 
En na een hele nacht vissen komen ze voortdurend met lege handen of 
met bijna lege handen. Zij hebben nooit gehoord dat de Heilige Geest er 
is om hen in elke situatie te helpen. Hoewel de meeste christenen zullen 
zeggen: "God gaat me helpen om dit of dat te doen," begrijpen ze niet 
hoe Hij hen helpt, of hoe ze de antwoorden moeten horen die ze nodig 
hebben. Zovelen beseffen niet dat zij met God moeten samenwerken om 
de antwoorden te krijgen die zij nodig hebben. En daarom wachten zij 
nog steeds op God om iets aan hun probleem te doen, terwijl het 
antwoord al in hen zit. 

Met betrekking tot geld, bijvoorbeeld, zullen mensen zeggen: “God 
zal mij voorspoed geven.” Ik zeg dan: "Geweldig! Hoe gaat God het geld 
bij jou krijgen?" Eerst reageren ze beledigd dat ik zo'n vraag stel, alsof ik 
hun geloof uitdaag. Maar ik houd vol. "Waar komt het geld 
tevoorschijn? Hoe gaat God het naar je toe brengen?" Als ik ze om een 
antwoord vraag, hebben ze geen idee. Het is oké als je het een tijdlang 
nog niet weet. Maar uiteindelijk moet je een antwoord hebben. Je kunt 
niet oogsten wat je niet ziet. Jezus was heel specifiek toen Hij Petrus 
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Vriend, jij hebt het antwoord! 
De Heilige Geest, God zelf, leeft in 
jou om elk antwoord te geven dat je 
nodig hebt. Mensen vragen me of ze 

met Susan of Sally moeten trouwen, of ze deze of die andere baan 
moeten nemen, of ze moeten verhuizen of blijven waar ze zijn, of ze hun 
aandelen moeten verkopen of kopen. De Heilige Geest in u heeft de 
antwoorden. Nogmaals, dat is het doel van dit boek: om te leren hoe de 
Heilige Geest ons helpt en hoe het Koninkrijk werkt met betrekking tot 

Omdat mensen meestal een houding hebben, die ik een 
postbusmentaliteit noem, en gewoon denken dat God het wel zal doen, 
blijft hun financiële leven 10 of 20 jaar lang dezelfde disfunctionele 
puinhoop zonder enige verandering. Het is triest. Wil je weten waarom 
ze hetzelfde blijven? Omdat hen nooit is geleerd hoe ze moeten vissen 
op de manier van de Heilige Geest, de manier van het Koninkrijk. Ze 
weten niet hoe de Heilige Geest werkt hier op aarde om hen te helpen 
slagen. Zij weten niet welke rol zij moeten spelen en welke rol de Heilige 
Geest speelt bij het bereiken van het succes dat ze zo wanhopig nodig 
hebben.

vertelde waar de vissen waren, en Hij vertelde hem zelfs hoe hij ze moest 
vangen: "Werp je net uit." Uiteindelijk zul je moeten weten waar je je net 
moet uitwerpen als je vis wilt vangen. 

Het is net als de man die ik vandaag bij de lunch zag. Hij was enorm, 
misschien 375 pond. Hij droeg om zijn ene been een brace en liep met 
twee wandelstokken. Hij kon zich nauwelijks bewegen. Nadat hij zijn 
cheeseburger had opgegeten, vroeg hij om een stuk taart. Ik zat in shock 
toen ik hem om die taart hoorde vragen. Ik weet niet wat hij dacht, maar 
hij had al genoeg gebak gehad, dat was duidelijk. En het beroofde hem 
van zijn leven! Hij stond met moeite op van tafel en liep langzaam en in 
pijn het restaurant uit. Zo zie ik christenen vandaag de dag leven ze —

horen de beloften, maar blijven het 
gif eten en vragen zich vervolgens 
af waarom het niet werkt.

DE HEILIGE GEEST, 
GOD ZELF, LEEFT IN U 
OM U ELK ANTWOORD 
TE GEVEN DAT U 
NODIG HEBT.
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het horen van de stem van de Heilige Geest. 
Dus laten we even herhalen: 

Vorig jaar, op de dag af, kocht ik kerstcadeautjes met credit 
cards, tot het maximum van elke kaart, omdat ik geen geld had 
om cadeautjes te kopen voor mijn dochter, die nog steeds in de 
kerstman geloofde. Ik leefde in constante angst en verdriet. En ik 
schreef voorganger Gary dat dit zaaien niet werkte, dat er niets 
gebeurde. En hij antwoordde me heel geduldig dat ik moest 
wachten, dat de oogst enige tijd op zich laat wachten en meestal 
niet de volgende dag verschijnt.

Nu, een jaar later, koop ik cadeautjes voor mijn hele familie met 
contant geld. Ik koop cadeaus die 300 of 400 dollar kosten, en ik 
eer de paar mensen die me in die moeilijke tijden hebben 
geholpen. Vorig jaar woonde ik in een kamer in een 
kelderverdieping waar ik een paar maanden mocht logeren bij 
vrienden. Ik had niet eens geld voor eten of benzine. Maar nu 
woon ik in een mooi en luxe appartement en mijn koelkast zit vol 
eten. 

Karol legt in de volgende e-mail uit hoe haar leven werd veranderd. 

Ik kan dit bericht niet eens schrijven zonder te huilen. Ik ben 

Iedereen kan vis vangen als Jezus zegt waar ze zijn en hoe u ze 
moet vangen, zelfs u!

Op 3 december was mijn dochter jarig, en we namen haar mee 
naar het Hershey Park in Pennsylvania. We nodigden haar 
beste vriendin uit en we verbleven in het Hershey Hotel, en we 
betaalden alles contant. En ik kon voor haar een geweldig 
cadeau kopen dat me meer dan 400 dollar kostte. Vorig jaar 
voelde ik mij vernederd, toen iemand me 30 dollar gaf om haar 
verjaardag te kunnen vieren.
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Pastor Gary, ik schrijf dit namens mijn man en mijzelf. Ik wil u 
bedanken omdat u en uw vrouw een totale inspiratie voor ons 
zijn geweest. We hoorden over u op Sid Roth ongeveer drie of 
vier jaar geleden. We maakten een erg moeilijke tijd mee. Mijn 
man werd na 18 jaar ontslagen, en we hadden net een huis van 
280.000 dollar gebouwd toen dit gebeurde. We zaten tot onze 
nek in de schulden en stress. 

voorganger Gary en zijn vrouw Drenda zo dankbaar. Dit jaar is 
het beste jaar van mijn leven geweest. De dingen die God in mijn 
leven heeft gedaan zijn geweldig. Ik zou een boek kunnen 
schrijven met al mijn verhalen. Bedankt dat jullie me hebben 
geleerd dat ik hier op aarde de hemel in mijn leven kan hebben.

De volgende e-mail is een van de verbazingwekkendste verhalen 
over het Koninkrijk die ik heb gehoord. De e-mail komt van Sharon in 
Michigan. 

We bestelden jullie cd's, en die hielpen ons erdoorheen. We 
leerden hoe schulden vreselijk verlammend kunnen zijn en je 
gezondheid en leven erg drastisch kunnen beïnvloeden. We 
zagen geen uitweg. Hoewel we ons nieuwe huis niet konden 
betalen, hebben we er twee jaar in gewoond voordat we het 
moesten verlaten. Dat was een zegen op zich. 

Maar om een lang verhaal kort te maken, mijn man kon na vier 
jaar zijn oude baan terugkrijgen omdat hij in geloof bleef en de 
beloften van God geloofde. En met de hulp van u en uw vrouw 
door naar uw cd's te luisteren. Mijn man kreeg zijn oude baan 
terug, plus al het achterstallige loon voor die vier jaar! Er was 
geen advocaat of een rechtszaak voor nodig. Hij kreeg ook al 
zijn vakantiedagen van die vier jaar terug. In feite, toen ze hem 
weer aannamen, was het eerste wat ze van hem eisten dat hij op 
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vakantie ging! Nou, we konden contant betalen voor een beter 
huis dan het huis dat we waren kwijtgeraakt, door het 
achterstallige loon dat hij kreeg. Bedankt voor alles wat u doet.

Van Andrew uit Missouri:

Twee jaar geleden, in mei, zat ik in een moeilijke situatie. Ik was 
niet gelukkig in mijn baan en accepteerde een nieuwe baan in de 
buitendienst. De incassobureaus belden, ik had nauwelijks 
genoeg geld voor benzine of eten. Het einde van de maand 
naderde en de huur kwam er snel aan. Wat ik WEL had, was een 
stapel cd's van Gary uit de Revolution 2.0 serie. Ik zat op een 
dag in dienst en wilde zaaien, maar ik had maar 23 dollar op de 
bank en nauwelijks genoeg benzine om de week door te komen. 
Het werk ging niet goed, en ik liet God weten dat ik wilde zaaien, 
maar dat ik er gewoon het geld niet voor had. Ik hoorde een stem 
uit mijn binnenste opkomen die zei: 'Ik (God) kan meer doen met 
die 23 dollar dan jij.' God sprak met mij af om 20 dollar te 
zaaien en Hem te geloven voor een goede opbrengst. 

Die donderdag hielp ik een collega met een klantenrelatie. Ik 
was bereid te helpen, ook al zou ik niet veel ontvangen, zelfs als 
we producten zouden verkopen. Toen de dag voorbij was, zei 
mijn supervisor dat hij de hulp waardeerde en dat ik de provisie 
op alle omzet van die dag mocht hebben (dat gebeurt normaal 
niet zomaar bij verkoop op provisiebasis, mocht u zich dat 
afvragen). Raad eens? De totale provisie die ik zou ontvangen 
was . . . . $2.000!!! EEN 100-VOUDIG RENDEMENT in minder 
dan een week! 

God is echt trouw, en weinig is veel als God erin zit. Sindsdien 
geef ik ijverig mijn tienden en giften met een opgewekte houding 
en verwacht ik groei. 
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Hier is een lovend verslag uit Korea:

Beste Pastor Gary, 

Dit zijn geweldige verhalen! Maar je zegt misschien: "Dat is 
geweldig, Gary. Natuurlijk, die dingen werkten voor andere mensen, 
maar niet voor mij." Nou, jouw verhaal is nog niet af! Laat me je dit 
vragen. Terwijl je dit hoofdstuk zit te lezen, houd je je al die tijd 
wanhopig vast aan je stoel met grote angst dat je wegzweeft? Nee, dat 
doe je niet. Waarom niet? Omdat je de wet van de zwaartekracht 
begrijpt, en je weet dat die voor iedereen hetzelfde werkt. Het 

Een paar maanden daarna werd ik gezegend met een nieuwe 
baan die PRECIES was wat ik wilde. Ik ging van schraal naar 
een verviervoudiging van mijn inkomen in slechts twee jaar. 
Prijs God, en Hij krijgt alle eer. Extra lof: De bank is niet langer 
eigenaar van mijn auto en ik rijd in een gloednieuwe, 
BETAALDE auto!!!

Ik leidde een leven zonder doel, en ik kon mezelf niets 
veroorloven. Ik leefde van aalmoezen, en als mensen het zat 
waren om mij te helpen, was mijn enige hoop een pak koekjes en 
een fles cola. Dat was alles wat ik me kon veroorloven als eten 
voor mezelf en mijn twee kinderen. Ik kon onze huur en 
rekeningen niet betalen. Ik kan me nog herinneren dat ik voor 
het eerst naar een livestreamdienst van Faith Life Church keek. 
Ik legde jullie online voorganger uit hoe slecht mijn situatie 
was, en het enige wat hij zei was dat ik God moest vragen me te 
laten zien hoe en waar ik moest vissen, zoals Hij Petrus liet zien 
toen hij belas-tingen moest betalen. Om een lang verhaal kort te 
maken, ik bezit nu een Afrikaans restaurant en een kapperszaak, 
allemaal dankzij het luisteren naar Pastor Gary's lessen. Mijn 
lofprijzing gaat naar God!
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Koninkrijk van God werkt net zo. Je kunt de wetten leren. Je kunt de 
unieke strategieën leren die je leven zullen veranderen in een verhaal 
van Gods kracht. We hebben al vastgesteld dat het inzicht en de hulp van 
de Heilige Geest deze verhalen tot stand hebben gebracht. Dus, laten we 
onze reis beginnen met een overzicht van enkele basisprincipes van de 
Heilige Geest, daarna zullen we dieper ingaan op het horen van de 
strategieën die we nodig hebben.
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Als u een leven wilt leiden vol strategieën van de Heilige Geest en 
overwinningen waarin de Heilige Geest de leiding heeft, moet u eerst 
opnieuw geboren worden en vervolgens gedoopt worden met de Heilige 
Geest. Ja, het zijn twee totaal verschillende werken van dezelfde Geest. 
Als dit iets totaal vreemds voor u is, dan is dat niet erg. Ik zal u er 
doorheen leiden. Maar laat ik meteen ter zake komen, Jezus heeft gezegd 
dat het enorm belangrijk is om de doop met de Heilige Geest te hebben. 
Eigenlijk heeft Hij gezegd, dat u de deur niet moet uitgaan zonder die 
doop! Nogmaals, dat heb ik niet gezegd; dat deed Jezus: 

—Handelingen 1:8

Merk op dat Jezus zei: “Ga de deur niet uit zonder dit dit is —
essentieel!” Eigenlijk zei Hij: “Je hebt deze kracht nodig om de werken 

Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog 
niet mochten verlaten: “Wacht eerst op wat de Vader beloofd 
heeft,” zei Hij. “Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. Johannes 
doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de 
Heilige Geest gedoopt worden.” 

—Handelingen 1:4b-5

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht 
ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen.
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van God te doen, om een getuige van het Koninkrijk te zijn.” Toch zijn er 
vandaag veel christenen die nog niet gehoord hebben van de doop met de 
Heilige Geest of die deze nog niet ervaren hebben. Er zijn veel 
christenen die in de kerk zijn opgevoed maar nog nooit gehoord hebben 
van de noodzaak van de doop met de Heilige Geest. Of zij zijn opgevoed 
in de kerk en hebben te horen gekregen dat die doop niet meer van deze 
tijd is en dat wonderen voorbij zijn.

De mensen daar waren geweldig en ja, ze hielden echt van God. 
Maar ik zag nooit echt de realiteit van het evangelie. Ik zag de levens van 
mensen niet dramatisch veranderen of mensen genezen door de kracht 
van God. Ik denk dat ik zou kunnen zeggen dat ik niet veel demonstratie 
zag van het Koninkrijk van God. 

Toen ik jonger was, was ik hongerig naar God (en dat ben ik nu op 
oudere leeftijd nog steeds). Ik ging naar een confessionele kerk. We 
deden de normale godsdienstige routines op zondagmorgen. Misschien 
deed u dat ook. Ik herinner me: een paar gezangen, gevolgd door een stil 
moment van overdenking; we zeiden altijd samen het Onze Vader op; en 
dan hield de voorganger een preek; daarna volgde een afsluitend gezang 
en een zegen. Elke dienst was op dezelfde manier opgebouwd. 

Ik ben opgegroeid in zo'n kerk en heb nooit gehoord van de doop 
met de Heilige Geest. Ik krijg zoveel e-mails van mensen over de hele 
wereld die ook nog niet van deze geweldige waarheid hebben gehoord. 
Veel van de e-mails die ik ontvang stellen de geldigheid van deze gave 
voor vandaag ter discussie. En daarom heb ik de tijd genomen om de 
waarheid over de doop met de Heilige Geest op papier te zetten.

Ik geloof dat de Bijbel heel duidelijk is op dit gebied, en ik wil de 
Bijbel voor zichzelf laten spreken. Die zal al uw vragen beantwoorden. 
Maar eerst wil ik u wat achtergrondinformatie geven over hoe ik de 
waarheid over de doop met de Heilige Geest ontdekte. 

Dus daar was ik: hongerig naar God, 18 jaar oud. En ik runde de 
pizzeria van mijn vader. Op een avond kwam er een man de pizzeria 
binnen en nodigde me uit voor een opwekkingsdienst. Die werd 
gehouden in een kleine Methodistenkerk in mijn stad, en de gastspreker 
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was een evangelist die vertelde over Jezus die vandaag de dag dezelfde 
dingen doet als in de Bijbel. 

Nu, dat trok mijn aandacht omdat ik dat wilde zien. Een paar van 
mijn vrienden gingen naar deze kerk, dus besloot ik de 
opwekkingsdienst te bezoeken. Hoewel ik die avond niet hoorde van de 
doop met de Heilige Geest, werd ik diep geraakt door de aanwezigheid 
van God in die dienst. Mijn vrienden die daar aanwezig waren, 
moedigden me aan om op zondag terug te komen, wat ik deed. Ik ging 
van die kerk houden en maakte er mijn nieuwe thuis van. 

Een paar weken na de opwekking ontmoette ik een groep vrouwen 
die de kerk bezochten en ook een wekelijkse bijbelstudie hielden. Zij 
spraken over iets dat de doop met de Heilige Geest werd genoemd, de 
gaven van de Geest, en verschillende andere dingen waar ik nog nooit 
van had gehoord. Ik was zo benieuwd naar deze kracht waarover zij 
spraken dat ik hen vroeg of ik naar hun bijbelstudie voor vrouwen mocht 
komen. Die bijbelstudie hielden zij 's morgens. En omdat ik 's avonds in 
de piz-zeria werkte, besloot ik erheen te gaan.

Toen ik daar aankwam, ontdekte ik dat ik inderdaad de enige man 
was en ook de enige 18-jarige, maar dat maakte me niet uit. Ik ging naar 
de bijbelstudie omdat ik hongerig was naar God. Ik stelde zoveel vragen.

De dames waren zo geduldig met me en namen me mee door de 
Schrift en lieten me in mijn eigen Bijbel zien dat de doop met de Heilige 
Geest voor vandaag is en dat de kracht van God vandaag beschikbaar is, 
net zoals toen Jezus op aarde rondliep. Het mooiste was toen ze zeiden 
dat het voor alle gelovigen is—voor iedereen die erom vraagt. 

Nadat ik een paar weken aan de bijbelstudie had deelgenomen, 
vertelden ze me dat een nationale bediening, Women's Aglow genaamd, 
een bijeenkomst voor de hele stad hield. Women's Aglow was en is een 
organisatie die veel onderwijs geeft over de doop met de Heilige Geest. 
Deze vrouwen waren van plan aanwezig te zijn, en zij nodigden mij uit 
met hen mee te gaan. In die tijd kwamen mensen van alle denominaties 
bijeen om te horen over en te genieten van deze doop, waarover tot dan 
toe vooral in de pinksterkerken werd gesproken. Dat waren de dagen die 
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Toen ik de Women's Aglow bijeenkomst bijwoonde, zag ik dat 
honderden dames bijeen waren gekomen. Opnieuw was ik als man in de 
mi-nderheid, maar er was een tegenwoordigheid van God in die zaal die 
voelbaar was. 

velen de Charismatische Vernieuwing noemen, waarin deze leer van de 
Heilige Geest alle grenzen van denominaties overschreed.

Ik verwonderde mij over de mensen die spraken over hun genezing, 
en ik keek met verbazing toe hoe sommigen voor wie gebeden werd op 
de grond vielen. Dit had ik nog nooit eerder gezien, en ik was 
nieuwsgierig en een beetje verward. Ik ontdekte dat de mensen daar het 
de naam gaven: vallen door de Geest. Hoewel het mij natuurlijk een 
beetje vreemd leek, schenen de mensen die het meemaakten opgetogen 
op te staan en duidelijk door God aangeraakt te zijn. Later ontdekte ik 
van de dames dat ons vlees de kracht van God niet kan bevatten en soms 
overweldigd kan worden door wat zij "de zalving" noemden.

Ze lieten me zien waar dit gebeurde in Jezus' eigen bediening. Toen 
de soldaten Jezus kwamen arresteren, vroeg Jezus:

“Wie zoekt u?” “Jezus van Nazareth,” antwoordden zij. “Ik ben 
het,” zei Hij . . . Bij het horen van de woorden “Ik ben het' 
deinsden ze terug en vielen op de grond. (Johannes 18:4b-6).

Tijdens de aanbidding waren de dames om me heen allemaal erg 
enthousiast, en ik hoorde veel mensen om me heen in tongen spreken en 
God prijzen. De hele ervaring was zo nieuw voor mij dat ik het grootste 
deel van de samenkomst alleen maar eerbiedig stond toe te kijken. 
Hoewel er veel aspecten van de samenkomst waren die mij een beetje 
vreemd voorkwamen, kon ik de ongelooflijke en tastbare 
tegenwoordigheid van God niet ontkennen. Ik was zo opgewonden dat 
de realiteit van het evangelie, de kracht van God, nog steeds werkzaam 
was op aarde, net als in de Bijbel. 

Die dag vroeg de spreker aan iedereen die deze gave van de Heilige 
Geest wilde ontvangen om aan het eind van de bijeenkomst naar voren te 
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komen voor gebed. Dus ging ik naar voren om de dames met mij te laten 
bidden. Terwijl zij baden, voelde ik me overweldigd toen de 
tegenwoordigheid van God nog sterker werd. Toen ik me overgaf aan die 
tegenwoordigheid, was ik verbaasd dat ik zelf begon te bidden in de 
Heilige Geest, en woorden uitsprak die ik niet begreep. Ik heb die avond 
een hele tijd in tongen gebeden. Ik was zo overweldigd door de ervaring, 
dat ik iedereen die ik ontmoette wilde vertellen wat er met mij gebeurd 
was! Maar toen ik mijn vrienden in de kerk vertelde wat ik had 
meegemaakt, waren ze niet erg enthousiast. De meesten van hen zeiden 
dat tongen van de duivel waren, of dat het voorbij was. Ze 
waarschuwden me om weg te blijven van die Holy Rollers!

In die tijd stonden kerken niet open voor de gaven van de Geest. En 
de meest gangbare leer was dat wonderen met de apostelen waren 
verdwenen. Maar ik begreep nu dat Gods kracht helemaal niet 
verdwenen was! 

Net voordat deze Women's Aglow plaatsvond, kreeg ik de leiding 
over de jeugd in die kleine Methodistenkerk. Er werd niet echt veel van 
me verlangd, behalve dat we elke zondagavond een jeugdsamenkomst 
hielden in de kelderverdieping van de kerk. Meestal speelden we wat 
spelletjes, aten we wat en hielden we een korte bijbelstudie. Ik was zelf 
eigenlijk nog een jongere, maar ik zag dat ik een ijver had voor de dingen 
van God en ik was bereid om te helpen.

Er waren gewoonlijk ongeveer 15 kinderen in de groep. En na mijn 
ervaring die dag op de Women's Aglow bijeenkomst, wilde ik hen 
vertellen over de doop met de Heilige Geest die ik had meegemaakt. Ik 
realiseerde me dat de meesten van hen, net als ik, nog nooit van deze 
ervaring hadden gehoord, en ik wist dat ze er niet over zouden horen 
tijdens de zondagochtenddienst in die kerk. 

Voordat ik je vertel wat er daarna gebeurde, denk ik dat ik je even 
kort moet bijpraten over mijn gedachten op dat moment. Ik had geen 
toestemming van de pastor om hierover met de jeugd te praten. (Ik zie nu 
wel in dat ik dat wel had moeten vragen.) Ik had hem ook niet verteld wat 
er met mij gebeurd was.
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Ik probeerde niet opstandig te werk te gaan in mijn kerk. En ik 
probeerde evenmin om mijn pastor te passeren. Ik was gewoon 
enthousiast. Op dat moment begreep ik echt de controverse over dit 
onderwerp niet, en ik verwachtte zeker niet dat de pastor er tegen zou 
zijn. 

De zondagavond nadat ik de doop met de Heilige Geest had 
ontvangen, was ik van plan de jongeren te vertellen over wat mij was 
overkomen. Ik wilde hen enkele bijbelteksten laten zien die daarover 
spraken in het boek Handelingen. We zaten in de kelderverdieping van 
de kerk in een kring op de grond toen ik mijn ervaring met hen deelde en 
enkele teksten doornam die de ervaring bevestigden.

Precies op die avond kwam de voorganger naar de samenkomst en 
zat links van mij toen ik dit vertelde. Ik dacht er niet bij na dat mijn 
voorganger er bij was. Ik ging er sowieso vanuit dat hij als voorganger 
dit allemaal allang wist. 

Dus deelde ik met hen over de bijeenkomst waar ik was geweest en 
over de dingen die ik had gezien. Ik ging niet echt in op het spreken in 
tongen. In plaats daarvan richtte ik mijn aandacht op Handelingen 1:9 
waar staat dat we kracht zullen ontvangen wanneer de Heilige Geest 
over ons komt om voor God te getuigen. Aan het eind van de 
bijeenkomst wist ik echt niet hoe ik mijn les moest eindigen, dus vroeg ik 
de kinderen gewoon hun hand op te steken als ze de doop van de Heilige 
Geest wilden ontvangen. 

Dus zei ik: "Als je dit gratis geschenk van de Heilige Geest wilt 
ontvangen, steek dan je hand op, en laten we ons hoofd buigen en 
bidden." Dat is echt alles wat ik zei. Ik heb hen niet aangeraakt of hen 
gecoacht hoe ze de Heilige Geest moesten ontvangen. We bogen ons 
hoofd en baden. Natuurlijk sloten we onze ogen om te bidden, zoals alle 

Ik wist niet wat ik op dat moment moest doen. Ik bedoel, ik had nog 
nooit iemand horen preken over de doop met de Heilige Geest, behalve 
wat ik had gehoord op de Women's Aglow bijeenkomst. Ik denk dat ik 
toen misschien maar twee of drie bijbelteksten kende die ernaar 
verwezen. 
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De volgende zondag ging ik terug naar de kerk, maar in plaats van 
vooraan te gaan zitten waar ik gewoonlijk zat, zat ik achterin. Ik wist dat 
ik een beetje in de problemen zat met mijn voorganger vanwege de 
jeugdsamenkomst, en ik dacht dat ik me beter even gedeisd kon houden 
terwijl ik alles op een rijtje zette. 

Toen ik daar zat nadat ik "Amen" had gezegd, hoorde ik wat 
commotie onder de kinderen. Ik opende mijn ogen en zag dat sommige 
kinderen huilden, anderen beefden en dat zeven kinderen in tongen 
begonnen te spreken. Toen ze in tongen begonnen te spreken, zag ik de 
meest ongewone gloed op hun gezichten. Ze waren verlicht als 
gloeilampen! Ik was geschokt!

Tijdens de morgendienst was er het gebruikelijke moment van stille 
overdenking. Dat was een heel eerbiedig en en stil moment van gebed in 
de kerk. Alle hoofden waren gebogen en er klonk geen enkel geluid. Je 
kon een speld horen vallen. Juist op dat moment voelde ik dat iemand op 
mijn schouder tikte. Ik zat aan het eind van de kerkbank en blijkbaar 
stond er iemand in het gangpad en tikte op mijn schouder.

Mijn voorganger, die tot dan toe niets had gezegd, tikte me snel op de 
schouder en vroeg of hij me meteen kon spreken. We liepen een andere 
kamer in, en hij keek me in de ogen en zei: "Dit is van de duivel. Je kunt 
hier geen jeugdleider meer zijn. Dit gaan we niet toelaten." 

Ik dacht, hoe kun je zeggen dat het van de duivel is? Ik bedoel, kijk 
naar deze kinderen! Ze gloeien! Je kon de zalving fysiek op hen zien. 
Natuurlijk wist ik toen niet eens wat het woord zalving was. Ik wist 
alleen dat ze gloeiden, en ik had ze niet aangeraakt of verteld hoe ze zich 
moesten gedragen. Het was erg ontmoedigend en verwarrend voor mij 
dat mijn voorganger mij zo berispte, en ik wist niet wat ik moest doen. 

'goede' confessionele christenen geleerd was. 

Eerst was ik geschokt toen ik dacht dat er iemand was opgestaan en 
rondliep tijdens dit heel stille en eerbiedige gebedsmoment. Toen ik 
opkeek, zag ik tot mijn verbazing een van de kinderen die de week 
ervoor in de jeugdsamenkomst was geweest. Ik wist ook dat hij een van 
de zeven was die die avond de doop met de Heilige Geest had ontvangen. 
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Nu begreep ik waarom hij me mee liet komen. Omdat ik degene was 
die hem had verteld over de doop met de Heilige Geest, dacht hij dat ik 
de gemeente kon vertellen wat er aan de hand was, nadat ze hem voor 
zijn moeder in tongen hadden horen bidden.

Nadat hij de doop met de Heilige Geest had ontvangen, was hij er 
zeker van dat Jezus zijn moeder zou genezen. Dus toen hij zei: "Laten we 
gaan," dacht ik dat hij naar de zitplaatsen op het balkon zou gaan en zijn 
handen op zijn moeder zou leggen en stilletjes voor haar zou bidden. 
Maar dat is niet wat hij deed. Hij ging naar zijn moeder toe, pakte haar op 
van de kerkbank en droeg haar naar voren in de kerk. 

Dus daar stond ik voor de gemeente als zijn woordvoerder, en daar 
bad hij voor zijn moeder in tongen. Ik wist echt niet wat ik moest zeggen, 
vooral omdat mijn voorganger me zat aan te staren. Ik vertelde de 
gemeente gewoon dat zijn moeder ziek was geweest en dat hij voor haar 

Verbazingwekkend genoeg straalde hij net als op de avond dat hij de 
Heilige Geest had ontvangen, en ik wist dat God iets aan het doen was. 
Maar ik wist niet zeker of dit de tijd of de plaats was om iets te doen, want 
ik had al problemen met de pastor. Ik wist ook dat we in de 
zondagochtenddienst niet zomaar alles konden doen wat we wilden. 
Toen zei hij: "Ik ga bidden voor mijn moeder."

Hij ging voor haar zitten en begon zo luid als hij kon in tongen voor 
haar te bidden. Vergeet niet dat dit alles plaatsvond tijdens het "stille" 
moment van meditatie, dat niet meer zo stil was. Ik was geschokt! Toen 
wendde hij zich tot mij en zei: "Leg jij maar eens uit wat er aan de hand 
is."

Hij keek me aan en zei: "Laten we gaan!" Ik dacht, Laten we gaan? 
Waarheen? 

Nu begon ik te begrijpen wat er aan de hand was. Ik kende zijn 
moeder. Ze was een kleine, dunne vrouw en was al heel lang ziek. Ze had 
vijf wervels in haar rug die almaar verslechterden. En de enige hoop die 
de dokter had gegeven, was om ze samen te voegen. Deze operatie was 
zeer ernstig, en mijn vriend was haar enige kind. Natuurlijk was hij 
bezorgd over zijn moeder. 
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Misschien bent u opgegroeid in een kerk waar tongentaal en de 
gaven van de Geest niet werden beoefend. Of misschien is u geleerd dat 
tongentaal niet meer van deze tijd is of voorbij is. Deze vragen zijn niet 
moeilijk te beantwoorden. De Bijbel is heel duidelijk over dit 
onderwerp. Laten we dus eens goed naar het Woord kijken en de 
waarheid vinden over de doop met de Heilige Geest. Laten we teruggaan 
naar de verzen die we aan het begin van dit hoofdstuk lazen.

1. De doop met de Heilige Geest is anders dan de doop in water. 

Er zijn verschillende belangrijke punten die 
we in dit vers kunnen zien: 

Dat was het geloof van een zoon die er echt niet om gaf wat anderen 
van zijn gebed vonden. Hij was ervan overtuigd dat de Heilige Geest 
leefde en zijn moeder kon genezen. 

bad in tongen, wat in de bijbel stond. Maar weet je wat? Die ochtend 
werd ze ter plekke in de kerk onmiddellijk genezen! 

Ook al was ze direct genezen, de kerk ontving het niet. In feite 
kwamen velen van hen naderhand naar me toe en zeiden: "Nou, ik vond 
het niet erg dat hij voor zijn moeder bad, maar die tongen, daar kunnen 
we niets mee." Nou, ik kan u garanderen dat de duivel het spreken in 
tongen ook haat. En ik hoop u te helpen begrijpen waarom hij tongen 
haat voordat u dit boek uit hebt. 

Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat 
zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: 
'Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,' 
zei Hij. 'Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. 
Johannes doopte met water, maar over 
enkele dagen zullen jullie met de Heilige 
Geest gedoopt worden.'

—Handelingen 1:4b-5

“WAT IK TEGEN 
JULLIE ZEG, 
KOMT NIET 
VAN MIJZELF, 
MAAR VAN 
MIJN VADER. 
HIJ LEEFT IN 
MIJ EN DOET 
IN MIJ ZIJN 
WERK.”

—JOHN 14:10B
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2. Jezus zei dat het uiterst belangrijk was. Hij maakte zelfs 
duidelijk dat je zonder dat niets zou kunnen doen.

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie 
kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de 
mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in 
de verste uithoeken van de wereld.

—Handelingen 1:8

Vergeet niet dat Jezus net tegen de discipelen had gezegd dat ze het 
evangelie moesten gaan verkondigen aan alle volken. Maar ze zouden 
het Koninkrijk der hemelen niet kunnen demonstreren of verifiëren 
zonder deze doop. Dus zei Hij: "Blijf hier wachten totdat je deze 
bekrachtiging hebt ontvangen."

Kracht! Het Griekse woord voor kracht is hier dunamis en daar komt 
ons woord voor dynamiet vandaan. We zien dus dat Gods kracht over 
ons komt om Zijn werken te doen. Eerder in Jezus' bediening had Hij 
gezegd dat de kracht, of de zalving waaronder Hij werkte, van Zijn Vader 
kwam. 

Wat Ik tegen jullie zeg, komt niet van Mijzelf, maar van mijn Vader. 
Hij leeft in Mij en doet in Mij zijn werk. (Johannes 14:10b).

“Het is waar wat Ik zeg,' zei Jezus. 'De Zoon kan niets uit 
Zichzelf.” (Johannes 5:19). 

Zie je, Jezus had die bekrachtiging van de Geest van God zelf nodig. 
Het woord zalving betekent 'overgieting, aanbrenging op.' Jezus ontving 
die zalving bij de Jordaan van Zijn Vader, toen de Heilige Geest over 
Hem kwam in de vorm van een duif.

Pas nadat Jezus die zalving had ontvangen, kon Hij de werken van 
het Koninkrijk doen. Als Jezus het nodig had, hebben wij het ook nodig! 
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Die kracht zal getuigen (of getuigenis geven) voor hen die Hem niet 
kennen, dat Hij echt bestaat, door de zichtbare manifestatie van Gods 
kracht.

De Bijbel zegt ook dat je kracht zult ontvangen wanneer de Heilige 
Geest OVER JE KOMT, niet wanneer Hij in je komt zoals bij je 
wedergeboorte. 

“Ik wens jullie vrede,” zei Jezus weer. “Zoals de Vader Mij heeft 
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.” Toen blies Hij zijn adem over 
hen heen en zei: “Ontvang de Heilige Geest.” 

We zien Jezus hier na zijn opstanding als Hij zijn discipelen begroet. 
Hij blies op hen en zegt: 'Ontvang de Heilige Geest.' Dit is het moment 
dat zij wedergeboren worden en hun geest van binnenuit levend wordt 
voor God. Toch zegt Jezus tegen hen, dat ze moeten wachten op de doop 
met de Heilige Geest, die op een later tijdstip over hen zal komen. 

Als zij de volledige zalving van de Heilige Geest hadden ontvangen 
toen Jezus op hen blies, waarom zou Hij dan tegen hen zeggen dat zij in 
Jeruzalem moesten wachten totdat zij de Heilige Geest zouden 
ontvangen? Over die Geest was beloofd, dat Hij over hen zou komen. 
Nogmaals, dit zijn twee verschillende gebeurtenissen en twee 

Velen zijn in de war als wij spreken over de doop met de Heilige 
Geest en denken dat zij de Heilige Geest al hebben ontvangen toen zij 
Christus aannamen. En de waarheid is dat zij inderdaad de Heilige Geest 
hebben ontvangen toen zij Christus aannamen. De Heilige Geest maakte 
hun geest levend voor God en één met God.

We leven voor God door de kracht van de Heilige Geest in ons 
binnenste als we wedergeboren zijn. Maar merk op dat dit 
Schriftgedeelte zegt wanneer de Heilige Geest over u komt. Dit is een 
belangrijk feit dat we later in dit boek zullen behandelen: wedergeboren 
worden en gezalfd of gedoopt worden met de Heilige Geest zijn twee 
verschillende gebeurtenissen. We kunnen dit beter begrijpen als we 
kijken naar Johannes 20:21-22: 
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Pas nadat Hij de Heilige Geest had ontvangen bij de Jordaan, begon 
Hij wonderen te verrichten. Zie je, Jezus kwam als mens. Hij kwam niet 
als de Zoon van God in zijn macht en glorie. Als mens was Hij beperkt, 
zoals ieder mens beperkt is. Hij kon niet genezen of wonderen doen, net 
zoals jij en ik zelf ook geen wonderen kunnen doen.

Maar in tegenstelling tot ons was Jezus' geest niet dood voor God 
toen Hij als baby werd geboren. Zijn geest was altijd levend voor God; 
Hij hoefde niet opnieuw geboren te worden zoals wij. Maar hoewel Zijn 
geest als Zoon levend was voor God, moest Hij toch gedoopt worden 
met de Heilige Geest voordat Hij Zijn dienst kon beginnen, net als wij. 

—Mattheüs 3:16-17 

verschillende functies, maar dezelfde Geest. Zoals ik al zei, wil ik er ook 
op wijzen dat ook Jezus gedoopt moest worden met de Heilige Geest om 
zijn bediening in te gaan en effectief te zijn. Er is geen enkel bewijs dat 
Jezus ook maar één wonder heeft gedaan, voordat Hij werd gedoopt met 
de Heilige Geest. Heeft Jezus brood vermenigvuldigd bij het avondeten 
toen Hij opgroeide? Deed Hij wonderen toen Hij een baby was? Heeft 
Hij zijn babyvoeding vermenigvuldigd toen het op was omdat Hij nog 
honger had? Nee! Dat deed Hij niet. Waarom niet? Het eenvoudige en 
eerlijke antwoord is: Hij kon dat niet.

Vergeet niet dat wij aan Jezus denken als de Koning der koningen en 
de Heer der heren, maar dat is niet de positie van waaruit Hij diende. Pas 
nadat de Heilige Geest over Hem kwam bij de rivier de Jordaan, 
begonnen de wonderen. 

Onze bediening (want elke gelovige is geroepen om de werken van 
Jezus te doen) kan pas beginnen als je gedoopt bent met de Heilige 
Geest jehebt de kracht van de Heilige Geest nodig om dingen gedaan —

Meteen toen Jezus gedoopt was en uit het water kwam, scheurde 
de hemel open en Johannes zag dat de Geest van God in de vorm 
van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei: 
“Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.”
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te krijgen. En je moet kunnen bidden in de Geest om te weten hoe je ze 
moet doen, zoals we later zullen bespreken. 

Natuurlijk kunt u de wedergeboren ervaring aanbieden door anderen 
te vertellen wat de Bijbel zegt over verlossing. Veel christenen die niet 
gedoopt zijn in de Heilige Geest zijn effectief in het delen van het goede 
nieuws van het evangelie, maar ze hebben niet de kracht om het 
Koninkrijk te demonstreren zoals Jezus dat deed. Dit veroorzaakt veel 
zwakke prediking. 

“Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo 
niet, geloof Mij dan om de werken zelf” (Johannes 14:11 HSV).

Jezus zei in feite dat deze demonstratie van het Koninkrijk een einde 
maakt aan alle ruzie; de kwestie is geregeld. En natuurlijk, iedere 
gelovige heeft volledige, wettige rechten op alles waar Jezus voor 
betaald heeft, inclusief genezing. Elke gelovige kan elke belofte van 
God ontvangen door geloof (d.i. overeenstemming met de hemel), en zij 
hebben de doop met de Heilige Geest niet nodig om van God te 
ontvangen. 

Toen Jezus de Farizeeën confronteerde met hun ongeloof, verwees 
Hij naar de wonderen die Hij deed. Hij zei:

Mijn dochter Amy leidt de eredienst in onze kerk, Faith Life Church, 
in New Albany, Ohio. Een paar jaar lang had ze een aandoening die ons 
allen verbaasde haar onderbuik groeide langzaam en begon uit steken. —
Hoewel we bij veel artsen waren geweest, kon niemand ons vertellen 
waarom dit gebeurde. Ze zeiden allemaal dat de reden gewoon was, 

Maar toch moet u de kracht van de zalving hebben! Anders kan die 
kracht niet van u naar anderen stromen; en evenmin kunt u zich dan 
bewegen in de uitstroming van de gaven van de Geest; en ook kunt u dan 
niet het voordeel genieten van het wandelen in hemelse geheimen door 
het bidden in tongen. Ik besef dat u misschien niet begrijpt wat ik bedoel 
met bidden in tongen. Laat het je niet afschrikken; ik zal het later 
volledig uitleggen. 
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—James 5:14-15

Twee weken later ging ze naar bed, nog steeds zonder fysiek bewijs 
dat ze genezen was, maar 's morgens werd ze wakker met een schok. Ze 

omdat haar lichaam zo in elkaar zat.

 Amy, overtuigd van het Woord van God, eiste haar genezing op toen 
we haar de handen oplegden. Hoewel er geen fysieke manifestatie van 
haar genezing was op het moment dat we voor haar baden, was ze ervan 
overtuigd dat ze genezen was. 

Nou, dit ging zo door tot ze er echt uitzag alsof ze ongeveer zes 
maanden zwanger was. Op dat moment liet Amy een röntgenfoto 
maken. En nu konden we op de röntgenfoto duidelijk het enorme gezwel 
in haar buik zien. Bij het zien van de röntgenfoto wist Amy wat de 
volgende medische stap zou zijn geweest: dat was een operatie. Omdat 
ze net getrouwd was, wist Amy dat elke vorm van operatie het krijgen 
van kinderen in de weg zou staan of onmogelijk zou maken. Dit was 
geen optie voor haar. Ze had er haar hele leven van gedroomd om 
moeder te worden. Op de röntgenfoto konden we ook zien dat het 
enorme gezwel haar organen had verplaatst, waardoor Amy ernstige 
problemen kreeg met haar spijsvertering en de werking van haar nieren. 
Ze besloot echt serieus werk te maken van het Woord van God en de tijd 
te nemen om zich uitsluitend te richten op wat de Bijbel leerde over 
genezing. In diezelfde weken gaf ik les over genezing in Faith Life 
Church. Aan het eind van die serie vroeg Amy de oudsten om haar de 
handen op te leggen en over haar te bidden voor haar genezing, zoals in 
de volgende bijbelteksten wordt beschreven. En dat deden we.

Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij 
hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here met 
olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen wor-
den, de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, 
zal de Here het hem vergeven.
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	 	 	 VOOR 		     NA	

was 's nachts tijdens haar slaap 13 pond afgevallen en haar middel was 
23 centimeter geslonken. Ook haar verdraaide en knobbelige rug was nu 
volkomen normaal. Ze was op slag genezen! 

Deze foto's tonen de verbazingwekkende genezing. De foto links is 
hoe Amy eruit zag toen ze naar bed ging. De foto rechts is hoe ze eruit 
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Je ziet links de röntgenfoto van haar rug voordat ze genezen was en 
rechts de röntgenfoto van een week nadat ze genezen was. Let op de 
dramatische verandering van de ruggengraat!

Het oppakken van slangen en het drinken van dodelijk gif verwijst 
naar satans koninkrijk en zijn een directe verwijzing naar angst. Satans 

De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn: zij 
zullen in mijn naam boze geesten verjagen, zij zullen in nieuwe 
talen spreken, zij zullen slangen kunnen vastpakken, en als zij 
iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke 
mensen de handen opleggen en genezen.

zag toen ze wakker werd. 

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie 
kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de 
mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in 
de verste uithoeken van de wereld.

—Marcus 16:17-18 

Amy was toen en is nog steeds onze aanbiddingsleidster bij Faith 
Life Church. U kunt zich voorstellen wat er de volgende zondag 
gebeurde toen ze naar de kerk ging mensen staarden haar aan! Mensen —
stopten geschokt in de hal en zeiden: "Wat is er met jou gebeurd? Heb je 
een nieuw lichaam?" De hele kerk was die zondag verbijsterd toen Amy 
de eredienst leidde. En deze demonstratie van het Koninkrijk van God 
leidde velen tot God en velen werden genezen. 

—Handelingen 1:8

U moet het ermee eens zijn dat de mensen het Koninkrijk van God in 
werking moeten zien. In Handelingen 1:8 zien we dat de zalving, de 
doop met de Heilige Geest, van levensbelang is. 

En wat Jezus betreft was het essentieel voor de demonstratie van het 
Koninkrijk van God. 
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koninkrijk is verslagen. Jezus suggereert niet dat wij daadwerkelijk 
gevaarlijke slangen oppakken of gif drinken, maar Hij gebruikt deze 
uitdrukking als voorbeeld van de macht die wij over de vijand hebben 
gekregen. Wij moeten dat gezag en de kracht van God in satans domein 
brengen en mensen bevrijden! 

Merk op dat Jezus zegt dat de gelovigen aan “deze tekenen” te 
herkennen zijn. Als mensen deze tekenen (demonstraties) van het 
Koninkrijk zien, zullen ze vragen hoe dat komt. Een teken wijst naar iets. 
Op zichzelf is het niet het antwoord, maar het wijst naar Jezus, die dat 
wel is! 

Deze tekenen stoppen alle discussies over de vraag of Jezus al dan 
niet de Heer is HIJ IS HET! En als mensen zien dat Hij dat is, zullen ze —
zich bekeren en tot God komen. Dat is waarom u en ik de doop met de 
Heilige Geest nodig hebben. En we kunnen niet echt effectief zijn zonder 
die doop! 

Dus, nu we een beetje een fundament hebben gelegd onder de 
reden, waarom u de doop met de Heilige Geest nodig hebt, laten we de 
bijbelteksten onderzoeken die naar deze zalving verwijzen.
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Een van de beste manieren om inzicht te krijgen in de doop met de 
Heilige Geest is het volgen van hen die de doop op de Pinksterdag 
ontvingen, zoals staat opgetekend in het boek Handelingen. Terwijl we 
elk Schriftgedeelte onderzoeken, zal uw geloof en vertrouwen groeien 
dat deze doop ook voor u bestemd is. 

Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. 
Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm 
opstak. Het was in het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op 
tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen 
verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest 
en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de 
Heilige Geest hun ingaf. 

Zij begrepen er niets van. 'Dat zijn toch mannen uit Galilea?' 
riepen zij verbaasd uit. 'Hoe kan het dan dat zij ónze taal spreken 
en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan 
komen: uit Parthië, Medië, Elam en Mesopotamië, uit Judea, 
Capadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de 
streek van Cyrene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse 

Met de feestdagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit 
alle landen van de wereld. Toen zij het geluid hoorden, liepen ze 
allemaal te hoop. Zij raakten in verwarring, omdat ieder van 
hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. 
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bekeerlingen uit Rome, Kreta en Arabië. Hoe bestaat het dat 
ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige 
dingen die God gedaan heeft!' 

Zij waren buiten zichzelf en wisten niet wat zij ervan moesten 
denken. Zij zeiden tegen elkaar: “Wat heeft dit toch te 
betekenen?" “Die mensen hebben vast teveel zoete wijn 
gedronken,” “lachten sommigen schamper.”

—Handelingen 2:1-13

Het eerste wat ik u wil laten zien is dat er staat dat zij allen vervuld 
werden met de Heilige Geest! Ten tweede spraken zij allen in tongen. 
Misschien heb je mensen de Pinksterdag horen beschrijven en horen 
uitleggen waarom ze allemaal in tongen spraken. Sommigen houden vol 
dat het een eenmalige ervaring was voor de kerk, omdat de mensen daar 
verzameld waren uit vele volken en er dus tongen nodig waren om het 
evangelie te verkondigen aan al die mensen met verschillende talen.

Maar als u naar de Schrift kijkt, zult u zien dat de 120 die in de 
bovenzaal waren, spraken over de wonderlijke werken van God. Ze 
preekten het evangelie niet; ze prezen God alleen maar. 

—Handelingen 2:11b-12

“Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort 
spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft!” Zij 
waren buiten zichzelf en wisten niet wat zij ervan moesten 
denken. Zij zeiden tegen elkaar: “Wat heeft dit toch te 
betekenen?”

De mensen die om hen heen stonden en hoorden hoe zij God 
loofden in hun eigen moedertaal, waren allemaal verbaasd en 
verbijsterd. Petrus stond toen op en preekte de boodschap van redding. 
En die dag werden er drieduizend aan de gemeente toegevoegd. Nou, als 
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Laat me u vertellen over een van de mannen die aanwezig was op 
de Pinksterdag zijn naam was Filippus.—

—Handelingen 8:7-8

de discipelen in tongen hadden gepreekt, had Petrus niet hoeven opstaan 
om te preken. Maar totdat Petrus opstond om te preken, wisten ze niet 
wat de betekenis was van wat ze hoorden. Tongen werden toen niet 
gebruikt om het evangelie te verkondigen, en ze worden ook nu niet 
gebruikt om het evangelie te verkondigen. We zullen het nut van tongen 
voor de gelovige in een later hoofdstuk behandelen, maar voor nu ga ik 
alleen in op een veel gehoord argument.

—Handelingen 8:4-6

Boze geesten gingen, onder luid geschreeuw, weg uit de vele 
mensen die er last van hadden. Vele lammen en kreupelen 
werden genezen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat er 
grote vreugde in de stad heerste. 

De volgelingen die uiteengejaagd waren, spraken overal over 
Jezus en vertelden wat Hij had gedaan. Filippus bijvoorbeeld, 
ging naar de stad Samaria en vertelde dat Jezus de Christus is. 
De mensen die naar hem luisterden en zagen welke 
buitengewone dingen hij deed, hielden zich aan wat hij zei. 

Hier zien we Filippus het Koninkrijk demonstreren en de mensen 
luisteren. Dat is hoe het vandaag zou moeten zijn! Als mensen de 
tekenen zien, als ze het bewijs van het Koninkrijk zien, gaan ze goed 
letten op wat je zegt. 

Nogmaals, ik wil erop wijzen dat de Bijbel zegt dat zij allen 
ontvingen en dat allen in tongen spraken. Nou, als de Bijbel het daarbij 
zou laten, zouden we nog enige twijfel kunnen hebben dat het spreken in 
tongen voor de hele gemeente is. Maar dat doet de Bijbel niet. In plaats 
daarvan vinden we dat dit fenomeen doorgaat en gebeurt voor elke 
persoon die de doop met de Heilige Geest ontvangt na de Pinksterdag. 
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—Handelingen 8:14-17 HSV

De Bijbel zegt niet waarom Filippus hen niet had gepredikt over de 
doop met de Heilige Geest. Het is mogelijk dat hij Jeruzalem 
onmiddellijk verliet nadat hij zelf met de Heilige Geest was gedoopt en 
toen nog niet wist dat het voor iedereen gold. Wat de reden ook was, het 

Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het Woord van 
God had aangenomen, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. 
Toen ze aankwamen, baden ze voor hen dat ze de Heilige Geest mochten 
ontvangen, want de Heilige Geest was nog op niemand van hen 
gevallen. Maar de Bijbel zegt net dat demonen weggingen, mensen 
werden genezen, machtige werken van God hadden plaatsgevonden, en 
de men-sen geloofden in Jezus en werden gedoopt in water. Maar er staat 
ook dat de Heilige Geest nog op niemand van hen was GEVALLEN!

Merk op dat Filippus wandelde in de kracht die hij zojuist in 
Jeruzalem had ontvangen. Tekenen volgden hem, want de kracht van 
God was voor iedereen duidelijk. Hij had die dunamis (Grieks woord 
voor kracht) ontvangen; hij was nu in staat om een getuige te zijn van het 
Koninkrijk van God. 

Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria 
het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en 
Johannes naar hen toe, en toen die aangekomen waren, baden 
zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want 
Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen 
gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de 
handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Ziet u, Filippus predikte het heil en zij aanvaardden het en ontvingen 
het, maar zij hadden de doop met de Heilige Geest nog niet ontvangen. 
Ze waren opnieuw geboren, maar kijk naar de formulering: De Heilige 
Geest “ Daar is dat was nog op NIEMAND VAN HEN GEVALLEN.” 
verschil weer de Heilige Geest in ons (wedergeboren zijn) en de —
Heilige Geest die over ons komt met die gave van kracht. 
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Simon antwoordde: “Wilt u de Here voor mij vragen mij niet de 
straf te geven die u zojuist noemde?”

Toen Simon zag dat de Geest werd gegeven met handoplegging, 

was duidelijk dat de mensen het evangelie hadden geloofd en zich met 
water hadden laten dopen, zodat ze wedergeboren waren. Maar merk op 
hoe belangrijk het voor de apostelen was dat de mensen in Samaria de 
doop met de Heilige Geest ontvingen zoals zij hadden gedaan  —
onmiddellijk.

De eerste gedachte die ze hadden was niet om hen te vertellen hoe ze 
zich moesten kleden. Ze zeiden niet: "Laten we hen vertellen hoe ze zich 
vroom moeten kleden of hoe vaak ze naar de kerk moeten gaan." Ze 
waren niet bezig met regels van de leer. Wat was het eerste waar ze zich 
zorgen over maakten? De doop met de Heilige Geest! Dus deden ze de 
moeite om er onmiddellijk heen te gaan en deze jongens alles te vertellen 
over de doop in de Heilige Geest. 

Toen Simon de Tovenaar zag dat de volgelingen de Heilige Geest 
ontvingen, doordat Petrus en Johannes hun handen op hen 
legden, bood hij de twee apostelen geld en zei: “Geef ook mij die 
macht, dan kan iedereen de Heilige Geest ontvangen als ik mijn 
handen op hem leg.” 

“Uw geld zal u te gronde richten!” antwoordde Petrus. 'Wat 
God geeft, is niet te koop. U hebt hier part noch deel aan. U staat 
niet zuiver voor God. Vreselijk dat u met zo'n voorstel aankomt. 
Kom toch tot inkeer en smeek God of Hij u wil vergeven dat u 
zoiets hebt bedacht. 

—Handelingen 8:18-24

Toen legden Petrus en Johannes hun handen op hen, en zij ontvingen 
de Heilige Geest. Toen en daar ontvingen ze de Heilige Geest. Wat was 
het bewijs? Ik geloof dat het net als bij iedereen was: bidden in tongen. 
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Nu staat er niet dat ze ter plekke in tongen spraken, maar er gebeurde 
iets zichtbaars dat ze konden zien. Simon zag iets dat krachtig was, en hij 
wilde het vermogen hebben om dat aan mensen te geven. Ik geloof dat 
uit zijn commentaar blijkt dat zij die doop net als iedereen ontvingen en 
in tongen begonnen te spreken. Nogmaals, ik wil erop wijzen hoe 
belangrijk de gemeente in Jeruzalem de doop met de Heilige Geest 
vond het was van levensbelang! —

bood hij de apostelen geld om hem dat soort kracht te geven. Simon moet 
iets gezien hebben, een bewijs dat er iets gebeurde toen ze de Heilige 
Geest ontvingen. Hij wilde die macht. 

Toen Paulus' bekering plaatsvond op de weg naar Damascus, werd 
een man genaamd Ananias naar Paulus gestuurd om voor hem te bidden. 

Ananias... legde zijn handen op hem en zei: “Saul, broeder, ik 
ben gestuurd door Jezus, die u onderweg hebt ontmoet. U zult 
weer kunnen zien en vol worden van de Heilige Geest.”

Later, in Handelingen 10, wordt Petrus naar het huis van heidenen 
gestuurd en wordt hij ertoe geleid hun het evangelie te verkondigen. 

—Handelingen 9:17

(1 Korinthe 14:18 NBG51) 

De Bijbel zegt niet dat Paulus in tongen sprak toen hij de doop met de 
Heilige Geest ontving. Maar we weten dat hij wel degelijk in tongen 
sprak. En ik geloof dat hij die net als iedereen bij de doop met de Heilige 
Geest ontving. Je kunt je afvragen waarom ik dat geloof. Dat is 
gemakkelijk. Het is vanwege wat Paulus zelf schreef:

We kunnen dus concluderen dat Paulus in tongen sprak toen hij 
gedoopt werd in de Heilige Geest. Als u de hoofdstukken van 
Handelingen doorleest, zult u ontdekken dat deze doop dag na dag 
doorging in de hele kerk. Het gebeurde niet alleen op de Pinksterdag. 

Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. 
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Vergeet niet dat dit voor de Jood Petrus hoogst ongebruikelijk was: 
Joden gingen niet naar het huis van een niet-Jood. Hij ging alleen omdat 
hij daarheen werd geleid door een visioen van de Heilige Geest. 

Terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die naar 
hem luisterden. De Joodse volgelingen van Jezus die met Petrus 
waren meegekomen, waren verbaasd dat de Heilige Geest ook 
aan mensen van een ander volk was gegeven. Maar er was geen 
twijfel mogelijk, want zij hoorden hen in vreemde talen spreken 
en God verheerlijken. 

—Handelingen 10:44-48

Terwijl Petrus het evangelie van Christus predikte in dit niet-Joodse 
huis, kwam de Heilige Geest over allen die de boodschap hoorden. Je 
kunt de Geest van God niet zien, dus hoe wisten ze dat de Heilige Geest 
over hen kwam? De tekst zegt dat de Joodse gelovigen die met Petrus 
waren meegekomen, verbaasd waren dat de gave van de Heilige Geest 
zelfs op de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen in tongen 
spreken en God loven.

Wat was dan het bewijs dat de Heilige Geest er was? Petrus moest 
erkennen wat voor hem duidelijk was, namelijk dat God deze mensen 
had aangenomen. Het feit dat hij hen in tongen hoorde spreken, terwijl 
hij hun nog nooit iets over de doop met de Heilige Geest had uitgelegd, 
was al het bewijs dat hij nodig had. Petrus wist dat zij hadden ontvangen, 
want zij hadden de Heilige Geest ontvangen, net als hij en zij baden in —
tongen. 

Er is een groot verschil tussen wat de hedendaagse kerk belangrijk 

“Wie kan er nog bezwaar tegen hebben dat deze mensen 
gedoopt worden,” zei Petrus, “nu zij, net als wij, de Heilige 
Geest hebben ontvangen?” Hij gaf de andere volgelingen van 
Jezus opdracht hen in de naam van Jezus Christus te dopen. 
Cornelius vroeg hem nog een paar dagen te blijven.” 
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vindt en wat de kerk in bijbelse tijden belangrijk vond. Een van mijn 
favoriete bijbelteksten die er zo duidelijk op wijst dat iedereen gedoopt 
moet worden in de Heilige Geest, en die zonder twijfel bevestigt dat het 
een werk van de Heilige Geest is, los van wedergeboorte, luidt als volgt:

Terwijl Apollos in Korinthe was, reisde Paulus door het 
bergland naar Efeze. Toen hij daar aankwam, vond hij enkele 
leerlingen van Johannes de Doper. “Hebt u de Heilige Geest 
ontvangen, toen u ging geloven?” vroeg hij. “Nee,” 
antwoordden zij. “Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat 
is de Heilige Geest?” 

—Handelingen 19:1-2

Toen Paulus de stad Efeze binnenkwam, vond hij enkele discipelen 
en hij vroeg hen: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u geloofde?" 
Dit was de eerste zorg die Paulus had toen hij deze gelovigen 
tegenkwam. 

Paulus besefte dat wedergeboorte iets heel anders was dan gedoopt 
zijn met de Heilige Geest met als bewijs het spreken in tongen. 

Waarom zou dit het allereerste zijn wat Paulus tegen hen zei? Omdat 
dit hetzelfde was wat Jezus zei in Handelingen 1:4! Hij zei eigenlijk: 
"Verlaat de stad niet zonder!" Wat deden de apostelen in Jeruzalem toen 
ze ontdekten dat de mensen in Samaria het Woord hadden gehoord? Ze 
zeiden: "Jongens, ga er nu heen. We moeten ervoor zorgen dat dit in orde 
komt. Ga erheen en zorg dat ze de doop van de Heilige Geest krijgen." 
Toen Paulus door Efeze ging en enkele discipelen vond, was het eerste 
wat hij hen vroeg: "Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u ging 
geloven?" 

Toen zij antwoordden: "Nee, wij hebben nog nooit iets over de 
Heilige Geest gehoord", vroeg Paulus hen welke doop zij hadden 
ontvangen. Zij antwoordden: "De doop van Johannes." Paulus zei dat de 
doop van Johannes een doop van bekering was en vertelde de mensen te 
geloven in degene die na hem kwam. Dat wil zeggen, geloven in Jezus.
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Toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer 
Jezus (waterdoop). Toen Paulus daarna 
zijn handen op hen legde, kwam de 
Heilige Geest over hen en spraken zij in 
tongen. Toen Paulus de vraag stelde, 
nam hij aan dat zij in Jezus geloofden. 
Daarom vroeg hij: "Hebt u de Heilige 
Geest ontvangen toen u ging geloven?" 
Hij begreep dat de doop met de Heilige 
Geest  iets  heel  anders was dan 
wedergeboorte.

Nu geloof ik dat dit in veel kerken 
een controversieel onderwerp is, niet 
omdat het niet in de Bijbel staat, maar omdat de duivel het zo haat. 

Want als dit inderdaad de kracht is, als dit de deur is naar het 
vermogen om levens te veranderen en een getuige voor de wereld te zijn, 
dan gaat dat regelrecht in tegen de god van deze wereld, en we weten hoe 
hij daarover denkt. De doop met de Heilige Geest geeft ons een reservoir 
van kracht, Gods kracht, om de werken van Jezus te doen, zodat God 
verheerlijkt wordt!

IK GELOOF DAT DIT 
EEN CONTROVERS
IEEL ONDERWERP 
IS IN VEEL KERKEN, 
NIET OMDAT HET 
NIET IN DE BIJBEL 
STAAT, MAAR 
OMDAT DE DUIVEL 
HET ZO HAAT.
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Misschien heb je iemand horen zeggen dat hij niet in tongen spreekt 
en dat hij niet gelooft dat iedereen dat kan of zou moeten doen. Zij halen 
dan 1 Korinthe 12:27-30 aan als de reden waarom zij dat geloven. Zij 
wijzen erop dat Paulus zelf zei dat niet iedereen in tongen spreekt. Nou, 
laten we eens naar de tekst kijken en zien of dat werkelijk is wat Paulus 
zegt. 

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 
En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste 
apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder 
krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te 
helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. Zijn zij 
soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen 
krachten? Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken 
soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?

—1 Korinthe 12:27-30 NBG51

In deze brief vertelt Paulus de gemeente in Korinthe hoe zij ordelijk 
te werk moet gaan, zodat allen in hun kerkelijke bijeenkomsten kunnen 
worden bediend. In die tijd probeerden ze allemaal elkaar de loef af te 
steken met hun geestelijke gaven en hun favoriete predikers. Paulus 
instrueerde hen hoe zij als een lichaam in eenheid en in liefde moesten 
werken. Laten we nu 1 Korinthe 12:27-28 eens nader bekijken:

BIDDEN ALLEN IN 
TONGEN?
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Paulus gaat daar verder, maar ik zal stoppen omdat ik iets wil zeggen 
over die zin, "in de gemeente." Hij heeft het over de eigenlijke kerkelijke 
bijeenkomst. We kunnen dat nagaan in 1 Korinthe 14:18-19 waar Paulus 
dezelfde uitdrukking gebruikt:

Ik dank God, dat ik meer dan gij allen in tongen spreek; maar IN 
DE GEMEENTE wil ik liever vijf woorden met mijn verstand 
spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden 
woorden in een tong.

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. 
En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente,  [ik raad u 
aan dit deel te onderstrepen] ten eerste apostelen, ten tweede 
profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van 
genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en vers-
cheidenheid van tongen.

—1 Korinthe 14:18-19 NBG51

Hij zegt eigenlijk: "Hé jongens, ik spreek meer in tongen dan jullie 
allemaal, maar er is een manier om dit 'in de gemeente' uit te voeren die 
ordelijk is en geen verwarring veroorzaakt." Hij zegt verder dat hij in de 
gemeente (de samenkomst van gelovigen) liever spreekt met het 
verstand (in voor iedereen verstaanbare taal) zodat anderen worden 
opgebouwd. 

Paulus zegt: "Ik dank God dat ik meer in tongen spreek dan u allen, 
"maar in de gemeente...." Daar is die zin weer, en deze keer is het 
duidelijk dat Paulus het heeft over de eigenlijke bijeenkomst van de 
gemeente en niet over het universele lichaam van Christus. We zijn het er 
allemaal over eens dat Paulus deel uitmaakt van het hele lichaam van 
Christus, de "kerk". Natuurlijk is hij dat. En hij zegt dat hij blij is dat hij 
meer in tongen spreekt dan alle gelovigen in Korinthe. Hij zegt dit omdat 
de kerk daar zich vermaakte met hun nieuwe vermogen om in tongen te 
spreken, maar dat onordelijk deden en  verwarring veroorzaakten. 
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In de kerkdienst zelf zullen sommigen in de gave van tongentaal en 
vertolking werken, zoals in 1 Korinthe 12 staat, maar niet allen zullen of 
mogen in die gave werken met het oog op de opbouw van het gehele 
lichaam. Paulus zegt zelfs het aantal mensen dat in een dienst in tongen 
en vertolking mag spreken te beperken tot maximaal drie personen. 

Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie—  
—zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven (1 Korinthe 
14:27 NBG51).

Dus wanneer Paulus zegt dat niet allen in tongen spreken, bedoelt 
hij: "in de gemeente", of de samenkomst van de gemeente. 

Je moet begrijpen dat elke gelovige het vermogen heeft om in 
tongen te bidden, maar dat niet iedereen de zalving heeft om in een 
kerkdienst de gave van tongen en vertolking te gebruiken. Als u die 
zalving hebt om in een dienst daarin op te treden, dan moet u volgens de 
Bijbel bidden dat u ook gaat vertolken. 

“Derhalve moet hij, die in een tong spreekt, bidden, dat hij het moge 
uitleggen” (1 Korinthe 14:13b NBG51).

Ik geloof dat degene die in tongen spreekt de meest waarschijnlijke 
kandidaat is om in de dienst te vertolken, omdat de boodschap al door 
hem of haar heen stroomt.

Waarom zou u in tongen bidden? De duivel haat gelovigen die weten 
hoe ze in de Geest (in tongen) moeten bidden, en ik wil er zeker van zijn 
dat u begrijpt waarom. 

Toen Paulus zei dat hij blij was dat hij meer in tongen bad dan ieder 
ander, moet er een reden zijn dat hij zich zo voelde. Paulus maakte een 
opmerking in 1 Korinthe 14 die we moeten lezen. 

Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de 
gemeente (1 Korinthe 14:4 NBG51).
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En evenzo komt ook de Geest onze 
zwakheden te hulp, want wij weten niet 
wat wij bidden zullen zoals het behoort. 
De Geest Zelf echter pleit voor ons met 
onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij 
Die de harten doorzoekt, weet wat het 
denken van de Geest is, omdat Hij naar de 
wil van God voor de heiligen pleit. 

Paulus vertelt ons dat we een probleem en 
zwakheden hebben: "We weten niet wat wij bidden zullen." Je kunt je 
afvragen: "Waarom is dit een zwakheid?" We kunnen dat begrijpen door 
1 Johannes 5:14-15 (HSV) te lezen.

Zonder kennis van of vertrouwen in de wil van God kunnen wij niet 
in geloof werken (in overeenstemming zijn met God). En als wij niet in 
geloof kunnen werken, dan zijn wij zeker in een zwakke toestand omdat 

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. 

Je zult het ermee eens moeten zijn dat er veel momenten zijn waarop 
je onderricht nodig hebt om te weten welke kant je op moet, om een 
situatie te begrijpen, of om de juiste beslissing te nemen. Dit is waar 
bidden in tongen je bij kan helpen: om je op te bouwen of om instructie in 
je leven te brengen. Paulus maakt dit duidelijk in Romeinen 8:26-27 
(HSV):

Laten we wat dieper graven. Wat betekent 'sticht zichzelf'? Het 
woord 'stichten' betekent "instrueren of ten goede komen, vooral moreel 
of geestelijk; opbouwen."�

DE GEEST HELPT 

ONS IN ONZE 

ZWAKHEID. WIJ 

WETEN NIET 

EENS HOE WIJ 

MOETEN BIDDEN.

 —ROMEINEN 8:26A
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Dat is waar Paulus het over heeft. Deze opbouw waar hij het over 
heeft, betekent toegang hebben tot dit soort kennis de kennis die door —
de Geest van God komt. En het horen van de Geest doen we door te 
bidden in de Geest, of in tongen. Als we Paulus' advies verder volgen in 
Romeinen 8:26b-27, lezen we het volgende:

wij zonder de aanwezigheid van geloof de genade of de kracht van God 
niet kunnen aanboren. Paulus zegt dus dat niet weten hoe we moeten 
bidden een zwakke toestand is, die door het bidden in tongen kan worden 
verholpen. Laten we onze tekst nog een keer lezen.  

—Romeinen 8:26a

Onze zwakte is dat we niet weten hoe we moeten bidden! De Bijbel 
vertelt ons niet met wie we moeten trouwen, waar we moeten wonen, of 
welke baan we moeten nemen. Zonder de wil van God te kennen, 
kunnen we niet weten en geloven dat we inderdaad van God ontvangen 
als we bidden. Nogmaals, dit is een enorme zwakte! We hebben geen 
vertrouwen in God als we niet weten wat Zijn wil is. Maar er is een 
manier waarop we de wil van God kunnen onderscheiden in elke situatie 
in het leven. Er is een manier om zeker te zijn van Gods wil, zodat we in 
geloof en vertrouwen kunnen werken. 

De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het 
denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de 
heiligen pleit. 

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij 
weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort.

Nu zegt Paulus niet dat we zuchten als we in de Geest bidden, maar 
hij verwijst naar de voorgaande verzen. 

Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en 
gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet 
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Dus wat we hier ontdekken is dat de Heilige Geest voor ons gaat 
bemiddelen met verzuchtingen (het baren) in ongearticuleerde 
woorden, woorden die wij niet begrijpen (of tongen). En Hij die ons hart 
doorzoekt, kent de gedachten van de Geest, want de Geest (Gods Geest) 
pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods volmaakte wil. De Geest 
van God bidt de volmaakte wil van God voor elke situatie door je eigen 
geest wanneer je in tongen bidt. 

alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest 
hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de 
aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons 
lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die 
gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom 
zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan 
verwachten wij het met volharding.

—Romeinen 8:22-27 HSV

En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij 
weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf 
echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij 
Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, 
omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. 

Paulus gebruikt het woord 'zuchten' hier als een illustratie of een 
analogie van wat er in ons binnenste gebeurt. We zuchten innerlijk, als 
een vrouw die aan het baren is. Dat wil zeggen, we baren iets van de 
Geest van God in ons, ontvangen iets nieuws, iets dat er nooit eerder is 
geweest; of je zou kunnen zeggen iets dat niet van onszelf is. Dus we 
"baren" de kennis van wat we niet weten, iets nieuws, uit onze eigen 
geest door het proces van bidden in de Geest. De Bijbel vertelt ons dat 
Gods Geest de volmaakte wil van God voor elke situatie door onze eigen 
geesten bidt. Er staat dat God zelf voor ons bidt, door onze eigen 
menselijke geest, met verzuchtingen die niet kunnen worden 
uitgesproken (gearticuleerd in verstaanbare taal). 
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Als Gods Geest door ons in tongen bidt, hoe worden we dan 
opgebouwd als we niet weten wat we zeggen? Het antwoord wordt 
gevonden in een andere brief die Paulus schreef. 

—1 Korinthe 2:11

—1 Korinthe 2:9b-13

We zijn dus zwak als we de wil van God niet kennen. Het geloof kan 
niet aan het werk gezet worden totdat we de wil van God kennen. Paulus 
zegt, dat als we in de Geest bidden, Gods eigen Geest door ons heen in 
elke situatie Zijn perfecte wil voor ons leven zal bidden. 

Allereerst zegt Paulus dat we toegang hebben tot de dingen die we 
nooit hebben gehoord, gezien of gedacht, net zoals ik met u heb gedeeld. 
Maar hij gaat verder en vertelt ons hoe dit werkt: 

Voordat ik dit aspect van de Schrift behandel, moeten we eerst een 

Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat 
niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor 
hen die Hem liefhebben. God heeft het ons door de Geest 
duidelijk gemaakt. 

Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs het diepste wezen 
van God niet. Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een 
mens omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in God 
is. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de 
Geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven 
heeft. Daarover spreken wij dan ook niet met menselijke 
welsprekendheid, maar met woorden die de Geest ons ingeeft. 
Wij gebruiken dus de woorden van de Geest om de gedachten 
van de Geest over te brengen. 

Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens 
omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in God is. 
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Laat het zo zijn dat de God van de vrede u volledig voor Zichzelf 
afzondert en dat uw hele wezen geest, ziel en lichaam zuiver — —
blijft tot de komst van onze Here Jezus Christus.

basisles krijgen over hoe we zijn geschapen. We kunnen in de mens drie 
delen onderscheiden: geest, ziel en lichaam. 

—1 Thessalonicenzen 5:23 

Onze geest is het goddelijke deel van ons; onze ziel is ons verstand, 
onze wil en onze emoties; en ons lichaam is ons lichaam. Paulus zegt dat 
onze ziel (verstand, wil en emoties) en geest zo nauw met elkaar zijn 
verbonden, dat onze geest weet wat onze gedachten zijn.

En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de 
Geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven 
heeft. Daarover spreken wij dan ook niet met menselijke 
welsprekendheid, maar met woorden die de Geest ons ingeeft. 
Wij gebruiken dus de woorden van de Geest om de gedachten 
van de Geest over te brengen. 

Het omgekeerde is ook waar. Ons verstand kan gedachten opnemen 
uit onze geest. Paulus zegt dat Gods Geest Gods gedachten kent en dat 
wij Gods Geest hebben ontvangen om te weten wat God ons uit genade 
heeft gegeven.

—1 Korinthe 2:12-13

Paulus zegt verder dat deze verborgen kennis, kennis waarvan wij 
geen weet hadden, ons door de Geest van God wordt geopenbaard. En 
deze kennis spreken wij uit met woorden die ons door de Geest worden 
geleerd, geen woorden die wij met ons natuurlijk begrip of in onze 
moedertaal zouden spreken, maar geestelijke woorden. We weten dat 
Paulus het heeft over bidden in tongen als hij zegt dat we bidden met 
geestelijke woorden, want hij gebruikte diezelfde definitie om het 
spreken in tongen te beschrijven in 1 Korinthe 14:14-15: 
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Want als ik in een klanktaal bid, is het mijn géést die bidt, mijn 
verstand staat erbuiten. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat ik zal 
bidden met mijn geest én bidden met mijn verstand, ik zal tot eer 
van God zingen met mijn geest én zingen met mijn verstand.

Wie namelijk in een andere taal [tongen] spreekt, spreekt niet tot 
mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn 
geest spreekt hij geheimenissen.                     

Paulus gebruikt de uitdrukking "bidden met de geest," die verwijst 
naar het spreken in tongen. We kunnen aannemen dat Paulus naar 
ditzelfde spreken in tongen verwijst als hij zegt dat we spreken met 
woorden die ons door de Geest worden geleerd. 

Nogmaals, Paulus maakt 
duidelijk dat onze geest het 
vermogen heeft om dingen uit te 
spreken die we nooit gezien, 
gehoord of gekend hebben. Paulus 
noemt die: "geheimenissen." 
Merk in dit vers ook op dat Paulus 
zegt  dat  we geheimenissen 
spreken in onze eigen geest, niet 
Gods Geest. Hoe komt iets dat we 
niet kennen in onze geest? Dat is 
gemakkelijk! Door Gods Geest, 
die nu één is met onze geest.

—1 Korinthe 14:2 HSV

—1 Korinthe 2:11

Wanneer onze geest de gedachten van God opneemt, neemt ons 
verstand die gedachten ook op. Wanneer ons verstand de gedachten van 

Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens 
omgaat, weet ook alleen de Geest van God wat er in God is. 

DE DOOP MET DE 

HEILIGE GEEST IS GODS 

GEHEIME WAPEN! HIJ 

KAN ZIJN WIL IN DE 

AARDE DOWNLOADEN 

ZONDER DAT DE 

DUIVEL WEET WAT 

ER AAN DE HAND IS.
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terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in 
de Geest.

Dit is wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 2:15-16 HSV:

We zijn niet beperkt tot een eenvoudig menselijk oordeel, maar we 
kunnen met Gods hulp over alle dingen oordelen. Dit is groot nieuws! 
Wij hebben het vermogen, door te bidden in de Geest (tongen), om 
geheimenissen te ontvangen, dingen die wij niet wisten; en door die 
kennis zijn wij in staat om juiste oordelen te vellen of beslissingen te 
nemen over alle dingen!

God opneemt, noemen we dat "openbaring," "verlichting" of, zoals 
Paulus zegt, "stichten." Nu weet je waarom Paulus zei dat hij blij was dat 
hij meer dan wie ook in tongen bad; hij kreeg het voordeel dat hij in elke 
situatie de wil van God kende. 

De doop met de Heilige Geest is Gods geheime wapen! Hij kan Zijn 
wil in de aarde downloaden zonder dat de duivel weet wat er aan de hand 
is. In Efeze 6:18a (HSV) wordt bidden in de Geest dan ook genoemd als 
onderdeel van onze geestelijke wapenrusting:

Het impliciete voordeel is dat we de juiste beslissingen in het leven 
kunnen nemen door deel te krijgen aan het denken van Christus. Ik denk 
dat u het ermee eens moet zijn dat dit van cruciaal belang is! Ik heb 
ondervonden dat het zo is!  

De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter 
wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de 
gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? 
Maar wij hebben de gedachten van Christus.

Bidden in de Geest stelt ons in staat strategieën op te nemen, 
waardoor we de vijand kunnen omzeilen of met unieke en 
ongebruikelijke tactieken voorwaarts kunnen gaan. 
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Hij dreigde me aan te klagen omdat hij een paar maanden eerder had 
gezegd met een nieuw bedrijf in zee te gaan en me had gevraagd of ik 
met hem mee wilde gaan. Zonder er echt over na te denken, had ik 
gezegd dat ik dat zou doen. Hij zei dat hij op mijn zaken rekende toen hij 
besloot van bedrijf te veranderen. Maar nu de datum van zijn vertrek 
naderde, kreeg ik er een ongemakkelijk gevoel bij. Dus bad ik een paar 
dagen in de Geest. Maar ik hoorde nog steeds niet het antwoord dat ik 
nodig had. 

Als voorbeeld kan ik me herinneren dat ik een erg belangrijke 
beslissing moest nemen met betrekking tot mijn bedrijf. Een verkoper 
met wie ik werkte en die een van mijn leveranciers vertegenwoordigde, 
dreigde mijn bedrijf voor de rechter te slepen omdat ik hem niet wilde 
volgen naar een nieuw bedrijf. Hij wilde dat ik zaken met hem bleef 
doen, want hij verliet de leverancier waarmee ik altijd zaken had gedaan. 
Ik mocht mijn verkoper graag, maar ik vond dat mijn loyaliteit lag bij het 
bedrijf waarvoor hij werkte, niet bij hem. Het bedrijf waar hij voor 
werkte had hem echter verteld dat al zijn klanten met hem mee konden 
naar zijn nieuwe bedrijf. Ik zou dus niets verkeerd doen door met hem in 
zee te gaan, maar toch voelde ik me er niet goed bij, nu ik gedwongen 
werd met hem in zee te gaan. Mijn huidige leverancier was altijd eerlijk 
tegen mij geweest. 

Drenda en ik nemen onze kinderen vaak mee naar een geweldig 
pretpark dat een paar uur verderop ligt, Cedar Point genaamd. Het is 
eigenlijk het grootste achtbaanpark in de Verenigde Staten, en we gaan 
er meestal een paar keer per jaar heen. Het was een vrijdagavond, en ik 
moest maandagochtend een antwoord hebben op de vraag wat te doen. 
Ik besloot dat het goed zou zijn om mijn gedachten even op iets anders te 
richten en besloot Drenda mee te nemen naar het pretpark voor de avond. 
Terwijl ik in de rij stond en niet eens nadacht over de beslissing die ik 
maandagochtend moest nemen, wist ik ineens precies wat ik moest 
doen. Het was zo duidelijk als wat. De Heilige Geest sprak tot mij, en ik 
bleef bij het moederbedrijf. Het nieuwe bedrijf van de verkoper ging 
binnen een paar maanden failliet. 
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Dus hier is een belangrijke sleutel tot succes bid! En bid vaak in de —
Geest, zodat alles goed met u zal gaan en u de juiste beslissingen zult 
nemen, en de geheimen van de strategie die u nodig hebt om te winnen, 
in u zult opnemen. 

Bid onophoudelijk  (1 Thessalonicenzen 5:17).
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Nadat Dan en Jennifer hun gaven begonnen te verdubbelen, gingen 
ze ook bidden en God vragen hen te laten zien wat ze moesten doen. Dan 
vertelde dat hij op een dag, toen hij de stapel post doornam die hij 

Dat jaar was hun opbrengst van diezelfde 565 hectare 128% hoger 
dan het jaar daarvoor. De opbrengst was zelfs zo veel hoger dat ze 
contant konden betalen voor een nieuwe auto en met contant geld een 
andere boerderij konden kopen, wat betekende dat ze het volgende jaar 
meer akkers konden beplanten. Dan was zo enthousiast! Hij zei dat zijn 
vader er 10 jaar over zou hebben gedaan om die nieuwe boerderij af te 
betalen, en dat hij er gewoon contant voor had betaald. Dus vroeg ik Dan 
mij het verhaal te vertellen, hoe dit allemaal gebeurd was.

Ik herinner me de dag dat ik Dan voor het eerst ontmoette. Hij stond 
achter in de kerk, in de allerlaatste rij, met mijn nicht Jennifer. Ik kwam 
er later achter dat ze verkering hadden. Maar ik kon aan Dans 
uitdrukking zien dat hij zich totaal niet op zijn gemak voelde. Hij leek 
zich zelfs meer dan ongemakkelijk te voelen. Later ontdekte ik dat onze 
kerk een beetje anders was dan de kerk waar hij naar toe ging. Maar toen 
hij over het Koninkrijk begon te horen, begon hij zich te ontspannen. 
Uiteindelijk trouwde hij ook met mijn nicht. 

Op dat moment bewerkte Dan als boer ongeveer 565 hectare grond 
in Centraal Ohio. En het ging niet goed. Het bedrijf was in feite niet 
winstgevend en hij maakte zich grote zorgen. Maar toen hij bleef horen 
over het Koninkrijk en hoe de Heilige Geest kan helpen, kwam hij op een 
dag bij Jennifer en zei: "Ik wil ons geven verdubbelen." Jennifer was 
geschokt maar erg enthousiast. Dus voegden ze de daad bij het woord. 
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gewoonlijk elke dag ontving meestal reclame voor boeren net een — —
index-kaartje van 7,5x12,5 cm in de vuilnisbak had gegooid. Maar hij 
kreeg een ingeving om het er weer uit te halen. Er was niets bijzonders 
aan het kaartje: gewoon nog meer reclame voor een landbouwwerktuig. 
Het nodigde boeren uit voor een bijeenkomst om het gereedschap te 
bespreken.

Dus hoe veranderde Dan zijn slecht presterende boerderij in een die 
veel winst maakte? Hij volgde het advies van zijn Raadsman, de Heilige 
Geest. Het trieste is dat de meeste christenen dat verhaal horen en geen 
idee hebben hoe het gebeurde. En daarom vond ik het zo belangrijk om 
dit boek te schrijven. Nee, de meeste christenen zullen Gods grootheid 
prijzen en erkennen dat het iets van God was. Maar ze hebben geen flauw 
idee hoe ze het kunnen dupliceren. We eindigen dan met een stel 
christenen die gedesillusioneerd zijn over God en God de schuld geven 
van hun problemen. "Waar is God? Ik weet niet waarom God mij niet 
heeft geholpen." Dat zijn de uitspraken die ik veel hoor.

Ik hoop dat u zich nu al langzamerhand realiseert, dat het Koninkrijk 
werkt volgens wetten, niet volgens gunsten. God kiest niet uit wie Hij 
gaat zegenen en wie niet. Dan is niet een van Gods uitverkorenen en is 

Dan voelde een vreemde drang om te gaan, en nadat hij naar de 
bijeenkomst was gegaan, kocht hij het gereedschap waarvoor reclame 
was gemaakt. Het gereedschap was een nieuw product op de markt dat 
hielp bij het planten, iets dat te maken had met het plaatsen van het zaad 
en de voorbereiding van de grond. Dan probeerde me de 
wetenschappelijke redenen uit te leggen waarom het effectief was bij het 
verhogen van de opbrengst, maar halverwege zijn uitleg raakte ik het 
spoor bijster. Maar hij begreep het wel, en dat was wat belangrijk was. 
Dan vertelde me dat hij destijds pas de tweede boer in Ohio was die het 
gereedschap had gekocht. Nou, dat kleine hulpmiddel deed het werk. En 
een 128% hogere opbrengst was het resultaat. Dan kocht meer land en 
tegenwoordig bewerkt hij duizenden hectaren. Hij heeft nu vele 
verhalen over hoe de Heilige Geest hem hielp beslissingen te nemen die 
hem sneller vooruithielpen dan hij zich ooit had kunnen voorstellen.
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De Here, uw verlosser, de Heilige van Israël, zegt: Ik ben de 
Here, uw God, die u leert wat goed voor u is en die u de paden 
wijst waarlangs u moet lopen. 	 	               

DE HEILIGE GEEST HEEFT HET PLAN!

niet specialer voor God dan u bent. U hebt dezelfde wettelijke rechten als 
Dan in het Koninkrijk. Net zoals iedereen het recht heeft om zaad te 
zaaien en een gewas te laten groeien, zal het Koninkrijk van God 
functioneren voor iedereen die de wetten van het Koninkrijk weet te 
gebruiken. U bent een lid van Gods huisgezin en een burger van Zijn 
grote Koninkrijk en hebt toegang tot alles wat Hij heeft. 

Dus laat me u vertellen waarom zoveel van Gods mensen falen in 
het leven. Ze weten niet hoe het Koninkrijk van God werkt, en ze 
weten niet hoe ze naar de de Heilige Geest moeten luisteren. 

—Jesaja 48:17

Het succes van Dan was niet iets wat Dan bedacht had. Het was een 
unieke strategie van de Heilige Geest, die Dan waarnam omdat hij 
stappen had genomen om de wetten van het Koninkrijk toe te passen. Hij 
en zijn vrouw luisterden naar de stem van Heilige Geest om hen te 
helpen met een plan. Ik wil dat je dit opschrijft.

Een gezin kan zich een geweldig huis voorstellen, met veel 
slaapkamers, ruime woonkamers, een grote moderne keuken en mooie 
afwerking. Maar op dat moment is het niet meer dan een droom, een 
plaatje. Dat beeld moet worden uitgetekend en vervolgens uitgewerkt 
tot een blauwdruk, het plan. Zodra een bouwer de blauwdruk heeft, kan 
het huis worden gebouwd. Om de een of andere reden hebben de meeste 
christenen wat ik noem een brievenbusmentaliteit. Als ze bidden en God 

Niets is krachtiger dan het hebben van het plan. Zonder plan is 
het beeld een droom, maar met een plan kan de droom worden 
gebouwd.
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Ik leg dan uit, dat het antwoord echt heel eenvoudig is. Maak dit jaar 
gewoon een nettowinst van 10 miljoen dollar. U staart me waarschijnlijk 
even aan en begint dan te grinniken. Ik neem aan dat die 10 miljoen 
dollar niet genoeg is, dus voeg ik eraan toe: "Als dat niet genoeg is, maak 
er dan gewoon 25 miljoen dollar van." Hierop grinnikt u niet alleen, 
maar begint u ook hardop te lachen. Waarom? Laat me je vertellen wat er 
net gebeurde. Voor de meeste mensen zou 10 miljoen dollar hen 
inderdaad bevrijden van schulden, maar ze grinniken omdat ze zichzelf 
nooit 10 miljoen dollar in één jaar zien verdienen. De optie van 25 
miljoen dollar brengt alleen maar gelach teweeg omdat het zo ver 
verwijderd is van hun perspectief van mogelijkheden dat het 
lachwekkend is. 

Maar stel dat ik een exportbedrijf had, en dat ik je 1,000 dollar zou 
betalen voor elke bal die je in een doos stopt en vervolgens dichtplakt 
voor verzending. Laten we ook aannemen dat je ongeveer 500 van die 
dozen per dag kunt afhandelen. En daarna sluit ik ook een contract met u 
af van 12 maanden tegen datzelfde tarief. Dit is sterk overdreven ter 
illustratie, maar het maakt mijn punt duidelijk. 

Nou, in de veronderstelling dat u werkelijk het contract heeft: nu zeg 

vragen om het geld dat ze nodig hebben, zoals Dan deed, verwachten ze 
gewoon dat het in hun brievenbus verschijnt, of erger nog, dat iemand 
het hun geeft. Ze hebben geen idee hoe het proces in zijn werk gaat.

Ja, eerst moet je het beeld hebben. Maar er is een proces om dat beeld 
werkelijkheid te laten worden zodat je er daadwerkelijk van geniet. Het 
antwoord is een plan of de strategie die nodig is om het te realiseren. Laat 
me u een voorbeeld geven. Als ik u zou zeggen dat ik uw financiële 
problemen heel snel kan oplossen en dat u pen en papier klaar moet 
leggen, want ik ga u vertellen wat u moet doen, dan zou u pen en papier 
toch klaarleggen? Ik zou verder zeggen dat wat ik u ga vertellen, voor de 
meeste mensen die dit boek lezen hun financiële stress zou wegnemen, 
omdat het hen schuldenvrij zou maken voordat het jaar voorbij is. Nu 
houdt uw hand de pen wat steviger vast, en u spant zich in om ervoor te 
zorgen dat u niet mist wat ik ga zeggen. 
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Een paar maanden geleden had ik het voorrecht enkele van mijn 
partners te ontmoeten in een kerk waar ik onderwijs gaf. Ze waren aan 
het eind van de dienst naar voren gekomen met een vraag, of moet ik 
zeggen een uitspraak. "Het werkte niet! Ik heb mijn zaad gezaaid, kwam 
met mijn man overeen om mijn eland te krijgen, en ik kreeg er geen." Ze 
vertelde me hoe ze had gezaaid voor een specifieke eland, een stier, en 
voor een eland die een geweldig schietkans bood. Dus begon ik meer 
vragen te stellen en vroeg haar uiteindelijk of ze toevallig een eland had 
gezien op de dag dat ze was gaan jagen. Ze zei: "Ja, het exacte type eland 
waar ik voor gezaaid had kwam binnen en stond breeduit op de perfecte 
afstand voor mijn schot." 

ik hetzelfde als wat ik zojuist heb gezegd: uw financiële oplossing is om 
10 miljoen dollar netto inkomen te 
maken in het komende jaar. Wat zou uw 
reactie zijn? Er zou geen gegrinnik zijn. 
In plaats daarvan zouden er kreten van 
vreugde en grote opwinding klinken. 
Waarom? Omdat 10 miljoen dollar 
v e r d i e n e n  m e t  d a t  c o n t r a c t 
gemakkelijk zou zijn. Sterker nog, 25 
m i l j o e n  d o l l a r  v e r d i e n e n  z o u 
gemakkelijk zijn, en 100 miljoen dollar zou ook mogelijk zijn. Wat is er 
veranderd? Slechts één ding u hebt een plan. Net als de verklaring die —
ik eerder gaf, dat iedereen vis kan vangen als Jezus hem laat zien waar en 
hoe hij moet vissen, zo is het nu ook voor u. Zodra u een plan hebt, een 
plan waarvan u denkt dat het haal-baar is, is uw probleem opgelost.

‘“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.”’ (Jeremia 29:11).

Laat me het nog eens zeggen ik denk dat je het nog eens moet —
horen God heeft JOUW plan!—

LAAT ME HET NOG 

EENS ZEGGEN—IK 

DENK DAT JE HET 

NOG EENS MOET 

HOREN—GOD HEEFT 

JOUW PLAN! 
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Er staat zoveel Koninkrijkswaarheid in dit Schriftgedeelte! Laten 
we eerst eens een definitie geven van een schat. Volgens het 
woordenboek is een schat een waardevol of kostbaar bezit van welke 
aard dan ook. Dus een schat hoeft geen stuk goud te zijn; het kan alles 
zijn wat je op dat moment nodig hebt. Dit Schriftgedeelte zegt dus dat 
het Koninkrijk der hemelen als een schat is, of je zou kunnen zeggen dat 
alles wat je in het leven nodig hebt zich in dat Koninkrijk bevindt. Dus 
waar is het Koninkrijk? In dit geschrift zegt Jezus dat het verborgen is in 
een veld. Zou je niet graag willen weten waar dat veld is? Nou, het goede 
nieuws is dat Jezus ons vertelt waar dat veld is en ook hoe we de schat 
kunnen vinden die daar verborgen ligt.

In de gelijkenis van de zaaier in Marcus 4 leert Jezus hoe het geloof 
in het hart van de mens tot stand komt. Daar gebruikt Hij een analogie 
waarin Hij de geest van de mens vergelijkt met de grond en het Woord 

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de 
akker VERBORGEN, die iemand vond en verborg; en van 
blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, 
en koopt die akker.

Nu was ik hier een beetje van geschrokken, dus vroeg ik wat er 
vervolgens gebeurde. Ze zei dat ze de perfecte schietkans had gekregen. 
Maar dat ze een vriend had gevraagd haar geweer te kalibreren, en in de 
veronderstelling dat de vriend dat had gedaan, had ze het nooit zelf 
gecontroleerd en miste ze het schot. Voor mij was het overduidelijk, 
maar voor haar verbazingwekkend genoeg niet. 

Ik denk dat dit is waar veel gelovigen zijn. Om de een of andere 
reden begrijpen zij het proces niet, de rol die zij moeten spelen in de 
oogst. Ik moest haar uitleggen dat God Zijn deel had gedaan, maar dat zij 
alleen haar eigen deel had gemist. Ziet u, God kan u het plan geven, maar 
u moet uw aandeel in het plan bijdragen om het te laten slagen. Je doet 
het samen met God!

—Mattheüs 13:44 HSV
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van God met zaad dat in de grond wordt gezaaid. Met diezelfde analogie 
kan ik aannemen dat de grond waarnaar hier in Mattheüs 13 wordt 
verwezen dezelfde definitie heeft, namelijk de geest van de mens. Ik wil 
u even herinneren aan wat we in hoofdstuk 6 hebben geleerd, namelijk 
dat wanneer we wedergeboren worden, onze menselijke geest één wordt 
met Gods Geest, waardoor we de gedachten van God kunnen aanboren. 
De schat in het veld is dus helemaal niet beperkt tot alleen maar ons, 
maar omvat alles wat God is, als we één zijn met Hem in de Geest. 

—1 Korinthe 6:19-20

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige 
Geest? Van de Geest die God u heeft gegeven en die nu in u 
woont? U bent niet van uzelf! God heeft u tegen de allerhoogste 
prijs gekocht! Gebruik daarom ieder deel van uw lichaam om 
God eer te geven.

Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat 
niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor 
hen die Hem liefhebben. God heeft het ons door de Geest —
duidelijk gemaakt. Want voor de Geest is niets verborgen, zelfs 
het diepste wezen van God niet. Zoals alleen de geest van een 
mens weet wat in een mens omgaat, weet ook alleen de Geest van 
God wat er in God is. En wij hebben niet de geest van de wereld 
ontvangen, maar de Geest van God om zo te weten wat God ons 
in genade gegeven heeft. 

En 1 Korinthe 2:16 voegt daaraan toe: “Wij hebben de gedachten 
van Christus.” Jezus bewijst waar deze schat ligt in Lucas 17:20-21.

—1 Korinthe 2:9-12

Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze . . . 
want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.

—Lukas 17:20-21 HSV

DE SCHATKIST

105



Maar toen u werd wedergeboren, werd u lid van Gods eigen 
huisgezin en burger van zijn geweldige Koninkrijk. Hij heeft u al alles 
gegeven wat Hij heeft! In feite staat er in Lukas 12:32 dat er geen reden is 
om bang of bevreesd te zijn, want het heeft uw Vader behaagd u het 
Koninkrijk te geven. Welk Koninkrijk? Zijn Koninkrijk!

“Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader 
behaagd u het Koninkrijk te geven.” (Lucas 12:32 HSV).

—Efeziërs 3:20

God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of 
beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. 

Het is dus op dit punt waar we 
anders moeten leren denken. 
Deze schat is meer dan we ons 
kunnen voorstellen! Als we iets 
nodig hebben of hulp nodig 
hebben, hebben we onszelf 
getraind om het antwoord buiten 
onszelf te zoeken. Maar nu woont 
de Heilige Geest, God zelf, in ons 
en Hij is onze hulp. We hebben al 
besproken hoe bidden in de Geest 
of in tongen onderricht brengt en 

geheimen onthult. Maar veel mensen vinden het moeilijk om te 
begrijpen hoe waardevol dit soort hulp kan zijn of dat God werkelijk hun 
antwoord wil zijn op elk gebied van het leven. 

Dus, laat me samenvatten wat ik probeer te zeggen. 

ER ZIT EEN SCHAT IN U!

Hoe groot? Een schat die je stoutste dromen te boven gaat! Een 
onmetelijke schat!

HET IS ALLEMAAL AL 

VAN U, MIJN VRIEND, 

HET HELE KONINKRIJK. 

GOD KAN NIETS 

TOEVOEGEN AAN WAT 

HIJ U AL GEGEVEN 

HEEFT. U HEBT 

HET ALLEMAAL AL!
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Het is allemaal al van u, mijn vriend, het hele Koninkrijk. God kan 
niets toevoegen aan wat Hij u al gegeven heeft. U hebt het allemaal al! 
Veel mensen doen alsof ze God lastig vallen als ze Hem bij hun dagelijks 
leven betrekken. Maar dat is gewoon onwetendheid. Als ik u zou 
vertellen dat u een burger van de Verenigde Staten bent, en u zou zeggen: 
"Nou, ik weet het gewoon niet. Als ik me hier zou vestigen, zou ik bang 
zijn dat ik iemand lastig zou vallen als ik gebruik zou willen maken van 
sommige wetten van het land die me toestaan mijn bedrijf hier te 
openen." Als burger hebt u al alle wetten en privileges die het hele land te 
bieden heeft. Ze zijn allemaal van u! Laat u niet weerhouden. Pak alle 
voordelen die legaal al van u zijn! 

Waarom wordt het Koninkrijk van God vergeleken met een 
schat?

Omdat je kunt weten wat je in elke situatie moet doen, als je toegang 
hebt tot de kennis van de hemel, met alle unieke, ongewone en door God 
gegeven strategieën. Laat me je nog een voorbeeld geven van hoe dit 
werkt. 

Toen Drenda en ik begonnen te leren over het Koninkrijk, 
veranderde ons leven op een enorme manier. Volledig uit de schulden 
raken was als frisse lucht inademen, en het leven kreeg een heel nieuw 
aroma. Het wonder om contant te betalen voor onze 22 hectare was als 
een droom, het was geweldig, maar we hadden er nog steeds een huis op 
nodig. We wisten niets over het bouwen van een huis, en we wisten niet 
echt waar we moesten beginnen. Maar we begonnen te bidden over HOE 
we te werk moesten gaan om het huis te krijgen dat we nodig hadden op 
dat terrein. We gingen erop vertrouwen dat de Heilige Geest ons zou 
helpen. 

Omdat we volledig uit de schulden wilden blijven, begonnen we te 
zoeken naar onconventionele manieren om een huis te bouwen. Een van 
de methoden die een geweldig huis met een gereduceerde prijs bood, 
was het bouwen van een prefab woning. Zo'n kant en klaar huis is geen 
trailer, maar een huis dat in delen in een fabriek wordt gebouwd en 
vervolgens op de bouwplaats wordt geassembleerd. Deze woningen zijn 
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Ik weet niet meer hoe de uitnodiging voor die spreekbeurt in 
Virginia tot stand was gekomen. Maar we werden uitgenodigd om bij 
een van de thuisonderwijsgezinnen te logeren terwijl we daar waren. 
Toen we in hun prachtige huis in zuidelijke stijl aankwamen en onze 
nieuwe vrienden ontmoetten, begonnen we opmerkingen te maken over 
hoe geweldig hun huis was. Tijdens dat gesprek ontdekten we dat ze het 
zelf hadden gebouwd. Ik was eerst stomverbaasd. "Zijn jullie 
aannemers?" vroeg ik. "Nee," zeiden ze. De vader vertelde ons dat hij 
boekhouder was bij een groot plaatselijk bedrijf. "Nou, hoe wisten jullie 
dan hoe je je eigen huis moest bouwen?" vroeg ik. 

We zeiden dat we de eigenlijke plannen bij ons hadden, en ze 

Ze begonnen over verschillende dingen te praten, en in dat gesprek 
vertelden we dat we ook een huis aan het bouwen waren en dat we het 
contract zouden tekenen zodra we weer thuis waren. Ze waren 
opgetogen dat te horen en begonnen ons vragen te stellen over ons 
nieuwe huis. We begonnen hen te vertellen over het Koninkrijk en hoe 
ons leven was veranderd. We vertelden hoe we contant hadden betaald 
voor de 22 hectare en hoe enthousiast we waren om onze boerderij 
achter ons te laten. 

van dezelfde kwaliteit als een huis, waarvan eerst het houten frame vanaf 
de grond wordt opgebouwd. Maar een prefab huis kost minder door de 
efficiënte bouwmethoden in de fabriek. Dus bekeken we twee of drie 
prefab bouwbedrijven en de modellen die zij aanboden. Na onderzoek 
en het bekijken van modulaire huizen, vonden we dat dit de juiste weg 
was en kozen we een bedrijf en een model waarvan we dachten dat het 
een geweldig huis op ons terrein zou zijn. We waren klaar om het 
contract te ondertekenen nadat we thuis zouden komen van een 
thuisstudieconventie in Virginia, waarvoor we waren uitgenodigd om te 
spreken. We besloten de tekeningen voor het huis met ons mee te nemen, 
zodat we eventuele details die we over het hoofd hadden gezien konden 
bespreken. En ook om er zeker van te zijn dat we het juiste gevoel 
hadden dat dit de goede weg was, voordat we bij thuiskomst het contract 
zouden ondertekenen. 
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Dus toen we thuiskwamen, kozen we ervoor om het contract voor de 
modulaire woning niet te tekenen. We bestelden het boek en lazen elk 
hoofdstuk door. We begonnen ook te kijken naar aangepaste 
huisplannen. Uiteindelijk vonden we een huisplan dat we mooi vonden 
en we begonnen het te ontleden tot een stappenplan. We spraken met 
vrienden en mensen die we kenden die ook huizen hadden gebouwd. 
Uiteindelijk besloten we dat we dit konden! We bekeken de 
bouwplannen en vroegen ons af: "Wat kunnen we zelf doen om dit huis 
binnen ons budget te krijgen?" Ongelooflijk genoeg besloot ik dat ik het 
hele huis kon bedraden, ook al had ik nog nooit in mijn leven een 
elektriciteitskabel in handen gehad. Een vriend die verstand had van 
bedrading vertelde me dat het gemakkelijk was en dat hij het me zou 
laten zien. 

vroegen ons of ze die mochten zien, wat we natuurlijk graag deden. Dus 
haalden we de tekeningen op, gingen aan hun keukentafel zitten en 
legden de plannen uit. Het duurde niet lang voordat de vrouw dingen 
begon te zeggen als: "Nee, deze ruimte is te klein," of "jullie hebben een 
grotere keuken nodig," of "hebben jullie nagedacht over dit huis als 
jullie kinderen groter worden? Als pastors hebben jullie echt een grotere 
ontspanningsruimte nodig." Het komt er eigenlijk op neer dat ze ons 
lieten zien waarom we dit huis niet moesten bouwen. En we moesten het 
eens zijn met elk punt dat ze maakten. "Nou, hoe kunnen we een groter 
huis bouwen met het geld dat we te besteden hebben?" "Dat is 
gemakkelijk," zeiden ze. "Bouw het zelf!" Toen ik die woorden hoorde, 
moest ik bijna lachen. "Ik mijn eigen huis bouwen?" Zoals ik al zei, ik 
wist niets van een huis! Maar ze begonnen ons aan te moedigen en 
zeiden dat het niet zo moeilijk was. Ze vertelden ons over een boek met 
de titel, Bespaar tot $50.000 of meer als je eigen aannemer: hoe je je 
eigen droomhuis kunt ontwerpen en bouwen door Warren V. Jaeger. 

Omdat ik het druk had met mijn bedrijf, besloot Drenda dat zij de 
hoofdaannemer zou zijn en met de onderaannemers zou werken. We 
regelden een aannemer om de hoofdstructuur van het huis op te bouwen, 
en de rest zouden we zelf doen. Wat volgde waren enkele van de meest 
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Vandaag ben ik zo blij dat we de 
Heilige Geest hebben gevraagd ons 
te helpen met een plan. De resultaten 
waren en zijn zo ver boven alles wat 
we alleen hadden kunnen dromen. Ik 
ben nog steeds onder de indruk van 
hoe God die reis naar Virginia 
organiseerde en ons bij het echtpaar 
plaatste dat net klaar was met het 
bouwen van hun eigen huis. Ik ben 
ervan overtuigd dat als dat niet was 
gebeurd, wij waarschijnlijk het 

modulaire huis hadden gebouwd. Ik zeg niet dat het modulaire huis niet 
een tijdje zou hebben gewerkt, maar we zouden het snel ontgroeid zijn. 
Het huis dat we bouwden is voor mij nog steeds een getuigenis van een 
voorbeeld van hoe de Heilige Geest u in elke situatie zal helpen en u het 
plan en de richting zal geven die uw verwachtingen zullen overtreffen! 

God heeft UW plan!

En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: 
Waarom spreekt U tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde 
en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van 

Dus nogmaals, laat me het nog een keer zeggen... 

Maar u zou kunnen zeggen, "Gary, dit is allemaal goed, maar in 
Mattheüs 13:44 staat dat het plan verborgen is!" Ja, dat doet het, en dat is 
in uw voordeel. Kijk naar wat Jezus zegt in Mattheüs 13:10-11.

intense maar spannende dagen van ons leven. Om een lang verhaal kort 
te maken, we voltooiden ons huis met dubbel zoveel vierkante meters als 
het modulaire huis zou hebben gehad. We hadden massief houten 
deuren; hardhouten vloeren; massief houten kroonlijsten; en prachtige, 
op maat gemaakte kasten in de keuken met nieuwe roestvrijstalen 
apparaten. We kwamen erachter dat we meer dan 200.000 dollar hadden 

bespaard door het zelf te bouwen! 
IK ZEG ALTIJD DAT 

GODS GEHEIMEN NIET 

VOOR U VERBORGEN 

ZIJN, MAAR TEN 

BEHOEVE VAN U! 

SATAN WOONT IN DE 

DUISTERNIS EN KENT 

DE PLANNEN VAN 

GOD NIET.
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—1 Korinthe 2:7-8

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de 
akker VERBORGEN, die iemand vond en verborg; en van 
blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij 
heeft, en koopt die akker.

Deze geheime kennis is voor u en niet voor de duivel of slechte 
mensen die er misbruik van zouden maken of de plannen van God 
zouden dwarsbomen als ze er weet van zouden hebben. In de Bijbel staat 
dat satan van tactiek zal veranderen als hij te weten kan komen wat God 
aan het doen is.

het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet 
gegeven.	 	              

—Mattheüs 13:44 HSV

Ik zeg altijd dat Gods geheimen niet voor u verborgen zijn, maar ten 
behoeve van u! Satan woont in de duisternis en kent de plannen van God 
niet. Hij kan alleen maar reageren op wat God doet. Tegen de tijd dat hij 
ontdekt wat er aan de hand is, is het te laat! Dus de volgende keer dat u 
een beetje nerveus wordt als het middernachtelijk uur nadert en u uw 
antwoord nog steeds niet hebt, weet dan dat God nooit te laat is. En wat u 
misschien ziet als een vertraging werkt in uw voordeel, doordat het 
antwoord verborgen blijft tot het tijd is om het te onthullen. 

—Mattheüs 13:10-11 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 gekrisigd hebben.	
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We hebben besproken wat en waar het veld is en waarom de schat 
verborgen is. We hebben ook besproken hoe je die verborgen dingen van 
het Koninkrijk van God kunt horen door te bidden in de Geest en te 
luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Maar er is nog een cruciaal 
principe in dit proces dat in onze bijbeltekst wordt genoemd dat u moet 
kennen. Het niet in acht nemen daarvan heeft de ondergang van vele 
goede en nobele plannen veroorzaakt en rampzalige vernietiging in 
mensenlevens. In onze bijbeltekst staat dat wanneer de man de schat 
vindt – d.w.z. het idee, de richting of het plan van God hoort – hij die 
schat weer verbergt. HIJ HANDELT ER NIET METEEN NAAR! Hij 
begint niet al zijn vrienden en buren te vertellen over wat hij van de Heer 
heeft gehoord of over zijn nieuwe en opwindende plannen; nog niet in 
ieder geval. Er staat dat hij de schat weer verbergt, alles wat hij heeft gaat 
verkopen en dan de akker koopt. Eenvoudig gezegd: hij wil de locatie 
van de schat aan niemand anders bekendmaken totdat hij dat stuk grond 
daadwerkelijk bezit. Door te wachten tot hij het bezit, is hij ervan 
verzekerd dat niemand hem ervan kan beroven.

Ditzelfde principe geldt voor elke aanwijzing of instructie die God u 

De Schrift onthult ook dat op het moment dat hij de schat voor het 
eerst vindt, hij eigenlijk niet in staat is de schat te betalen en een proces 
van voorbereiding moet doorlopen om hem in staat te stellen de schat te 
kopen. Dit principe gaat veel verder dan geld en simpelweg iets kopen. 
Het leert ons een cruciaal levensbeginsel en hoe u moet handelen naar 
wat de Heilige Geest u toont als u wilt slagen. 

De Schrift zegt dat als u eenmaal het idee of de richting hoort, u er 
niet mee verder moet gaan totdat u de capaciteit hebt om het in bezit te 
nemen. Ik denk dat we allemaal gemakkelijk kunnen zien hoe dit werkt 
met geld. Als u niet genoeg geld hebt om het land te kopen, zou u zeker 
niet aan iemand vertellen dat er een schat op lag. Als het bekend wordt 
dat er een schat ligt, kunt u er zeker van zijn dat iemand anders het eerst 
zou kopen. In plaats daarvan zou u alles doen wat nodig is om het geld te 
krijgen om het land te kopen, terwijl u de waarheid over de verborgen 
schat voor uzelf houdt. 
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geeft. Vaak missen christenen het omdat ze het einde verwisselen met 
het begin. Vaak zal de Heilige Geest een idee aan ons openbaren, niet om 
ons op dat moment met dat idee aan het werk te zetten, maar om ons in 
staat te stellen ons voor te bereiden, zodat we de kans daadwerkelijk 
kunnen aangrijpen. De voorbereidingsfase van elke onderneming is het 
belangrijkste deel van het proces. In de sport worden wedstrijden 
verloren of gewonnen op basis van hoe goed de teams zich voorbereiden 
op de wedstrijd tijdens de training, wanneer niemand kijkt. Maar u moet 
toegeven dat oefenen niet leuk is; het is slopend en vermoeiend. In 
vergelijking daarmee houdt iedereen van de spanning van de wedstrijd, 
het publiek, de lichten en de sensatie van de overwinning. 

Als we een idee van de Heilige Geest ontvangen, betekent dat niet 
dat we er op hetzelfde moment in moeten springen. Meestal leidt dat idee 

Helaas veranderen die dromen in pijn en verdriet als men zich niet 
voorbereidt. Ik kan u niet vertellen hoeveel mensen ik in hun leven 
schipbreuk heb zien lijden doordat zij dit principe niet kenden. Ik heb 
mensen gezien die echt door God geroepen waren, mensen die gezalfd 
waren, die een kerk begonnen terwijl ze emotioneel of financieel niet 
voorbereid waren, en die eindigden met een ramp in plaats van de droom 
die ze voor ogen hadden. Ik heb mensen gezien die een idee voor een 
bedrijf van God te horen kregen, en die, overtuigd van succes, hun 
fulltime baan opzegden zonder de nodige zorgvuldigheid of 
voorbereiding, en failliet gingen. Het trieste van deze verhalen is dat 
God de schuld krijgt, en dat de betrokkenen niet alleen gedesillusioneerd 
raken over zichzelf, maar ook over God. Ik weet niet waarom zoveel 
mensen denken dat succes van de ene dag op de andere komt. Maar 
mensen moeten de processen van succes leren die in dit ene eenvoudige 
Schriftgedeelte staan.

Mensen komen naar me toe en zeggen: "Hé, pastor, God heeft me 
verteld dat dit mijn kerk is." En daarna zie je ze nooit meer. "Hé, pastor, 
God gaf me dit geweldige zakenidee." Het volgende wat je hoort is dat 
hun huis publiek geveild wordt en dat hun auto in beslag is genomen. Dit 
is NIET wat God voor u heeft.
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In mijn geval werd ik geroepen om het evangelie te verkondigen 
toen ik 19 was. Ik had een open visioen waarin ik mezelf een Bijbel zag 
vasthouden en de Heer drie keer zei: "Ik roep je om mijn Woord te 
prediken". Het was een zeer reële en krachtige ervaring. Maar de Heer 
zei niet dat ik op dat moment moest gaan preken. In plaats daarvan zei 
Hij dat ik moest gaan studeren. Zie je, ik had eigenlijk de middelbare 
school opgegeven met een 3 als gemiddelde. Ik was ook extreem 
verlegen en vermeed mensen. Laat ik heel duidelijk zijn. Ik was nog lang 
niet volwassen genoeg om mensen te leiden. Dus ging ik studeren, en het 
was moeilijk, heel moeilijk, maar ik zette door en maakte mijn vierjarige 
studie af.

Het was op dat moment dat God me vertelde dat dit het moment was 
om een kerk te starten. Ik was toen 40 jaar oud. Het duurde 21 jaar 
voordat God me voorbereidde op het visioen dat Hij me had gegeven 
toen ik 19 was. Toen ik eenmaal als pastor begon, begreep ik waarom er 
zoveel voorbereiding nodig was. Pastoraat was moeilijker dan ik dacht. 

ons om die droom te verbergen en ons voor te bereiden om het in bezit te 
nemen. Meestal hebben we niet alles wat we nodig hebben om die visie 
daadwerkelijk in bezit te nemen. Voorbereiding kan een week of zelfs 
jaren duren, afhankelijk van wat God u heeft laten zien om te doen. U 
moet begrijpen dat voorbereiding en timing net zo belangrijk of 
belangrijker zijn dan het idee zelf!

Met de universiteit achter mij, vroeg ik me af of het toen tijd was om 
te preken. Maar de Heer zei me dat Hij wilde dat ik een baan nam bij een 
plaatselijk financieel bedrijf dat verzekeringen en aandelen verkocht. 
Hoewel dat voor mij nergens op sloeg, wist ik dat het Gods stem was die 
ik hoorde, en ik nam de baan aan. Die baan was nog moeilijker dan de 
universiteit. Ik moest elke dag werken via cold calling en mijn angst 
voor mensen leren overwinnen. Leven op provisie was ook moeilijk, en 
om eerlijk te zijn wilde ik elke dag stoppen, maar ik wist dat ik het niet 
kon. Uiteindelijk, na een paar jaar, werd ik goed in wat ik deed. Drenda 
en ik ontwikkelden zelfs het beste kantoor van de 5.000 kantoren in het 
hele land bij de firma waar we werkten. 
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Vanwege dit principe van voorbereiding parafraseer ik Mattheüs 
13:44 graag als volgt:

Maar door mijn training met mensen en het omgaan met afwijzing in het 
bedrijfsleven kon ik trouw blijven aan Gods roeping op mijn leven. Niet 
elke opdracht zal 21 jaar voorbereiding vergen, maar het principe van 
voorbereiding is hetzelfde. 

Het Koninkrijk der hemelen in u geeft u de kennis of toegang tot 
de kennis van de geheimen, of verborgen dingen die God weet. 
Deze kennis is toegankelijk vanuit de Geest van God zelf die in u 
is. Wanneer een mens die geheime kennis vindt of hoort die voor 
hem een schat is, een antwoord, verbergt hij die weer in zijn hart 
en verstand. En dan gaat hij in zijn vreugde met al zijn kracht de 
hem geopenbaarde richting en aanwijzing na, met zorgvuldige 
voorbereiding, om zo vaste grip op zijn antwoord te krijgen en 
het in bezit te nemen.

DE SCHATKIST
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Als ik bij pastor Peter ben, praten we meestal veel over de bediening, 
omdat hij in mijn bestuur zit. En dat was op deze reis ook het geval. We 
hadden het allebei over onze plannen voor het komende jaar en 
wisselden gewoon ideeën uit. Uiteindelijk kwam de tijd om afscheid te 
nemen, wat altijd triest is omdat het zulke goede vrienden zijn. Drenda 
en ik bezoeken hen meestal één keer per jaar, of in ieder geval om het 
jaar, in Nieuw-Zeeland. Maar dit jaar had ik het al erg druk en had ik daar 
geen plannen voor.

Mijn vriend, pastor Peter en zijn vrouw Bev, die een geweldige kerk 
in Nieuw-Zeeland leiden, kwamen naar de Verenigde Staten voor een 
kort bezoek. Het was rond de kerst en ze zouden een paar dagen voor een 
kort oponthoud in Colorado Springs in het Broadmoor hotel blijven, om 
uit te rusten en te genieten van het kerstlandschap. Als u nog nooit in het 
Broadmoor bent geweest: het is een van Amerika's mooiste 
vakantieoorden en het ligt tegen de Rocky Mountains aan. Het staat 
bekend om zijn prachtige kerstversieringen. Pastor Peter belde ons om 
ons te laten weten, wanneer ze zouden arriveren en vroeg of we mee 
wilden gaan. We grepen die kans aan en brachten er drie schitterende 
dagen door.

Zo kwamen we thuis, klaar om het nieuwe jaar vol verwachting 
tegemoet te gaan. Op 9 januari had ik echter een droom waarin me werd 
verteld dat dominee Peter me zou uitnodigen om in februari in zijn kerk 
te preken. Ik herinner me dat ik dat hoogst ongebruikelijk vond, want ik 

DE MOEILIJKE 
PLAATS VAN 
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Tijdens onze vlucht, terwijl ik uit het raam keek naar niets dan ijs en 
sneeuw onder me, realiseerde ik me net dat ik met een Argentijnse 
luchtvaartmaatschappij vloog, een maatschappij die ook financiële 

Onze reis naar Argentinië was een zakenreis die gesponsord werd 
door een van mijn leveranciers waarmee mijn bedrijf zaken doet. Het 
was een goede reis en een mooi moment om bij te praten met enkele 
vrienden die ik gewoonlijk eens per jaar of zo zie. Argentinië had op dat 
moment te kampen met ernstige financiële problemen, en er waren wat 
rellen in de stad, maar over het algemeen was het een geweldige reis, 
want ik was er nog nooit geweest. Onze vlucht naar Sydney duurde 16 
uur in de lucht, de langste vlucht die ik ooit had gemaakt. De reis ging 
over de top van de Zuidpool, wat ik geweldig vond omdat ik hoopte dat 
deel van de wereld vanuit de lucht te zien. 

Mijn computer stond op het aanrecht en ik zette hem terloops aan. 
Terwijl ik daar een kop koffie zat te drinken, zag ik dat er een e-mail van 
pastor Peter was binnengekomen. Toen ik de e-mail opende, zag ik tot 
mijn verbazing dat hij me uitnodigde om te komen preken op zijn 
jaarlijkse financiële conferentie, die over slechts drie weken plaatsvond. 
Ik was natuurlijk verrast, maar door de droom was ik niet geschokt. Ik 
keek even in mijn agenda om te zien of dat wel mogelijk was, want ik 
moest die maand veel reizen, ongeveer in dezelfde periode dat Peter me 
had uitgenodigd om in Nieuw-Zeeland te zijn. Drenda en ik zouden al 
naar Buenos Aires in Argentinië vliegen, een paar dagen voordat ik in 
Auckland zou moeten zijn. De enige manier waarop ik daar op tijd kon 
zijn was om na de conferentie in Buenos Aires te vertrekken en 
rechtstreeks naar Sydney, Australië, te vliegen. En vandaar zouden we 
dan de vlucht naar Auckland nemen. Ik zou nooit zo'n reis hebben 
gepland, maar omdat de Heer tot mij had gesproken, wist ik dat we 
moesten gaan. 

had net drie dagen met hem doorgebracht. Hij had er niets over gezegd, 
en februari was nog maar een paar weken weg. Ik vertelde Drenda wat de 
Heer me had verteld terwijl ik op weg was naar de keuken voor het 
ontbijt. 
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problemen had in een land dat moeite had om financieel overeind te 
blijven. De gedachte kwam even bij me op dat als deze maatschappij 
tekortkomingen zou hebben bij het onderhoud van haar vliegtuigen en 
we in dit deel van de wereld een noodlanding zouden moeten maken, het 
geen prettige ervaring zou worden. Maar ik wist dat ik in zeer veilige 
handen was, want de Heer zelf had mij 
die reis opgedragen. 

“Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen 
van God.” 

Bij aankomst in Sydney belden we 
snel met pastor Peter en Bev. En tot onze 
schrik hoorden we dat Peter in het 
ziekenhuis lag en net een zware 
hartaanval had gehad. Hij zou helemaal 
niet kunnen preken tijdens zijn grote 
financiële weekend en vroeg mij of ik het 
hele evenement kon onderwijzen. Ik wist 
nu waarom de Heer mij had opgedragen naar Nieuw-Zeeland te komen. 
En ik had ontzag voor de leiding van de Heilige Geest bij al onze 
stappen. Dit is een geweldige herinnering aan wat in  Romeinen 8:14 
staat: 

In zijn tweede regeringsjaar kreeg Nebukadnezar een vreselijke 
nachtmerrie. Hevig verontrust werd hij wakker en kon de slaap 
niet meer vatten. Hij ontbood meteen alle geleerden, 
bezweerders, tovenaars en astrologen. Zij moesten hem zijn 

Nogmaals, we hebben het over het vermogen om richting, ideeën en 
concepten van de Heilige Geest te horen. Er is geen beter verhaal in de 
Bijbel om mijn volgende les te illustreren over hoe het horen van de 
Heilige Geest je de antwoorden kan geven die je nodig hebt, dan het 
verhaal van Daniël. Laten we het verhaal volgen vanaf Daniël 2:1-6.

“WANT ALLEN DIE 

DOOR DE GEEST 

VAN GOD GELEID 

WORDEN, ZIJN 

KINDEREN VAN 

GOD.” 
—ROMEINEN 8:14
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Toen antwoordden de astrologen hem: “Majesteit, vertel ons uw 
droom, dan zullen wij u de betekenis ervan uitleggen.” 

Toen de koning dit hoorde, werd hij razend en beval alle wijze 
mannen uit Babel terecht te stellen. Overal werden wijzen 
opgepakt. Ook Daniël en zijn metgezellen liepen gevaar 
gearresteerd en gedood te worden.

—Daniël 2:10-13

Daarop ging hij naar huis en vertelde zijn vrienden Hananja, 
Misaël en Azarja dat zij de God van de hemel moesten smeken 
medelijden met hen te tonen door hun het geheim van de droom 
te vertellen. Dan zouden zij en de andere wijzen van Babel niet 
hoeven te sterven. Die nacht vertelde God aan Daniël het 
geheim. En Daniël loofde de God van de hemel en zei: 

—Daniël 2:1-6                                              

De astrologen antwoordden hun vorst: “Geen mens ter wereld 
kan antwoord geven op de vraag die u stelt! Daarom heeft nog 
nooit een koning, hoe groot of machtig ook, zoiets aan een 
geleerde, tovenaar of astroloog gevraagd. U wilt het 
onmogelijke. Niemand kan u uw droom vertellen, behalve de 
goden, maar die wonen niet onder de stervelingen.” 

De koning zei echter: “Ik heb besloten dat u mij zowel de droom 
als zijn uitlegging moet vertellen! Als u dat niet kunt, zal ik u in 
stukken laten hakken en uw huizen met de grond gelijk laten 
maken. U krijgt echter prachtige geschenken en ik zal u met 
eerbewijzen overladen, als u mij zegt hoe mijn droom was en mij 
zijn betekenis vertelt. Vooruit, steek van wal!”

droom verklaren. Toen zij allemaal voor hem stonden, zei hij: 
“Ik heb een vreselijke nachtmerrie gehad. Dat maakt mij erg 
ongerust en daarom wil ik weten wat dat te betekenen heeft.” 
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Daniel is in een situatie van leven of dood, een levensgevaarlijke 
plek. Maar hier is een belangrijke sleutel tot zijn volgende promotie. 
God gebruikte het om zijn promotie voor te bereiden, niet zijn 
ondergang. Daniël is in staat, door de geheime kennis van de Heilige 
Geest, koning Nebukadnezar de droom en de uitleg te geven. De koning 
is verrukt, zoals we in de volgende passage zien. 

'Geprezen zij God van eeuwigheid tot eeuwigheid! Want Hij 
bezit alle wijsheid en kracht. Alle wereldgebeurtenissen liggen 
in zijn hand. Hij zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan. 
Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de geleerden hun inzicht. Hij 
maakt ondoorgrondelijke en geheime dingen bekend. Hij ziet 
alle in het duister verborgen zaken, want Hij Zelf is het licht.

Toen knielde koning Nebukadnezar voor Daniël en boog diep 
voor hem. Hij beval zijn onderdanen hem offers te brengen en 
wierook voor hem te branden. 'Werkelijk, Daniël,' zei hij, 'uw 
God is de God boven alle goden, de heerser over alle koningen. 
Hij openbaart geheimen en daardoor hebt u dit geheim kunnen 
bekendmaken.'

—Daniël 2:46-49

Wat was het resultaat van het feit dat Daniël Gods stem kon horen? 
Promotie en rijkdom! 

—Daniël 2:17-22

Toen verleende hij Daniël hoge waardigheid. Hij gaf hem 
talloze kostbare geschenken en benoemde hem tot heerser 
over het hele gebied van Babel en maakte hem bovendien 
hoofd van alle wijze mannen uit Babel. Op Daniëls verzoek 
stelde de koning Sadrach, Mesach en Abednego aan als zijn 
assistenten. Zij waren verantwoordelijk voor het bestuur van het 
gebied van Babel. Daniël bleef in functie aan het koninklijk hof
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Hetzelfde resultaat vinden we in een ander verhaal in de Bijbel, het 
verhaal van Jozef. Geconfronteerd met een soortgelijke situatie kreeg 
Jozef de kans om de droom van de Farao te interpreteren. Toen hij erin 
slaagde de droom uit te leggen en vervolgens een plan van aanpak 
voorlegde om Egypte te redden van de komende droogte die de droom 
onthulde, vinden we Farao's reactie in Genesis 41:39-40.

—Genesis 41:39-40

In beide verhalen was hopeloosheid in het begin een echte 
verleiding, maar promotie en rijkdom waren het resultaat. Simpel 
gezegd:de wereld betaalt veel geld aan mensen die grote problemen 
oplossen. De Heilige Geest in jou zet je graag midden in grote 
problemen! Begin niet te vrezen als dat gebeurt, maar begin de Heer te 
prijzen, want Hij zal u helpen, net zoals Hij Daniël en Jozef hielp! Ik zeg 
altijd dat God de eer krijgt, en ik het loon! Ik hou van wat Daniël zei over 
de Heer: “Hij maakt ondoorgrondelijke en geheime dingen bekend. 
Hij ziet alle in het duister verborgen zaken, want Hij Zelf is het 
licht.” Daniel zegt dat Hij Zelf licht is. Dat betekent, wanneer je wandelt 
in een donkere nacht en je doet een licht aan, dan kun je zien waar je heen 
gaat! Angst wordt overwonnen door licht en je weet waar je heen moet 
lopen. Paulus impliceert in de volgende tekst dat God spreekt en ons 
helpt in moeilijke tijden:

U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. 
(1 Korinthe 12:2 HSV). 

Toen wendde de farao zich tot Jozef en zei: 'Aangezien God u de 
betekenis van de dromen heeft ingegeven, bent u de meest wijze 
man in het land! Ik benoem u daarom tot leider van de 
voedselverzameling. Ik geef u een blanco volmacht in het hele 
land. U zult alleen aan mij verantwoording schuldig zijn.' Ik 
benoem u daarom tot leider van de voedselverzameling. Ik geef 
u een blanco volmacht in het hele land. U zult alleen aan mij 
verantwoording schuldig zijn.
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Voordat ik je het verhaal vertel, gebaseerd op wat je nu weet, kun je 
me vertellen hoe we dat moeten interpreteren? PROMOTIE! Ik hou 
ervan dat God me een keuze gaf. Hij vroeg of ik bereid was dit traject met 
Hem af te leggen. Hij wilde mijn instemming. Als ik nee had gezegd, 
was Hij naar iemand anders gegaan, daar ben ik zeker van. Maar ik heb 
liever zelf de promotie, jij niet?

Nou, ik zei: "Ja, Heer, U weet dat ik dat zal doen." Een paar weken 
later bood het Daystar netwerk ons een dagelijks tijdslot aan, terwijl we 
voorheen alleen een wekelijkse uitzending deden. Als we dat zouden 
aannemen, zouden onze tv rekeningen stijgen tot ongeveer 200.000 
dollar per maand. Nou, gebaseerd op dat profetische woord en de 
bekrachtiging van de Heilige Geest van binnen, zei ik ja. Iedereen 
vertelde me dat je in het begin misschien een paar maanden gaat 
achterlopen met je zendtijdrekeningen totdat de mensen je programma 

Paulus zegt dat afgoden niet praten, maar God wel!
U vraagt zich misschien af waarom ik dit hoofdstuk "De moeilijke 

plaats van promotie" heb genoemd. Het is omdat juist op de moeilijke 
plaatsen de Heilige Geest in u de antwoorden heeft. Het is de moeilijke 
plaats die u de perfecte gelegenheid geeft om de oplossing te brengen. 
De moeilijke plaats is de perfecte voorbereiding voor uw volgende 
promotie! Helaas vermijden veel gelovigen de moeilijke plaatsen. Het is 
zelfs zo, dat veel mensen denken dat als zij zich op een moeilijke plaats 
bevinden, zij God hebben gemist. 

Ik weet nog dat we begonnen met tv. De rekeningen waren toen 
ongeveer negenduizend dollar per maand. Nou, ik vond dat erg veel geld 
om elke maand op te hoesten. Maar daarna gingen de rekeningen naar 
meer dan twintigduizend dollar per maand, en toen naar vijftigduizend 
per maand. Op een dag, toen we allemaal aan het bidden waren, begon 
Amy, mijn dochter, te spreken in de gave van profetie: 

"De oogst is te groot voor jou. Ik ga jullie oprekken. Alleen door 
Mijn Geest kun je begrijpen wat er staat te gebeuren! Wil je de stap 
wagen en je door Mij laten leiden naar moeilijke dingen die je begrip te 
boven gaan, naar het onmogelijke?"
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ontdekken. Dat is precies wat er gebeurde, maar misschien iets ernstiger 
dan we allemaal verwachtten. In vijf maanden tijd liep ik 500.000 dollar 
achter op onze tv-rekeningen. Onze koper van zendtijd stuurde me een 
email dat zijn advocaten een beetje nerveus werden van de late 
betalingen. 

Kijk, moeilijke plaatsen zijn niet slecht! Ze zijn de plaats van 
promotie, mijn vriend. Mensen vertellen me dat ze bang zijn om op 
moeilijke plaatsen te komen, omdat ze bang zijn een fout te maken. Maar 
de Heilige Geest kan je waarschuwen voor een mogelijke fout als je naar 
Hem luistert. 

Ik begon hierover echt met God te worstelen, want mijn uitzending 
heet Fixing the Money Thing! Ik begon een beetje ontmoedigd te raken 
en zei tegen Drenda dat ik misschien moest bezuinigen op tv. Maar zij 
antwoordde: "Wat zei God? Hij zei toch dat Hij ervoor zou betalen?" Een 
paar dagen lang was dat alles wat ze zei toen ik er met haar over sprak. 
Nou, we baden, en hoewel ik toen geen antwoorden kreeg, voelde ik de 
vrede van God. Die week had ik een droom waarin ik stapels cheques 
zag. Het vreemde aan deze droom was dat ik niet alleen een stapel 
cheques zag, maar ook de bedragen op de cheques en wie ze geschreven 
had. Toen ik wakker werd wist ik dat de tv-rekeningen betaald waren, en 
dat ik rust had. Nou, dat weekend, een normaal weekend mag ik wel 
zeggen, kwam de $500.000 binnen, precies zoals de droom me liet zien. 
De bedragen die ik zag en wie de cheques hadden uitgeschreven waren 
er allemaal.

Ik herinner me, toen ik een paar jaar geleden mijn hypotheekbedrijf 
runde, dat een klant het vrije vermogen van zijn huis wilde lenen om het 
te investeren in een bedrijf waar ik geen goed gevoel bij had. Ik herinner 
me dat toen ik de trap opliep in het hypotheekkantoor, een van mijn 
vertegenwoordigers me daarover aansprak. Plotseling voelde ik dat de 
Heilige Geest me vertelde wat ik met deze zaak moest doen. Ik zei tegen 
mijn vertegenwoordiger: "Je kunt de deal sluiten, maar laat de klant een 
brief ondertekenen die deel uitmaakt van het kredietpakket, waarin staat 
dat wij geen deel uitmaken van de investeringsmaatschappij, maar 
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Ik heb het volgende verhaal verteld in een van mijn andere boeken, 
maar het verdient herhaling in deze bespreking. Op een dag vertrok ons 
gezin voor een driedaags weekend. Iedereen zat in het busje En toen ik 
de motor wilde starten, zei de Heilige Geest plotseling dat ik mijn andere 
auto moest verplaatsen. Ik had die auto op de oprit naast het busje staan. 
De Heilige Geest zei dat ik de auto op het gras moest zetten. Dat was erg 
vreemd. Ik dacht: "Waarom zou de Heilige Geest mij zeggen de auto van 
de oprit naar het gras te verplaatsen?" Ik had geen idee. Maar de indruk 
was sterk! Dus vertelde ik Drenda wat ik deed en stapte uit en zette de 
auto van de oprit op het gras. Ik dacht er verder eigenlijk niet meer aan, 
totdat we de zondagavond thuiskwamen. Waar mijn auto stond 
geparkeerd, lag nu een enorme esdoorn die over de oprit was gevallen, 
precies op de plek waar de auto had gestaan. De auto die nu in het gras 
stond, was perfect in orde omdat de boom hem volledig had gemist. Als 
hij op dezelfde plek was blijven staan, was hij total loss geweest. 

Het was de Heilige Geest die me die dag op de trap liet stilstaan om 
tegen mijn vertegenwoordiger te zeggen dat die brief aan het 
afsluitingspakket toegevoegd moest worden. Je kunt erop vertrouwen 
dat de Heilige Geest je helpt en je door allerlei situaties leidt. Zoals Jezus 
zei: "Wees niet bang."

alleen de lening afsluiten op verzoek van de klant." Verder verklaarden 
wij dat wij geen verantwoordelijkheid namen voor de veiligheid of de 
prestaties van die investering, en ook 
dat het niet ons voorstel was voor de 
klant om in dat bedrijf te investeren. 
Nou, ongeveer zes maanden later, viel 
d e  h e l e  z a a k  i n  d u i g e n .  D e 
investeringsmaatschappij verloor al het 
geld van die klant. Een rechtszaak werd 
a a n g e s p a n n e n  t e g e n  d e 
investeringsmaatschappij en mijn 
bedrijf ook. Maar toen hun advocaat de brief zag die ik onze klant had 
laten ondertekenen, werden we ontslagen van de rechtszaak.

JE KUNT EROP 

VERTROUWEN DAT 

DE HEILIGE GEEST 

JE HELPT EN JE 

DOOR ALLERLEI 

SITUATIES LEIDT. 
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De moeilijke en onmogelijke plaatsen zijn niet moeilijk en 
onmogelijk als je het antwoord hebt!

Drenda en ik waren natuurlijk het uitgesproken voorbeeld van wat 
mensen niet moeten doen met hun geld. Maar alles wat we nodig hadden 
waren een paar geheime strategieën en wat geheime wijsheid om ons 
boven onze omstandigheden uit te tillen. Nu moet ik lachen omdat ons 
televisie programma, dat over de hele wereld te zien is, Fixing the 
Money Thing heet!

Toen zij zwak waren, hebben zij kracht gekregen. In de oorlog 
werden zij zo sterk dat hele vijandelijke legers de aftocht moesten 
blazen.  (Hebreeën 11:34b).

Mijn vriend, hier is je bestemming vandaag.
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Als ik begin te onderwijzen over de stem van de Heilige Geest, 
zeggen zo veel mensen me dat ze nog nooit Gods stem hebben gehoord. 
Maar ik zeg altijd: "Ja, dat heb je wel!" Als jij hetzelfde gevoel hebt als 
zovelen, dat je nooit Gods stem hebt gehoord, lees dan 1 Koningen 
19:11-12. 

'Ga naar buiten en kom vóór Mij staan op de berg,' droeg de 
Here hem op. En toen Elia daar stond, zou de Here voorbijgaan, 
maar een vreselijke windstoot schoot over de berghelling, deze 
was zo hard dat enkele bergen uiteen scheurden en stukken rots 
losraakten. De Here Zelf was echter niet in die windstoot 
aanwezig. Op de windstoot volgde een aardbeving, maar ook 
daarin was de Here niet aanwezig. De aardbeving werd gevolgd 
door een vuur, maar ook daarin was de Here niet te bekennen. 
En na dat vuur volgde een zacht suizen van de wind. 

Hoewel ik de stem van de Heilige Geest in verschillende sterkten 
van intensiteit heb gehoord, is de normale stem van de Heilige Geest dit 
zachte suizen. Het is een stille, zachte stem. Zoals ik al eerder in het boek 
heb gezegd, klinkt Gods stem meestal als een gedachte met een andere 
klankkleur. Net zoals je de stem van je eigen kind kunt herkennen in een 
menigte, kun je de Heilige Geest goed genoeg leren kennen om ook Zijn 
stem te herkennen als Hij spreekt. Maar in dit hoofdstuk wil ik het met u 
hebben over de stem van God waar niemand aan denkt, maar die 

          1 Koningen 19:11-12 —
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iedereen gehoord heeft.
Tijdens mijn studie aan de Oral Roberts University volgde ik 

verschillende cursussen theologie, omdat mijn hoofdvak het Oude 
Testament was. Er was veel informatie die ik nooit eerder had gehoord; 
eigenlijk had ik het meeste ervan nooit eerder geleerd. Door mijn gebrek 
aan studieritme als gevolg van het overslaan van de middelbare school, 
stond ik onder grote druk om bij te blijven, vooral rond de 
eindexamenweek. In deze specifieke klas moest ik een formeel werkstuk 
schrijven over een of ander onderwerp uit het Oude Testament, dat ik me 
nu niet meer kan herinneren. Maar ik was altijd bang voor het schrijven 
van werkstukken. In mijn eerste jaar op de universiteit moest ik mijn 
eerste werkstuk schrijven, en toen ik het terugkreeg, stond er een grote 
onvoldoende op de voorkant van het werkstuk in rode inkt met 
daaronder de woorden: "Ben je wel echt naar de middelbare school 
geweest?" Mijn Engels en grammatica waren zo slecht dat de leraar 
verbaasd was dat ik toegelaten was op ORU. Ik had hulp nodig bij 
Engels om dat eerste jaar door te komen.

Deze keer had ik geen tijd. Een vriend van me verderop in de gang 
had dezelfde les als ik, maar op een ander tijdstip. Iedereen in de klas 
moest over hetzelfde onderwerp schrijven, dus vroeg ik mijn vriend of ik 
mocht zien hoe hij zijn werkstuk had opgebouwd. Toen ik eenmaal zijn 
werkstuk had, wist ik dat ik niet zo'n goed werkstuk als hij kon schrijven 
en besloot ik het te kopiëren. Ik weet het, je bent geschokt. Vergeet niet, 
ik was echt een baby-christen op dit punt. Ik kopieerde niet zijn hele 

Nu, met de druk van de eindexamenweek, moest ik weer een 
werkstuk inleveren. O, wat was ik bang voor dat project. Ik ging zitten 
om een werkstuk te schrijven, maar ik had nooit geleerd hoe ik een 
werkstuk moest schrijven; en dus zocht ik gewoon dingen op en 
kopieerde de woorden met een beetje aanpassingen zodat niemand kon 
zien dat ik het grootste deel van mijn werkstuk uit verschillende bronnen 
had gekopieerd. Mijn hart was zuiver, want ik zag dit niet als iets 
verkeerds.  Ik herschreef wat ik las in mijn eigen woorden; maar feit was 
dat ik echt niet wist hoe ik moest schrijven. 
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Net als bij een kaars schijnt zijn licht om de duisternis te 
ontmaskeren. Het houdt een perfect verslag bij van elke gedachte en elke 
daad die je ooit hebt begaan. Als een getuige in de rechtszaal getuigt het 
van wat het meest verborgen is. Het spreekt en herinnert je eraan te doen 
wat juist is en te vermijden wat verkeerd is. Het geweten is de innerlijke 

Dus laat me je een vraag stellen: "Waarom kon mijn vriend gewoon 
omrollen en weer in slaap vallen terwijl ik zo'n emotionele pijn had? 
Waarom had hij ook niet zo'n pijn? Waarom kon ik niet slapen, en 
waarom was ik zo ellendig?" Een stem sprak tegen me, telkens als ik 
probeerde te gaan slapen. Het was mijn geweten! De definitie van 
geweten is: een innerlijk besef van goed en kwaad; weten wat goed en 
kwaad is. Het woord stamt af van het woord "weten" dus "kennis hebben 
van". 

werkstuk, maar ik kopieerde ongeveer de helft rechtstreeks naar mijn 
werkstuk. Aan het eind van de toetsweek leverde ik dat werkstuk in bij 
mijn professor, opgelucht dat het schrijven voorbij was. Maar daarna 
gebeurde er iets dat me een waardevolle les leerde in het horen van Gods 
stem. 

De volgende dag ging ik naar mijn professor en gaf toe wat ik had 
gedaan. Natuurlijk moest hij me een onvoldoende geven voor het 
werkstuk, maar hij glimlachte naar me en zei dat hij het waardeerde dat 
ik ermee naar hem toe was gekomen. Vervolgens zei hij dat ik, omdat ik 
naar hem toe was gekomen, toch een B zou krijgen voor de klas van dat 
jaar. Wat een opluchting, en wat voelde ik me beter toen die stem van 
veroordeling verstomde en ik vrij was en vrede vond.

Toen ik die avond naar bed ging, kon ik niet slapen. Mijn geweten 
sprak zo luid dat ik niet kon slapen. Ik besefte dat wat ik had gedaan 
verkeerd was en dat ik had gestolen en vervolgens gelogen. Ook had ik 
mijn vriend niet gerespecteerd en hem onteerd. Ik voelde me ellendig! 
Om drie uur 's nachts ging ik naar de kamer van mijn vriend, maakte hem 
wakker, vertelde hem wat ik had gedaan en bood hem mijn excuses aan. 
Hij keek me met slaperige ogen aan en zei: "Ga terug naar bed, Gary." 
Hij rolde zich om en ging weer slapen. 
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stem van God in ieder mens. Het geweten roept elke man of vrouw op 
om verantwoording af te leggen voor hun daden. Het geweten roept 
ieder mens op, zoals in een rechtszaal, om verantwoording af te leggen 
voor God. Zoals een getuige wordt opgeroepen om te getuigen, zo 
spreekt ons geweten ten behoeve van ons (het verdedigt) of veroordeelt 
(het beschuldigt) ons. 

	 	 —1 Johannes 3:19-22

Daaraan kunnen wij weten of de 
waarheid onze vader is. Dan zullen wij 
niet bang voor God hoeven te zijn. 
Maar ook als ons geweten ons 
aanklaagt, is God toch groter dan ons 
geweten. Hij weet alles. Als ons 
geweten ons niet aanklaagt, vrienden, 
kunnen wij vol vertrouwen naar God 
opkijken. Wij krijgen wat wij van Hem 
vragen, omdat wij Hem gehoorzamen 

Een studie van Medical Xpress bevestigt deze feiten: 
"De huidige heersende theorie over de menselijke ontwikkeling is 

dat mensen hun leven beginnen met een 'morele leegte', maar nieuw 
onderzoek spreekt deze opvatting tegen. De onderzoekers hebben 
ontdekt dat baby's van nog maar zes maanden oud al morele oordelen 
vellen, en ze denken dat we wellicht worden geboren met een morele 

3
code die in onze hersenen is ingeprent."

Het geweten is Gods stem in iedere man en vrouw, een afdruk van de 
Schepper en Zijn vereisten om het leven te leiden waarvoor wij 
geschapen zijn. Niemand kan aan zijn geweten ontsnappen. Vroeger was 
ik verbaasd dat iemand die een moord had begaan of een bank had 
beroofd en de dans was ontsprongen, zichzelf plotseling had 
aangegeven. Maar nu weet ik dat er geen grotere kwelling bestaat dan 

en doen wat Hij wil. 

HET GEWETEN IS 

GODS STEM IN 

IEDERE MAN EN 

VROUW, EEN 

AFDRUK VAN DE 

SCHEPPER EN ZIJN 

VEREISTEN OM HET 

LEVEN TE LEIDEN 

WAARVOOR WIJ 

GESCHAPEN ZIJN. 
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—Romeinen 2:14-15

Iedereen heeft een geweten. Misschien ben je het er niet mee eens. Je 
kent misschien mensen die geen gevoelens lijken te hebben. Maar ik 
garandeer je dat ze niet zo zijn begonnen. Als iemand zich blijft 
verzetten tegen de stem van zijn geweten, zal die stem steeds stiller 
worden. 

Paulus zegt dat deze mensen hun geweten hebben dichtgeschroeid, 
of zichzelf niet in staat hebben gesteld hun geweten te voelen of te horen, 

U zult zeggen: "Met welk gezag spreekt het geweten? Waarom zou 
zijn getuigenis standhouden in een geestelijke rechtbank?" Omdat het de 
stem van God is. Paulus zegt in Romeinen 2:14-15 dat het geweten actief 
tot ons spreekt. 

—2 Korinthe 1:12 (HSV)

een geweten dat de persoon als schuldig veroordeelt! Paulus zegt in 2 
Korinthe 1:12 (HSV) dat het geweten getuigt, het spreekt. 

Want dit is onze roem: het getuigenis van ons geweten dat wij 
ons in eenvoud en oprechtheid voor God, niet in vleselijke 
wijsheid, maar in genade van God gedragen hebben in de 
wereld, en in het bijzonder ten opzichte van u.

Hoewel er veel volken zijn die de geschreven wet van God niet 
hebben, doen die van nature toch wat God wil. Daaruit blijkt dat 
zij weten wat goed en kwaad is. De wet van God staat in hun hart 
geschreven. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen: hun 
gedachten klagen hen de ene keer aan en spreken hen de andere 
keer vrij. 

“leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben 
toegeschroeid.” (1 Timotheüs 4:2 HSV). 
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door hun hart ertegen te verharden. Denk aan je huid. Als je die 
verschroeit, dat wil zeggen verbrandt, is hij niet in staat te voelen totdat 
er nieuwe huid groeit en de oude, harde huid eraf valt. Hetzelfde geldt 
voor ons geweten. Het geweten kan je niet dwingen iets te doen het —
spreekt. Je kunt het negeren of er tegenin gaan. Maar Paulus 
waarschuwt: als je je geweten negeert, kan je dat grote problemen 
bezorgen; of, zoals Paulus zegt, dan kun je in je geloof schipbreuk lijden. 

In wezen hebben mensen die zich verharden tegen de stem van hun 
geweten, hun vermogen om hun leven te sturen verloren. Hun kompas is 
beschadigd en werkt niet meer. Ze weten niet meer welke kant ze 
opgaan. Paulus zegt dat we moeten vasthouden aan een goed geweten, 
een rein geweten, om er zeker van te zijn dat we de juiste weg volgen. 
Omdat wij ons hart kunnen verharden en ons vermogen om goed en 
kwaad aan te voelen kunnen beschadigen, zegt Paulus dat het belangrijk 
is de wet te volgen en te doen wat juist is.

Doe daarom wat de overheid zegt, niet alleen uit vrees voor straf, 
maar ook om een zuiver geweten te houden. (Romeinen 13:5).

Als je de wet niet gehoorzaamt, zal je geweten je veroordelen. 
Paulus zegt dus dat we de wet moeten gehoorzamen en doen wat juist is, 
zodat je geweten zacht en teder blijft en kan werken zoals God het heeft 
ontworpen: om je te beschermen tegen gevaar. 

Met betrekking tot het geweten kan ik me nog een dwaasheid 
herinneren die ik heb gedaan en die dit principe illustreert. Deze 

Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming 
met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u 
in deze dingen de goede strijd strijdt. En behoud het geloof en 
een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben 
in het geloof schipbreuk geleden.

—1 Timotheüs 1:18-19 HSV
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Voordat ik u vertel wat er gebeurde toen hij aankwam, moet ik u 
vertellen dat een paar weken voordat dit ongeluk gebeurde, de 
uitlaatdemper eraf was gevallen. De motor van het schuifdak, die in de 
kofferbak lag, was er ook mee opgehouden een paar weken voordat de 
agent kwam om de claim te verwerken. Toen de verzekeringsagent de 
auto kwam inspecteren, vroeg hij me of de geluiddemper, die hij op de 
grond naast de auto zag liggen (ik had hem daar neergelegd zodat hij 
hem kon zien) deel uitmaakte van dat ongeluk. Ik voelde me schuldig 
toen ik zei: "Ja, meneer." Vervolgens vroeg hij me of de motor van het 
schuifdak, waarvan ik hem vertelde dat die ook niet werkte, ook deel 
uitmaakte van het ongeluk. Weer zei ik: "Ja." 

Hoe dan ook, de auto ging naar het schadebedrijf, en na een week of 
zo belden ze me om de auto op te komen halen. Toen ik mijn auto bij het 
schadebedrijf zag, was ik zo blij. Hij was perfect! Ik reed ermee naar 
huis, zo blij dat alles gerepareerd was. Een week of wat later besloot ik 
snel even naar huis te rijden om te gaan lunchen met Drenda en de 
kinderen. De boerderij was maar twee kilometer verwijderd van het 
kantoor dat ik had gehuurd voor mijn financiële bedrijf. Ik reed de oprit 

gebeurtenis vond plaats voordat ik pastor werd. U zult gaan begrijpen 
waarom God mij nog als pastor te werk had gezet, als u het verhaal hoort. 
Het verhaal gaat over een auto die ik ooit bezat. Het was een Peugeot 505 
coupé waar ik erg van hield. Op een dag reed een man me van achteren 
aan bij een stoplicht. De kofferbak was ingedeukt, de carrosserie was 
verbogen en er was nog meer schade aan de carrosserie als gevolg van 
het ongeluk. De verzekeringsagent van de man die me aanreed kwam 
naar de boerderij om de auto te bekijken en me een schatting van de 
schade te geven. 

In mijn geest hoorde ik mijn geweten schreeuwen: "Gary, wat doe 
je? Je liegt!" Luister nu hoe ik mezelf misleidde. Ik kan me herinneren 
dat ik dacht dat ik die stem gewoon moest negeren en tegen mezelf zei 
dat het wel weg zou gaan. Vandaag kan ik niet geloven dat ik toen zo 
dacht. Wauw, ben je niet blij dat ik nog geen leider in de kerk was? Ik 
weet zeker dat God dat wel was!
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Toen ik daar stond, begreep ik het ineens en begon ik te lachen. God 
leerde me een les, een les die deze predikant moest leren voordat hij 
mensen kon leiden. Ik heb de auto nooit meer laten repareren. In plaats 
daarvan verkocht ik hem zoals hij was voor onderdelen. Ik kan me maar 
één andere keer in mijn leven herinneren dat mijn geweten zo hard tegen 
me schreeuwde om te stoppen. Ik noem het het fietsverhaal. 

op en parkeerde de auto bij de voordeur, ging naar binnen en had een 
heerlijke lunch. 

Toen ik het huis verliet en de voordeur uitliep, merkte ik dat mijn 
auto er niet stond. Ik was in de war. Waar was mijn auto gebleven? Ik 
keek om me heen en toen zag ik hem. Ons huis stond boven op een 
heuvel en blijkbaar was ik vergeten de auto op de handrem te zetten. 
Hoewel ik dat nooit eerder had gedaan, moet ik het toen wel hebben 
gedaan, want hij was achteruit de lange oprit afgerold en tegen een boom 
gereden. Toen ik naar de auto liep, was ik in shock. De kofferbak was 
ingedeukt, en de schade kwam overeen met die van de kopstaartbotsing 
voordat ik hem liet repareren. De carrosserie was net als voorheen 
verbogen, de demper was eraf gevallen en ook de motor van het 
schuifdak werkte niet. Alles was precies zoals het was na het ongeluk, 
voordat de auto naar de garage ging.

Ik hoop dat dit je helpt. Ik weet het, je had nooit gedacht dat ik me tot 
zulke dingen zou kunnen verlagen, maar je hebt het mis. Ik ben gewoon 
blij dat ik gered ben, want ik heb het gevoel dat mijn leven heel anders 
zou zijn gelopen als dat niet gebeurd was. 

Het fietsverhaal gebeurde een paar jaar later, dan het verhaal dat ik u 
net vertelde, en ja, ik was net begonnen met het voorgaan in onze 
gloednieuwe kerk. Ik was op een zaterdagmiddag naar het huis van mijn 
vader gereden en reed nu weg, terwijl ik onze zilveren Dodge Caravan 
achteruit de grote tweebaansweg opreed waaraan mijn vader woonde. 
Het huis van mijn vader lag onderaan een lichte heuvel aan beide kanten 
van zijn oprit. Om de een of andere reden zag ik de fietser niet die nu de 
heuvel afkwam. Ik was langzaam achteruit gereden en hij zat niet achter 
me. Maar met de vaart die hij had de heuvel af, had hij mij ingehaald, net 
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Ik was stomverbaasd dat hij dacht dat hij het tegen een auto kon 
opnemen. Nou, ik dacht dat iemand deze driftkikker een lesje moest 
leren, dus verminderde ik snelheid en wachtte tot hij dichter bij het busje 
kwam, waarna ik vol op de rem trapte. Het gaf me voldoening om hem 
plotseling naar de remhendels te zien grijpen in een poging te 
voorkomen dat hij tegen de achterkant van mijn busje botste. Dat zette 
hem aan tot een scheldpartij zoals ik nog nooit eerder had gezien of 
gehoord. Hij ging maar door, en door, en door. 

Uit mijn geest hoorde ik de Heilige Geest met een krachtige, 

toen ik de auto in drive had gezet en vooruit begon te rijden. 
Al die tijd had ik hem niet in de gaten. Maar plotseling hoorde ik een 

luide BOEM, BOEM, BOEM aan de zijkant van het busje. Ik keek in de 
achteruitkijkspiegel, en daar zag ik een fietser achter het busje met zijn 
beide handen van het stuur, zodat hij met beide handen mij de 
middelvinger kon geven, vergezeld van luid gevloek. Ik was verrast en 
totaal beledigd dat deze man op een fiets zich zo zou gedragen. Ik wist 
dat hij gemakkelijk langzamer had kunnen rijden toen hij de heuvel 
afkwam en mij had zien wegrijden. Ik wist ook dat als hij had gewild, hij 
gewoon om me heen had kunnen rijden met de hoge snelheid die hij had. 
Maar in plaats daarvan koos hij ervoor om de confrontatie aan te gaan. 

Ik reed langzaam de weg af en reed achteruit een oprit op, zodat mijn 
busje met de voorkant naar de weg gericht stond. Hij stond schuin, 
gericht op de fietser die in mijn richting kwam. Toen hij zag dat ik op 
hem wachtte, met mijn busje op hem gericht, werd hij plotseling stil. Ik 
denk dat het eindelijk tot hem doordrong dat hij op een fiets zat en dat 
auto's veel groter zijn dan fietsen. Ik draaide het raam naar beneden en 
wachtte tot hij in de buurt van mijn busje kwam. Toen hij mij zag zitten, 
schreeuwde ik tegen hem dat als ik hem ooit nog op deze weg zou zien, ik 
hem zou aanrijden. Ik trapte het gaspedaal volledig in, terwijl het busje 
op dat moment recht op hem gericht stond op een afstand van ongeveer 5 
meter. Ik voelde hoe het busje langs de fiets schuurde, omdat ik hem net 
miste. Ik voelde me enigszins gerechtvaardigd. Ik heb hem zeker een 
lesje geleerd, dacht ik, maar dat gevoel duurde niet lang. 
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gezaghebbende stem zeggen: "Gary, wat ben je aan het doen?" Nu deze 
woorden op papier staan, moet ik zeggen dat dit geen recht doet aan de 
kracht waarmee ze op dat moment voor mij klonken. Opeens besefte ik 
dat ik de man had kunnen doodrijden. Ik keek terug in mijn 
achteruitkijkspiegel en zag hem staan: heel langzaam bewegend, met 
zijn hoofd naar beneden. Hij leek diep gekwetst of stomverbaasd dat hij 
nog leefde. Ik weet het niet zeker. Ik reed door, maar mijn geweten liet 
me niet met rust. Als nieuwe pastor besefte ik wat er had kunnen 
gebeuren. Ik zag de krantenkop al voor me: "Pastor van Faith Life 
Church rijdt fietser aan tijdens verkeersruzie." De Heilige Geest 
herinnerde me eraan dat Hij me juist voor mensen als deze man had 
geroepen om in die gemeenschap een kerk te beginnen. Ik was werkelijk 
geschokt door mijn eigen daden, en ik had met tranen in de ogen berouw 
voor de Heer. 

Laten we afspreken dat je de stem van God eerder hebt gehoord. 
Maar je wilt dat geweten teder houden en niet laten verharden, zodat je 
God altijd kunt horen. In de Bijbel staat dat het volk Israël zijn hart tegen 
God verhardde en nooit het beloofde land kon binnengaan. De schrijver 
van Hebreeën waarschuwt ons, de gelovigen in het Nieuwe Testament, 
om hun voorbeeld niet te volgen. 

De Heilige Geest (zegt): 'Luister vandaag naar wat Hij u zegt en 
sluit uw hart niet af voor Hem zoals de mensen indertijd in de 
woestijn deden. 

—Hebreeën 3:7b-8

Hardvochtig zijn doet me denken aan de pony die ik had toen ik een 
jongen was. Hij was het gemeenste dier dat ik ooit had gezien, en nog 
slim ook. Ik was de enige die op hem kon rijden, of beter gezegd durfde 
te rijden. Ik herinner me dat ik op een dag een vriend op bezoek had die 

Deze waarschuwing wordt minstens drie keer herhaald in hoofdstuk 
drie en vier. Waarom die waarschuwing? Omdat God u wil zegenen en 
wil dat u alles krijgt waarvoor Jezus heeft betaald. 
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beweerde dat hij van paarden hield en elk paard aankon. Hij stond erop 
Tony, de pony, te berijden. Na een tijdje kon hij me overtuigen om het 
hem te laten proberen, dus 
zadelde ik Tony op. Jackie was 
de naam van de jongen, en ik zal 
nooit vergeten wat er gebeurde 
toen hij op dat zadel ging zitten. 
Toen hij op Tony ging zitten, 
g i n g e n  z e  e r  i n  e e n 
sneltreinvaart vandoor, recht 
naar de vijver die ongeveer 50 
meter van het huis lag. Jackie 
rukte zo hard als hij kon aan de 
teugels en schreeuwde dat de 
pony moest stoppen, maar Tony schonk er geen aandacht aan. In plaats 
daarvan rende Tony in volle vaart recht op die vijver af en trapte toen 
plotseling op de rem met zijn hoofd laag gehouden aan de waterkant. 
Nou, natuurlijk ging Jackie recht over de pony heen de vijver in. Tony 
draaide zich toen om en begon op wat gras te kauwen alsof er niets 
gebeurd was. 

Zie je, er was bij Tony al zo vaak keihard aan zijn bit getrokken dat 
het geen pijn meer deed in zijn bek. Hij had er eelt op gekregen en 
besteedde er dus geen aandacht aan. Als pony was Tony waardeloos en 
had hij was voor niemand van nut, behalve voor mij. Waarom? Omdat 
hij, zoals ik al zei, slim was. Ik was degene die hem voer gaf. En hij 
leerde dat er maar één manier was om uit die stal te komen in de frisse 
lucht en naar het groene gras waar hij graag op knabbelde: dan moest hij 
mij op hem laten rijden. Maar ik moest continu op hem letten. Hij liep 
met zijn hoofd naar één kant, zodat hij me in de gaten kon houden terwijl 
ik hem bereed. Hij wachtte tot ik mijn hoofd draaide en een andere kant 
opkeek. Dan strekte hij met zijn kop heel snel naar achteren en beet in 
mijn been. En laat me je verzekeren dat het goed pijn deed, dus ik hield 
hem altijd in de gaten. Maar of ik wat aan hem kon hebben? Nee absoluut 
niet! 

DE HEILIGE GEEST ZEGT: 

“LUISTER VANDAAG 

NAAR WAT HIJ U ZEGT 

EN SLUIT UW HART NIET 

AF VOOR HEM ZOALS 

DE MENSEN INDERTIJD 

IN DE WOESTIJN DEDEN.”

—HEBREEËN 3:7B-8
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Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat 
toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt U door uw 
vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? Reinig mij toch van 
deze zonde, die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb 
gezondigd, steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar 
deze daad, waarmee ik van uw pad afweek. Mijn God, ik heb 
tegen U gezondigd en uw gebod overtreden. Uw uitspraken zijn 
altijd rechtvaardig, uw oordelen zijn altijd zuiver. Ik weet dat ik 
vanaf mijn geboorte al een zondaar ben, ja zelfs vanaf het 
moment van mijn bevruchting. En U wilt dat uw waarheid wordt 
nagevolgd, tot diep in mijn hart. U geeft mij uw wijsheid, tot diep 
in mijn hart. Wilt U met hysop de zonde van mij afwassen, dan 
zal ik helemaal schoon zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan 
sneeuw. Wilt U mij weer blijdschap en echte vreugde geven? 
Mijn lichaam en mijn ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt mij 

En als we toestaan dat ons hart hard wordt, worden we onbruikbaar 
voor God, net als Tony. Op een keer hadden we Tony buiten 
vastgebonden aan een ketting. Mijn vader goot water in een emmer voor 
hem. Toen mijn vader zich omdraaide om weg te lopen, beet Tony hem in 
zijn achterste. Nou, mijn vader was geen christen en hij was opvliegend. 
Er lag een blok zout naast de wateremmer, en mijn vader pakte dat zout 
op en gooide het zo hard als hij kon naar de pony. Maar Tony overleefde 
het. Kon ik Tony vertrouwen? Nooit!

En zo gaat het in het leven van mensen. Ze denken dat ze gewoon 
ongehoorzaam zijn, en alleen deze ene keer tegen hun geweten ingaan, 
maar wat ze zich niet realiseren is dat ze elke keer dat ze dat doen 
littekenweefsel ontwikkelen. Op een dag zullen zij net als Tony worden 
en geen pijn of wroeging voelen als zij ervoor kiezen God niet te 
gehoorzamen of te doen wat Hij zegt. De remedie is dat je snel berouw 
toont als je beseft dat je tegen je geweten in bent gegaan.

Psalm 51 werd geschreven door koning David nadat hij gezondigd 
had met Bathsheba. Het is een psalm van berouw. 
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Het geweten is slechts één van de manieren waarop wij God horen. 
Natuurlijk spreekt de Heilige Geest rechtstreeks tot ons met instructies 
en aanwijzingen. En zoals ik al zei, heb ik de Heilige Geest mij horen 
corrigeren, zowel met een luide, gezaghebbende stem als met een stille, 
zachte stem. Ik heb Hem ook horen spreken via dromen en visioenen, die 
ik in het volgende hoofdstuk zal behandelen. Maar in dit hoofdstuk 
hebben we geleerd dat als we God willen horen, we ons geweten vrij 
moeten houden van beschuldigingen en ons snel moeten bekeren om het 
zacht en teder te houden, zodat we kunnen horen!

—Palm 51:3-14 

Want ik weet dat U er geen prijs op stelt dat ik U nu brandoffers 
zou brengen, daar gaat het U niet om. Het werkelijke offer 
waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand 
die weet dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al 
weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U 
nooit weg, mijn God.

David roept God aan voor een rein hart, een gebroken geest, een 
berouwvol hart. Eigenlijk zegt David dat hij een hart wil dat weer kan 
voelen. Maar David zou nooit in de problemen zijn gekomen als hij naar 
zijn geweten had geluisterd. Dus onthoud, als je je geweten terzijde 
schuift, verhard je je hart. En is het gemakkelijker om het de volgende 
keer te doen, en de volgende keer, en de volgende keer, totdat je God 
helemaal niet meer kunt horen.

—Psalm 51:18-19

weer oprichten en U laten prijzen. Let niet op mijn zonden en 
vernietig al mijn misstappen. Geeft U mij een zuiver hart, mijn 
God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. 
Stuur mij niet van u weg en laat uw Heilige Geest niet van mij 
wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding 
ervaren. Ik wil U volgen en mijn gehoorzaamheid aan U zal mij 
kracht geven. 
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Van alle vijf kinderen die wij hebben gekregen, heeft God ons 
slechts één keer het geslacht van het kind verteld Polly, ons vierde —
kind. Ik geloof dat het was zodat we haar konden behouden, want ons 
gezin was betrokken bij een auto-ongeluk toen Drenda ongeveer zes 
maanden zwanger was van Polly. Terwijl we met een snelheid van 90 
kilometer per uur op een tweebaansweg reden, reed een jongeman vlak 
voor onze neus de weg op. Er was geen tijd om te stoppen, en we knalden 
tegen zijn auto aan. Niemand raakte ernstig gewond, maar we gingen 
allemaal naar het ziekenhuis. De veiligheidsgordel had Drenda, die 
zwanger was, geblesseerd in haar buik. Ze maakte zich zorgen om Polly. 
Omdat God tot ons had gesproken over Polly, hadden we een gevoel van 
vrede en wisten we dat Polly in orde was, en dat was ze ook. 

Ik zat plotseling rechtop in bed en zei tegen Drenda: "Je bent 
zwanger van een meisje!"

Over Polly gesproken, ik kan me herinneren dat ze als vrouw 
zwanger was van haar eerste kind. Drenda en ik moesten het land uit 
voor een zakenreis. Helaas viel de datum van de bevalling midden in die 
zakenreis. Nou, als je mijn vrouw Drenda kent: ze gaat niet de bevalling 
van één van haar meisjes missen. Dus vroegen we ons af of we de reis 
moesten afzeggen. Ik bracht hierover enige tijd in gebed door, en de 
Heilige Geest sprak tot mij en zei dat Polly op een andere datum 
uitgeteld was. De baby zou op de dag na onze terugkeer geboren worden. 
Ik vertelde Drenda wat de Heer had gezegd over de datum, en we gingen 
door met de reis. Toen we thuiskwamen, begon Polly te bevallen op de 
exacte datum die de Heer had gezegd. Ivory, onze nieuwe kleindochter, 
werd precies op die dag geboren. 

VISIOENEN EN 
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En daarna zal Ik mijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw 
zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Oudere 
mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge 
mannen zullen visioenen zien. Ik zal mijn Geest óók uitstorten op 
uw slaven, mannen zowel als vrouwen.

—Handelingen 2:14-18 

De twaalf apostelen stonden op en Petrus nam het woord. 
'Mannen van Israël!' riep hij. 'Inwoners en bezoekers van 
Jeruzalem, luister! Wij zijn helemaal niet dronken, zoals u denkt. 
De dag is nog maar net begonnen, het is pas negen uur. Wat hier 
gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld: “God 
zal aan het einde van de tijd zijn Geest over alle mensen 
uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. 
Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere 
dromen hebben. In die dagen zal God zijn Geest ook uitstorten 
over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij 
zullen zijn woorden spreken. 

Dit zijn voorbeelden van de Heilige Geest die tot ons spreekt over de 
onderwerpen van het leven, waarbij de woorden van de Heilige Geest uit 
onze eigen geest naar boven komen. Maar er zijn nog andere manieren 
waarop de Heilige Geest tot ons spreekt, waarvan we ons bewust moeten 
zijn. 

—Joël 2:28-29 

De profeet Joël zei dat er een tijd zou komen waarop God zijn Geest 
over alle mensen zou uitstorten. Wij leven nu in die tijd. Op de 
Pinksterdag kwam de Heilige Geest over degenen die in de bovenzaal 
hadden gewacht. De menigte, die al de mensen die in de bovenzaal 
waren geweest in tongen hoorde spreken en God prijzen, dacht dat ze 
misschien dronken waren en vroeg: "Wat is dit?" Petrus stond op om de 
menigte toe te spreken. 
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Toen ik naar buiten stapte, werd de aanwezigheid van God nog 
sterker. Ik zag een open visioen, wat betekent dat ik deze dingen zag, 
zoals ik nu op dit moment naar iets in het natuurlijke zou kijken. Ik zag 
dat ik achter een kleine sprekerstribune stond, en ik sprak voor een zaal 
met mensen. In de zaal zaten ongeveer 35 tot 40 mensen, allemaal op 
klapstoeltjes. Ik kon zien dat het avond was, want de ramen waren naar 

Ik heb slechts enkele visioenen gehad die ik open visioenen zou 
willen noemen, dat zijn visioenen waarbij je wakker bent en het beeld 
ziet alsof het realiteit is. Het meest betekenisvolle visioen dat ik ooit heb 
gehad was toen ik geroepen werd om te preken toen ik 19 was. Ik was net 
een maand of zo daarvoor gedoopt in de Heilige Geest. Natuurlijk was 
dit allemaal nieuw voor mij, want de kerk van het kerkgenootschap waar 
ik naartoe ging onderwees niet veel over de Heilige Geest. 

Maar het was mijn verjaardag, en ik was uitgenodigd voor een 
gezellig etentje met een paar vrienden. Toen we zaten te eten, dankten 
we bij het eten, en plotseling voelde ik de Heilige Geest heel sterk op me 
afkomen. Nogmaals, dit was nieuw voor mij, maar ik wist van mijn doop 
in de Heilige Geest hoe het voelde als de Heilige Geest op je kwam. Ik 
wist niet wat ik op dat moment moest doen, dus vroeg ik of ik van tafel 
mocht en stapte naar buiten, want achter mij was een buitendeur. 

Dromen en visioenen zijn een belangrijk onderdeel van de manier 
waarop de Heilige Geest tot ons spreekt. Ik weet niet zeker waarom de 
Heilige Geest soms met een stille, zachte stem spreekt en soms in een 
droom. Ik denk dat een deel van het antwoord is dat we het allemaal zo 
druk hebben. Als we stil zijn, kan Hij onze aandacht trekken. Of het kan 
zijn omdat we in zo'n staat van verwarring zijn of omdat de 
omstandigheden zodanig zijn dat het moeilijk is om die stille, zachte 
stem te horen. De Heilige Geest wil gewoon zeker weten dat we de 
boodschap ontvangen. Een beeld zegt immers meer dan duizend 
woorden. Wat de reden ook is, ik dank God voor dromen en visioenen. 
Dromen en visioenen lijken op elkaar. Beide zijn beelden die we zien, 
met het verschil dat we visioenen zien als we wakker zijn, en dromen 
zijn beelden die we zien als we slapen. 
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de buitenwereld waren helemaal zwart. Een stem sprak toen en zei: "Ik 
roep je om Mijn Woord te verkondigen." Dit werd driemaal herhaald, 
waarna het beeld verdween en de zalving werd opgeheven. Toen ik het 
huis weer binnenging, vroegen mijn vrienden me wat er aan de hand 
was, en ik zei: "Ik denk dat ik net geroepen ben om te preken!" 

We begonnen onze kerk in de kelder van een christelijk radiostation. 
En op de eerste avond dat we daar samenkwamen, kwam het overeen 
met het visioen dat God me 21 jaar eerder had gegeven. Daar bij die 
eerste dienst zag ik dezelfde mensen in klapstoeltjes zitten en dezelfde 
ramen die donker waren vanwege het tijdstip van de avond. Ik zag ook 

Ik herinner me dat ik die avond naar huis ging en mijn vader vertelde 
wat er gebeurd was. Hij zei dat predikanten niet veel geld verdienden. 
Dat is alles wat hij zei. Hij was toen nog geen christen, maar, God zij 
geprezen, hij gaf zijn hart aan Jezus toen hij 80 jaar oud was en is nu in de 
hemel. 

Een ander open visioen dat ik had, vond plaats in de oude boerderij 
waar we hadden gewoond. We hadden bijna negen jaar in die oude, 
vervallen boerderij gewoond, het grootste deel van die tijd in bittere 
armoede. Maar toen we begonnen te leren hoe het Koninkrijk van God 
werkte, begonnen we op te bloeien en raakten we volledig uit de 
schulden. 

In dit geval geloof ik dat de Heilige Geest tot mij sprak in een open 
visioen, in de eerste plaats omdat ik jong was. Hij wist dat ik in mijn 
familie te maken zou krijgen met veel vervolging omdat ik Hem diende 
en dat ik dat anker nodig had voor de reis die voor me lag. En inderdaad 
is dat visioen al die jaren tot mij blijven spreken.

Het was in die tijd dat God het visioen dat ik op mijn 19e had gehad 
— —de roeping om te gaan preken in vervulling liet gaan. Het was op dat 
moment 21 jaar nadat ik die roeping had gehad om te preken dat God — —
tegen me zei dat ik een kerk moest beginnen. Tot die tijd had ik op de 
universiteit gezeten en verder in die 21 jaar op financieel gebied 
gewerkt. Maar nu, op 40-jarige leeftijd, sprak God tot mij om mijn kerk 
te beginnen.
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Om een lang verhaal kort te maken, God leidde ons naar een prachtig 
stuk land waar we ons nieuwe huis gingen bouwen. Onze plannen waren 
om het huis langzaam op te bouwen naarmate we tijd hadden om eraan te 
werken, misschien een of twee jaar. Maar nadat we ongeveer zes 
maanden aan ons huis hadden gewerkt, kregen we een telefoontje van 
onze huisbaas, die zei dat we binnen een maand uit de kleine boerderij 
moesten zijn. We vertelden hem dat we een nieuw huis aan het bouwen 
waren en vroegen of ze dat met twee of drie maanden konden verlengen, 

hetzelfde kleine podium.

Maar op een dag kwam ik thuis van de kerk, liep ik de woonkamer in 
en ging op de bank zitten. Toen ik ging zitten, verdween plotseling de 
kamer om me heen en zag ik dezelfde kamer waar ik net had gezeten, 
maar nu zonder één meubelstuk. De deur waar ik net doorheen was 
gelopen kwam uit in de eetkamer, en de bank waar ik op zat stond 
tegenover die deur. Ik kon de eetkamer zien vanuit de woonkamer. Dus 
niet alleen de woonkamer was helemaal leeg, maar ook de eetkamer was 
helemaal leeg. Het visioen duurde maar ongeveer vijf seconden, en 
terwijl ik ernaar keek, wist ik dat het tijd was om de boerderij te verlaten. 
Toen het visioen eindigde, vertelde ik Drenda onmiddellijk wat er was 
gebeurd en zei dat het tijd was om te gaan. 

Nogmaals, ik geloof dat in dit geval een visioen werd gebruikt om 
het plan van God duidelijk te maken. We hadden het druk, en het zou 
gemakkelijk zijn geweest om dit alles uit te stellen. Maar het visioen had 
een urgentie: "Het is tijd om te gaan!!!" Pas later begrepen we de 
urgentie. We hadden de boerderij al negen jaar gehuurd, en we wisten dat 
we zouden moeten vertrekken als de daar geplande woningbouw zou 
beginnen, maar niemand wist precies wanneer dat zou zijn. 

Drenda en ik lanceerden onze kerk en waren zo enthousiast over het 
Koninkrijk dat het ons echt niet kon schelen waar we woonden. We 
wisten dat we uiteindelijk de boerderij moesten verlaten omdat ons 
gezin inmiddels was uitgegroeid tot vijf kinderen, en we geen ruimte 
meer hadden. Maar we hadden het zo druk met ons bloeiende bedrijf en 
de kerk dat we gelukkig waren. 
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Dus ik begreep wat de zuster me vertelde. Ik wist dat ik tijdens mijn 
leven, tenminste op een bepaald moment, in elk ambt van de kerk zou 

waarmee ze instemden, maar zonder uitstel daarna. 
Nou, we hebben alles in de hoogste versnelling gezet en zijn aan het 

eind van de aflossingsvrije periode in ons nieuwe huis getrokken. Als 
God ons niet had gezegd te verhuizen toen Hij dat deed, hadden we in die 
periode nog een paar keer moeten verhuizen; en zo druk als we waren, 
zou dat een probleem zijn geweest. 

Natuurlijk is er het verhaal van de blauwe waas dat ik aan het begin 
van dit boek vertelde. Ook dat was een levensveranderende gebeurtenis, 
ook echt een open visioen. Het was een beetje anders in die zin dat ik niet 
echt een beeld van mijn toekomst zag. Maar ik zat daar in die blauwe 
waas en hoorde duidelijk de woorden van de Heilige Geest die me riep 
om naar de naties te gaan.

Ik weet zeker dat ik nog een paar andere open visioenen heb gehad, 
maar dromen leken voor mij veel meer voor te komen. Toen ik naar 
Albanië ging, had ik ongeveer een week voordat ik ging, een droom over 
de komende reis. In die tijd van mijn leven had ik nog nooit gereisd zoals 
nu; en voordat God die dag tot mij sprak, had ik er nooit belangstelling 
voor gehad. 

Maar de week voordat ik zou vertrekken, had ik een droom. In de 
droom lag ik in een dokterspraktijk op de onderzoekstafel, en een 
verpleegster kwam de kamer binnen en zei dat ze bloed moest afnemen. 
Dus pakte ze mijn hand en nam mijn middelvinger om bloed af te nemen, 
wat ik vreemd vond. Maar je weet hoe dromen zijn; er zijn dingen die je 
gewoon weet in een droom. 

En in deze droom wist ik gewoon dat voordat ik de planeet zou 
verlaten, elk van mijn vingers zou worden geprikt voor bloed. Dit sprak 
mij aan omdat mij op de bijbelschool werd geleerd dat de hand kan 
worden gebruikt om je te herinneren aan de vijf ambten in de kerk: de 
duim is de apostel, de wijsvinger is de profeet, de middelvinger is de 
evangelist, de ringvinger is de voorganger, en de pink is de leraar die 
naast de voorganger werkt. 

UW FINANCIËLE REVOLUTIE: De kracht van strategie

146



Ik heb veel dromen gehad, te veel om op te noemen of te tellen, maar 
dromen zijn de stem van de Heilige Geest. Nu heb ik mensen ontmoet 
die elke nacht lijken te dromen en bij wie alles zo "geestelijk" is. Ik 
geloof natuurlijk dat je dromen moet onderscheiden, en sommige 
mensen die graag als geestelijk gezien willen worden, laten zich 
opzwepen in geestelijke trots en zien dingen die niet van God zijn. Ik 
droom echter niet zo vaak. In een bepaald jaar heb ik misschien vier tot 
een dozijn dromen waarvan ik weet dat ze van God komen en me iets 
belangrijks vertellen. Dat aantal kan natuurlijk veranderen in meer of 
minder dromen per jaar. Ik denk niet dat het belangrijk is hoeveel je er 
hebt, maar wat je ervan leert. 

Dan zijn er dromen geweest waarin ik waarschuwingen ontving. Ik 
kan me een heel vreemde herinneren die een waarschuwing was. Het 
gebeurde in een tijd dat de financiën van de bediening op een laag pitje 
stonden en er financiële druk was. In de droom lag ik in mijn bed op het 

Hoe dan ook, in die droom, nadat ze die middelvinger had geprikt, 
nam ze haar handen en bracht ze samen zoals een kind zou doen wanneer 
het bidt, en ze keek me aan en mompelde het woord gebed. Ze zei het 
woord bidden niet hardop; ze mompelde alleen het woord bidden zoals 
je zou doen op een plek waar je niet kunt praten. Uit de droom begreep ik 
dat ik als evangelist naar Albanië werd gezonden, en dat ik voor die reis 
moest bidden. 

Een droom, die mijn leven letterlijk veranderde, was toen God me 
tegen zei dat ik het financiële bedrijf waar ik acht jaar had gewerkt, 
moest verlaten en mijn eigen bedrijf moest beginnen om mensen te 
helpen uit hun schulden te komen. Dat was zeker belangrijk.

functioneren. Ik ben natuurlijk predikant en leraar, maar ik weet ook dat 
ik een profetisch woord voor de kerk draag met betrekking tot het 
Koninkrijk en de financiën. Dat is waartoe Jezus me riep toen ik in 
Albanië was. In mijn droom prikte de verpleegster in mijn middelvinger, 
dus ik wist dat ik als evangelist naar Albanië werd gezonden met het 
Goede Nieuws van het Evangelie. Ik begin nu pas in het apostolische 
deel van mijn leven te werken en te wandelen. 
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Het is interessant dat ik in de droom een idee had van het bedrag dat 
in de zak zat. Ik herinner me dat ik dacht dat het ongeveer 25.000 dollar 
was. Ik had ook het gevoel dat, omdat de demon het huis niet verliet maar 
het geld gewoon mee naar boven nam, de persoon of personen die het 
geld stalen of misbruik toelieten, deel uitmaakten van het huis, en met 
huis bedoel ik de bediening. Nou, het eerste wat ik de volgende dag deed 
was mijn hoofdouderling bellen en hem vragen onze boeken op de 
financiële afdeling te controleren. Daarbij vonden we veel onnodige 
uitgaven die over het hoofd waren gezien. Toen we deze onnodige 
maandelijkse uitgaven optelden, bedroegen ze bijna 25.000 dollar per 
maand. We stelden vast dat niemand echt stal, maar dat er door 
verwaarlozing geld werd verspild of dat er bezuinigd kon worden om 
geld vrij te maken. We hadden dat geld in dat seizoen hard nodig, want er 
was heel weinig financiële ruimte.

punt om in slaap te vallen. De slaapkamerdeur stond open, en ik hoorde 
een licht geluid in de hal (in mijn droom) en keek naar de deur. Daar zag 
ik een kleine demon van ongeveer een meter, die een stoffen zak vol geld 
achter zich aan trok. De zak zag eruit als een zak die de kerstman zou 
gebruiken. De zak was vol en werd door de demon achter hem mee 
gesleurd. De zak was vol, zodat hij over de grond werd gesleept. Hij ging 
het huis niet uit, maar ik hoorde hem de hoek omslaan en naar onze derde 
verdieping gaan. Toen ik wakker werd en over de droom nadacht, 
besefte ik dat de Heer me liet zien dat er geld werd gestolen of verloren 
ging. 

Dromen kunnen ook door God 
gebruikt worden om je een strategie te 
geven. Het afgelopen jaar, 2018, had ik 
een heel eenvoudige droom waarin ik 
alleen de woorden hoorde: "Roep de 
schepen op." Ik schreef dat op, maar kon 
het niet duiden. Ik bleef de Heer erover 
vragen, en ik vertelde het aan niemand 
behalve Drenda. Op onze mannenbijeenkomst in januari legde ik mijn 

DROMEN KUNNEN 

OOK DOOR 

GOD GEBRUIKT 

WORDEN OM JE 

EEN STRATEGIE 

TE GEVEN.
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Op woensdag 30 januari 2019, toen de voorganger sprak op de 
mannenbijeenkomst van Apex, zei de Heer dat hij was als 
Helena van Troje, een koning die 1.000 schepen te water liet om 
de verlorenen te redden: verloren in geloof, verloren in het gezin 
en verloren in financiën. 

 Pastor, 

Aaron
In Zijn dienst, 

ik wil de militaire kijk op Helena van Troje geven. Voor de 
meeste mensen is het het verhaal van een koning die 1.000 
schepen te water liet om zijn verloren vrouw te redden van de 
Trojanen. Maar voor een militair denkend persoon, was dit een 
militaire inzet die de naam Operatie Helena van Troje kreeg. 

Menelaos, de koning van Sparta, gaf de opdracht om 1.000 
schepen te water te laten om zijn vrouw Helena te redden van de 
Trojanen. "Het gezicht dat duizend schepen te water liet" is een 
bekende uitdrukking en verwijst naar Helena van Troje.

Hij stuurde me een dag later nog een e-mail. 

opdrachten voor het jaar uit. Een daarvan was een nationaal plan voor 
kleine groepen, waar ik al een paar jaar aan dacht, maar waarvan ik vond 
dat dit het jaar was om het uit te voeren. Na de vergadering kwam een 
van de deelnemers naar me toe en zei dat hij zich een beetje dom voelde 
met wat hij tegen me moest zeggen, maar hij zei gewoon: "De Heer zei 
dat je bent als Helena van Troje." Ik had geen idee waar hij het over had, 
dus begon hij me uit te leggen wat hij bedoelde. Ik vroeg hem mij een e-
mail te sturen waarin hij herhaalde wat hij mij persoonlijk had verteld. 
Hier is zijn e-mail. 
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Elke militaire inzet krijgt een operationele naam. Bijvoorbeeld, 
de aanval van SEAL Team Six op het kamp van Osama Bin 
Laden werd Operatie Neptunus Speer genoemd. Ik ben ingezet 
op missies met kleurrijke namen als Operation Forward Mike, 
Elvis Marshall en Santa Claus.

En als ik hoor dat er 1.000 schepen worden ingezet, denk 
ik ook aan het aantal strijders, ondersteunend 
personeel, training, logistiek en administratieve 
processen die nodig zijn om elk schip in te zetten. 
Niemand is beter in staat om dit leger te leiden en in te 
zetten voor het Koninkrijk van God dan u. U heeft ons 
jarenlang getraind voor dit moment. Mijn familie en ik 
weten zeker dat de overige leden van het lichaam 
enthousiast zijn om uitgezonden te worden.

In Zijn dienst, 

Aaron was een Navy Seal en was op negen missies geweest, 
gedurende zijn 21 jaar in het leger. Hij heeft een geweldig verhaal over 
een radicale transformatie door de kracht van het kruis. Hij wist niets van 

Zo krijgen militaire operaties namen om ze 
herkenbaarder te maken, of om duidelijk te maken wat 
voor soort operatie het is, en wie de operatie uitvoert of 
onderneemt.  Toen de Heer zei dat je als Helena van 
Troje was, vertaalde mijn militaire verstand dit als 
Pastor Gary is bezig met Operatie Helena van Troje, een 
missie om 1.000 schepen te water te laten om de 
verlorenen te redden, verloren in geloof, verloren in het 
gezin en verloren in financiën.

Aaron
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wat de Heer in de droom tot mij had gesproken, om de schepen op te 
roepen. Maar zijn "woord van kennis" bevestigde me dat ik het goed 
gehoord had en hielp me op het pad te komen dat God voor me had. Ons 
doel is om 1.000 kleine landelijke groepen op te richten om het goede 
nieuws van het Koninkrijk te delen. Als je deel wilt uitmaken van dat 
leger, neem dan contact met me op via mijn website, Garykeesee.com. 

Er zijn zoveel mensen die hun leven 
overhoop halen door een verkeerd 
begrip van deze gave, dat ik vind dat ik 
het moet vermelden. Wanneer mensen 
aan profetie denken, denken ze aan een 
profeet die hen roept en met zijn vinger 
in hun gezicht wijst en iets zegt als: "Je 
moet naar Afrika gaan" of "Je bent 
geroepen om dominee te worden". 
B e i d e  u i t s p r a k e n  k u n n e n  e e n 

nauwkeurige weergave zijn van ware profetie, maar beide kunnen ook 
totaal verkeerd zijn. Het hangt ervan af hoe je ze leest. Als deze 
uitspraken worden gelezen als richtinggevend, dan zijn ze allebei fout, 
maar als ze worden gelezen als bevestigend, dan kunnen ze juist zijn. 
Paulus legt het doel van profetie uit. 

Ik denk dat je het begrijpt. Dromen zijn een krachtige manier waarop 
God tot zijn volk spreekt en hen helpt met richting, strategie, 
waarschuwing en troost. 

Voordat dit hoofdstuk eindigt, wil ik nog één methode toevoegen die 
God gebruikt om de strategie te helpen sturen, en dat is de gave van 
profetie. Aaron ontving een woord van kennis over mijn plannen voor 
een nieuw initiatief. Een woord van kennis is gewoon wat het zegt, een 
woord van kennis. Dit is kennis die je van de Geest van God krijgt, iets 
wat je uit je zelf niet zou kunnen weten. Het woord van kennis wordt in 1 
Korinthe 12 genoemd als een van de negen gaven van de Heilige Geest. 
Nu is het niet mijn bedoeling om in dit boek die geestelijke gaven te 

onderwijzen, maar ik wil er wel één 
noemen, het woord van profetie. “WIE ECHTER 

PROFETEERT, 

SPREEKT TOT 

MENSEN WOORDEN 

VAN OPBOUW EN 

VERMANING EN 

TROOST.” 

 —1 KORINTHE 14:3
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Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en 
vermaning en troost. (1 Korinthe 14:3).

Dus in het voorbeeld dat ik gaf: "Je moet naar Afrika gaan," zei ik dat 
dat een geval kon zijn van een echt profetisch woord, namelijk als de 
Heilige Geest je dat al verteld had en Hij het door dat woord bevestigde. 
Maar als naar Afrika gaan niet in je gedachten was en dit was de eerste 
keer dat je dat hoorde, dan zou dat geen echt voorbeeld zijn van het 
woord van profetie in de nieuwtestamentische kerk. 

Het is zo gek om mensen te horen praten. Ik heb christenen die naar 
me toe komen en zeggen: "God vertelde me op een bijeenkomst dat ik 
voorspoed zou hebben." Nou, ja, je had niet iemand nodig om je een 
woord te geven dat je vertelde dat je voorspoed zou hebben; dat staat 
gewoon in de Bijbel. Ik zie christenen rondgaan om mensen te vragen of 
ze een woord voor hen hebben. Je hebt niemand nodig om je een woord 
te geven! De Heilige Geest in u zal tot u spreken en ja, God kan een 
profetisch woord van bevestiging sturen om u aan te moedigen, maar 
niet om u te leiden. 

Het meest dramatische voorbeeld daarvan in mijn eigen leven was 
toen ik verkering had met Drenda. Ik ging naar haar familie in Georgia 
om haar ten huwelijk te vragen. Terwijl ik daar was, gingen we samen 
haar eigen kerk bezoeken. Op dat moment had ik net een baan 
aangeboden gekregen in de financiële dienstverlening waar ik mee 
worstelde. Ik was op mijn 19e geroepen om te preken en had net mijn 
studie Oude Testament afgerond, maar toch voelde ik een sterke 

Dat is het. Er staat geen woord in dat aangeeft dat je via profetie 
richting moet vinden, maar toch is dat hoe de meeste mensen profetie 
zien, dat het richting geeft. Maar volgens Paulus is profetie alleen om 
richting te bevestigen, niet om richting te geven. Ziet u, als u eenmaal 
wedergeboren bent, is de Heilige Geest in uw binnenste degene die u 
vertelt wat u moet doen. Je hebt geen man of vrouw nodig om je te 
vertellen wat je voor Jezus moet doen. Maar een profetisch woord kan 
iets bevestigen dat je al weet. 
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aandrang om deze baan in de financiële sector aan te nemen. Ik wist niet 
wat ik moest doen. 

Na de zondagochtenddienst in Drenda's thuiskerk liep een vrouw die 
ik niet kende, maar Drenda zeker wel, naar me toe en zei dat ze iets voor 
me had. Ze zei: "U kijkt naar een baanaanbod. De baan heeft de volgende 
10 aspecten,” en ze noemde alles wat ik bij deze nieuwe baan zou gaan 
doen perfect. Ze zei: "Je moet deze baan aannemen, en de Heer is erin." 
In dit geval had ik al het gevoel dat ik de baan moest aannemen, maar ik 
was in de war over waarom ik me zo voelde. Haar profetische woord 
bracht mij troost en bemoediging en bevestigde de richting die ik moest 
inslaan. Nogmaals, de Heilige Geest in u zal u leiden en uw Raadgever 
zijn.
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Ik dacht er verder niet over na, maar ongeveer een maand later kreeg 
ik een telefoontje van deze man. Hij zei dat hij en een paar anderen bij 
elkaar waren gekomen om voor me te bidden. Ik zei: "Waarom?" Hij zei 
dat er een paar dingen moesten veranderen in de kerk, en vervolgde met 
te zeggen dat hij een lijst had met 10 punten die ze hadden besproken. De 
eerste op de lijst was dat mijn huis te groot was. Hij vroeg me botweg 
hoeveel de kerk me betaalde dat ik mij zo'n huis kon veroorloven. Ik 
vertelde hem snel dat de kerk mij geen cent betaalde, dat ik geen salaris 
van de kerk ontving. Nadat ik dat gezegd had, viel er even een stilte. 
Toen zei hij: "De kerk betaalt u geen salaris?" "Dat klopt," antwoordde 
ik. Opnieuw was er een stilte totdat hij uiteindelijk zei. "Nou, dat zouden 
ze waarschijnlijk wel moeten doen." En dat was het einde van het 
gesprek.

Ik had een familie in mijn kerk, toen die klein was, die werk nodig 
had. Het was een lieve familie en ze wilden altijd helpen in de kerk. Maar 
ze leken altijd geldproblemen te hebben. De vader zat weer zonder werk, 
dus besloot ik hen te helpen. In die tijd bouwde ik mijn huis en deed al het 
elektrische werk zelf. Ik ontdekte dat de vader wat verstand had van 
elektra. En ik bood aan hem te betalen voor een paar parttime uren omdat 
zijn familie zonder eten zat. Dus hij kwam en deed goed werk met de 
bedrading die ik hem had gegeven. 

Ongeveer een week later hoorde ik van een vacature bij een bedrijf 
waarvan ik dacht dat het in zijn interessegebied lag, dus vertelde ik hem 
dat. Hij solliciteerde en kreeg de baan. Zijn familie stond op het punt om 
uit hun huis gezet te worden. Dus toen hij in de week dat hij de baan 
aannam naar de kerk kwam en me vertelde dat hij ontslag nam, was ik in 
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Toen Jezus in Kafarnaüm kwam, liep een officier van het 
Romeinse leger op Hem toe. Hij vertelde dat zijn knecht verlamd 
in bed lag en verging van de pijn. Hij vroeg of Jezus er iets aan 
wilde doen. 

Je vraagt misschien: "Over welke stem van God heb je het?" Ik weet 
zeker dat hij dat zou zeggen als je het hem zou vragen, want in die tijd 
had hij geen idee. Maar hij verwaarloosde een van Gods voornaamste 
methoden om mensen te trainen en voor te bereiden op hun bestemming: 
het leren van onderwerping. Ik weet dat de titel van dit hoofdstuk u 
misschien in verwarring brengt. Wat zou mijn baas te maken hebben met 
de Heilige Geest? U zult in dit hoofdstuk ontdekken dat uw baas veel te 
maken heeft met uw vermogen om de Heilige Geest te horen! 

'Ja,' zei Jezus, 'zal Ik meegaan om hem te genezen?' 

shock. "Je nam ontslag; waarom?" Hij vertelde me dat ze op 
vrijdagmiddag hun achterstand voor de week hadden ingehaald en hem 
vroegen de vloer te vegen. Hij vertelde me dat hij op dat moment stopte 
en zei dat hij zich niet had opgegeven om vloeren te vegen. Ik kon 
nauwelijks geloven wat ik hoorde. Ik wist dat deze jongeman een zware 
training te wachten stond als hij ooit succes wilde hebben in het leven. Ik 
heb altijd medelijden gehad met zijn vrouw. Ze verlieten de kerk kort 
daarna, en ik weet niet wat er met hen gebeurd is. Maar ik kan er 
waarschijnlijk wel naar raden. Op basis van zijn arrogante houding en 
onwil om te werken, kan ik aannemen dat zijn cv nogal wat baantjes 
bevatte, de meeste van korte duur. Zijn welvaartsniveau zou vooral een 
manier van overleven zijn geweest. Begrijp me niet verkeerd. Mensen 
veranderen, en ik hoop zeker voor hem dat hij veranderde. Maar ik weet, 
dat toen ik hem kende, hij de verkeerde kant op ging. Zie je, hij negeerde 
de stem van God. 

Ik wil onze studie van dit belangrijke onderwerp beginnen in 
Mattheüs 8:5-10. 
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JE KUNT ALLEEN MET GEZAG TE WERK GAAN ALS JE 
AAN GEZAG BENT ONDERWORPEN!

Nee, nee,' antwoordde de officier. 'U hoeft niet bij mij thuis te 
komen. Daar ben ik niet goed genoeg voor. U kunt gewoon hier 
blijven. Als U zegt dat mijn knecht beter moet worden, wórdt hij 
beter. Want ik moet doen wat mijn commandant mij opdraagt, en 
mijn soldaten moeten doen wat ik zeg. Als ik tegen een soldaat 
zeg: “Ga,” dan gaat hij. Als ik tegen een ander zeg: “Kom,” dan 
komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg: “Doe dit eens,” dan 
doet hij het. Zo is het ook met U. Als U zegt dat de ziekte uit mijn 
knecht moet verdwijnen, gebeurt dat!' 

Jezus was verbaasd en zei tegen de mensen om Hem heen: 
'Nergens in Israël heb Ik iemand ontmoet die zoveel geloof 
heeft!’

—Mattheus 8:5-10

Waarom geloofde deze man zo gemakkelijk dat Jezus zijn knecht 
kon genezen? Die vraag beantwoordt hij zelf. "Want ik moet doen wat 
mijn commandant mij opdraagt, en mijn soldaten moeten doen wat ik 
zeg. Als ik tegen een soldaat zeg: 'Ga,' dan gaat hij. Als ik tegen een 
ander zeg: 'Kom,' dan komt hij. En als ik tegen mijn knecht zeg: 'Doe dit 
eens,' dan doet hij het.” Het was omdat hij wist hoe gezag werkte. Zoals 
hij onder gezag stond, zo stonden zijn mannen onder zijn gezag. Hij 
begreep dat het woord van zijn baas klonk als de stem van Caesar. In feite 
is het zelfs zo, dat de stem van zijn baas de stem van Caesar was. Hij 
begreep ook dat zijn stem voor zijn dienaren klonk als de stem van 
Caesar. Zo werkt het gezag. Dus omdat hij begreep wat het betekende 
om onder gezag te staan, begreep hij gemakkelijk hoe Jezus het gezag 
over die situatie kon overnemen door er eenvoudigweg tegen te spreken. 
Dat was ook alles wat hij hoefde te doen. Als hij tot een dienaar sprak om 
iets te doen, deden ze het. Zo eenvoudig was het. Hier is een waarheid die 
je moet leren: 

DE HEILIGE GEEST KLINKT ALS MIJN BAAS.

157



Onlangs sprak ik met een aannemer die me vertelde hoe hij mensen 
contant betaalt om de loonbelasting en de kosten van de WAO-premie te 
vermijden. Maar ik weet al hoe dat gaat aflopen. Een werknemer zal ooit 
een keer gewond raken en een aanvraag indienen voor de WAO, om er 
vervolgens achter te komen dat de baas nooit heeft betaald voor de 
verplichte WAO-premie. En hij zal de aannemer aanklagen omdat de 
wet vereist dat die premie wel wordt betaald. Ik heb dit verhaal in mijn 
eigen gemeente meegemaakt met een paar aannemers. 

Nog niet zo lang geleden sprak ik met een verkoper die zijn eigen 
verkoopbedrijf begon en al zijn klanten meenam uit het bedrijf waar hij 
had gewerkt, hoewel hij een niet-concurrentiebeding had ondertekend 
waarin stond dat hij dat niet zou doen. En ze denken dat ze daar wel bij 
varen? Dat is gewoon stelen!

Als satan alle respect voor gezag kan wegnemen en iedereen ervan 
kan overtuigen dat hij kan doen wat hij wil en wanneer hij wil, dan zal de 
wereld in chaos en verderf vervallen. Dit is waar hij Eva mee uitdaagde 
in de tuin, "Heeft God echt gezegd. . .?" Luister, iedereen op deze planeet 
staat onder gezag of onder verschillende gezagsdragers. Als je weet 
onder wiens gezag je staat, weet je naar wie je moet luisteren en naar wie 
niet. Maar tegenwoordig wil iedereen gezag hebben zonder onder gezag 
te staan, en dat is onmogelijk.

Vorige week sprak ik een vrouw die zei dat ze geen voorganger 
nodig had; het was alleen zij en de Heilige Geest. Echt? Nou, daar kan ze 
beter met Jezus over gaan praten, want Hij is Degene die voorgangers 
heeft aangesteld en de plaatselijke kerk heeft ingesteld in Efeziërs 
hoofdstuk 4. Als ze zich aan Jezus onderwerpt, zal ze het gezag volgen 
dat Jezus heeft ingesteld. Feit is dat zij zich niet aan Jezus onderwerpt en 
haar eigen gang wil gaan. Ze zal daardoor waarschijnlijk in misleiding 
en moeilijke tijden terechtkomen.

Ik weet dat je dit hoofdstuk misschien niet zo leuk vindt als de 
andere, waar ik heb beschreven welke bovennatuurlijke, gave dingen de 
Heilige Geest doet. Maar als je dit hoofdstuk niet goed begrijpt, kun je de 
rest net zo goed vergeten, want het is God die promotie geeft.
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Ik herinner me die keer dat een vrouw op een gebedsbijeenkomst 
naar me toe kwam en me in tranen vroeg waarom ik haar niet opriep om 
te bidden. Ik was geschokt! Waarom was het zo'n groot probleem om 
opgeroepen te worden om te bidden? 
Tenzij  natuurli jk haar identiteit 
gebaseerd was op het feit dat ze door 
mensen gezien werd.

Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie 
onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Als u niet 
eens eerlijk met geld omgaat, wie zal u dan de ware rijkdom 
toevertrouwen? En als u de spullen van een vreemde niet goed 
behandelt,  hoe zullen wij dan onze spullen aan u 
toevertrouwen?

En natuurlijk had ik haar binnen een 
minuut kunnen vertellen waarom ik haar 
niet opriep, als ze ooit naar iemand had 
geluisterd. Deze vrouw had geen respect 
voor haar man en haalde zijn gebrek aan 
spiritualiteit voortdurend onderuit in de 
roddelsessies waar ze altijd bij betrokken was. Daarom had ik haar niet 
opgeroepen. Het feit dat zij in tranen kwam omdat zij ten overstaan van 
de hele groep niet werd gezien als de geestelijke vrouw die zij dacht te 
zijn, liet zien dat zij geen respect had voor gezag: en dat maakte haar een 
gevaarlijke vrouw.

—Lucas 16:10-12

Dus laat me je een vraag stellen. Bent u geschikt om te gaan waar u 
heen wilt, waar uw dromen heen willen? Als ik uw voorganger of uw 
baas zou vragen wat hun eerlijke mening over u is, wat zouden ze dan 
zeggen? Ziet u, u kunt pas gezag hebben als u de test van onderwerping 
doorstaat. Dat heb ik niet gezegd, dat heeft Jezus gedaan. 

ALS U WEET ONDER 

WIENS GEZAG U 

STAAT, WEET U 

NAAR WIE U MOET 

LUISTEREN EN 

NAAR WIE NIET. 
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Kan er gezag aan jou worden toevertrouwd? Het bewijs zit in 
uw onderwerping.

De Filistijnen brachten een machtig leger op de been met 
drieduizend strijdwagens, zesduizend ruiters en een ontelbaar 
aantal soldaten. Zij verzamelden zich bij Michmas, ten oosten 
van Bet-Aven. Toen de mannen van Israël die enorme 
troepenmacht tegenover zich zagen, raakten zij in paniek en 
zochten een veilig heenkomen in grotten, dicht struikgewas en 
onder rotsen, ja, zelfs in rotsgraven en putten. Enkelen staken de 
Jordaan over en ontkwamen naar het land van Gad en Gilead. 

—1 Samuël 13:5-9

'U hebt dwaas gehandeld!' viel Samuël uit. 'U bent 
ongehoorzaam geweest aan het gebod van de Here , uw God. Hij 
was van plan uw koningschap voorgoed op uw nakomelingen te 
laten overgaan, maar nu zal er voortijdig een eind aan komen. 
Want de Here wil alleen een man die Hem gehoorzaamt. Hij 
heeft die man naar zijn hart al gevonden en hem benoemd tot 
koning over zijn volk, want u hebt het gebod van de Here niet 
gehoorzaamd.' 

Ondertussen bleef Saul in Gilgal en de mannen die bij hem 
waren, beefden van angst voor wat hun te wachten stond. 
Samuël had Saul eerder gezegd dat hij zeven dagen op zijn komst 
moest wachten. Maar toen hij niet kwam opdagen en Sauls leger 
steeds verder slonk, besloot Saul het brandoffer en de 
vredeoffers zelf te brengen.

—1 Samuël 13:13-14

Laten we eens kijken naar een verhaal in de Bijbel dat van grote 
invloed kan zijn op het succes dat je in je leven hebt. 

Saul werd gediskwalificeerd omdat hij zich niet onderwierp aan het 
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—1 Samuël 15:22-23

Samuël antwoordde echter: 'Heeft de Here net zoveel genoegen 
in uw brandoffers en geschenken als in uw gehoorzaamheid? 
Gehoorzaamheid is Hem veel meer waard dan offers. Hij heeft 
liever dat u naar Hem luistert dan dat u Hem het vet van de 
rammen offert. Want opstandigheid is net zo erg als toverij en 
koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. 
Omdat u het woord van de Here in de wind hebt geslagen, heeft 
Hij het koningschap van u afgenomen.' 

'Maar na veertig jaar zette God hem af en gaf hun een nieuwe 
koning, David. “Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden,” zei 
Hij, “een man naar mijn hart, die altijd zal doen wat Ik hem 
vraag.”

Hoe definieert God iemand die zijn hart heeft? In principe is het 
iemand die haat wat God haat en liefheeft wat God liefheeft, iemand die 
zal doen wat God gedaan zou hebben als Hij er was. Met andere 
woorden, als God de zonde haat, haten zij de zonde. Als God iets gedaan 
wil krijgen, willen zij het gedaan krijgen. In onze wereld denken we dat 
iemand naar Gods hart iemand is, die de beste geestelijke gaven heeft. 
We denken dat 'geestelijk zijn' te maken heeft met zachte 
aanbiddingsmuziek. Maar God zegt duidelijk dat gehoorzaam zijn 
geestelijke aanbidding is. 

gezag. Dus nogmaals, als je je niet aan het gezag kunt onderwerpen, kun 
je geen gezag dragen. Ik wil hier op een heel belangrijk punt wijzen. De 
Heer ging een man naar zijn eigen hart zoeken. Wat betekent "naar zijn 
hart"? 

—Handelingen 13:22

Dus nogmaals, laat me zeggen dat Gods stem klinkt als je baas! God 
laat je respons op gezag testen wanneer niemand nog van je heeft 

DE HEILIGE GEEST KLINKT ALS MIJN BAAS.

161



God weet ook waar jij mee bezig bent. Hij kent jouw instelling ten 
opzichte van gezag. Het komt erop neer dat als je je niet kunt 
onderwerpen aan een persoon die je kunt zien, je je ook niet zult 
onderwerpen aan God, die je niet kunt zien. Zoveel mensen die ik zie 
hebben een  menta l i te i t  van:  recht  hebben op  ie t s ;  een 
slachtoffermentaliteit; het is altijd de schuld van iemand anders. Ze 
zeggen altijd dat het de schuld is van de baas, van de overheid, ze doen 
net genoeg om rond te komen, werken alleen als ze gedwongen worden. 
Ze hebben meestal een uitvoermentaliteit: er moet hen verteld worden 
wat ze moeten doen in plaats van zelf na te denken. Dit was het geval met 
de Israëlieten, die, na jaren van slavernij, bleven denken als slaven, ook 
al waren ze bevrijd. Hun slavernijmentaliteit zou niet werken wanneer 
zij de reuzen van het land tegemoet moesten treden. God moest hen 
trainen voor succes voordat ze het land bereikten. Hij zal jou ook moeten 

gehoord. De meeste mensen begrijpen 
gewoon niet hoe dit allemaal werkt. Ze 
zien hun kleine deeltijdbaan niet als 
belangrijk; het is niets belangrijks. Maar 
wat ze niet weten is dat ze zichzelf trainen 
in  sub jec t i eve  onderwerp ing :  ze 
beoordelen of iets onderwerping waard is 

volgens hun eigen maatstaven op basis van hun wensen en doelen. 
Mensen leren niet dat zij, zodra zij instemmen met het ondertekenen van 
een arbeidscontract voor dat kleine deeltijdbaantje, dat ze dan 
instemmen met werken alsof het hun eigen bedrijf is. Zo zien de meeste 
mensen dat niet. Zij streven grotere doelen na. Het is tenslotte maar een 
parttime baantje voor wat extra geld, niets bijzonders. Helemaal mis!!!!

Er bestaat niet zoiets als een onbelangrijke baan. Er zijn geen kleine 
opdrachten. David had een klein, onbeduidend baantje, het verzorgen 
van de schapen. Maar het was niet onbelangrijk voor hem; hij riskeerde 
minstens twee keer zijn leven om die schapen te beschermen. Met 
andere woorden, hij nam het vertrouwen dat hij kreeg als een zeer 
serieuze zaak. Hoewel niemand anders wist wie hij was, wist God het 
wel! En God wist altijd precies waar hij mee bezig was. 

DUS IK ZEG HET 

NOG EEN KEER: 

DE STEM VAN 

GOD KLINKT ALS 

JE BAAS!
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trainen voordat je het land bereikt. Het land waar ik het over heb is jullie 
bestemming. Dus trainde Hij hen? 

God maakte hen nederig, wat betekent dat Hij hen in een situatie 
bracht waarin ze hulp nodig hadden. Ze moesten leren afhankelijk te zijn 
van God en niet van zichzelf. Er lagen grotere gevechten in het verschiet 
dan het vinden van voedsel. Er lagen reuzen en ommuurde steden in het 
verschiet die hen gemakkelijk zouden kunnen intimideren, tenzij zij 
God als groter zagen dan hun probleem. 

—Deuteronomium 8:3

Ja, Hij maakte u nederig door u honger te laten lijden en daarna 
manna te eten te geven, voedsel dat u en uw voorouders voor die 
tijd niet kenden. Hij deed dat om u te laten weten dat eten niet het 
belangrijkste is, maar dat de mens leeft van ieder woord dat God 
spreekt. 

Ten tweede zouden zij moeten leren zelf de juiste keuzes te maken 
zonder daartoe gedwongen te worden. Tegenwoordig zie ik ouders de 
fout maken dat ze proberen de prestaties van hun kind te verbeteren in 
plaats van hun hart. Een kind krijgt te horen dat het zijn kamer moet 
opruimen en slaat dan met een boze houding de deur dicht. Vervolgens 
ruimt het de kamer wel op, maar doet de taak met een hart vol rebellie en 
niet met een hart vol onderdanigheid. Ouders die vrienden willen zijn 
met hun kinderen komen binnen en zien de schone kamer en vertellen 
het kind dan hoe goed ze het hebben gedaan. Fout. Het kind voldoet aan 
de buitenkant, maar niet aan de binnenkant. Onderwerping is een functie 
van het hart. Op een dag zal de ouder er niet meer zijn om de juiste keuze 
af te dwingen. Als de ouder zijn bescherming wegneemt, is het kind vrij 
om te doen wat het wil. Wat in het hart zit, wordt nu blootgelegd. Dit is 

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. 

—Deuteronomium 8:16
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De Bijbel zegt dat God Israël ging testen, zodat het uiteindelijk goed 
met hen zou aflopen. Dit is precies waar we het over hebben. In 
tegenstelling tot de ouder die meer bezorgd is om aardig gevonden te 
worden door het kind, is God bezorgd over het welzijn van het kind op 
lange termijn. Hij gaat kleine houdingen van het hart corrigeren voordat 
ze chronisch gedrag worden. Dit is wat bedoeld werd toen er stond dat 
God hen ging testen. God kon hen corrigeren zodra de houding van het 
hart werd blootgelegd bij de vraag zich te onderwerpen. 

Iedereen moet de onderwerpingstest doorstaan! Dus waar traint God 
ons vandaag, aangezien er geen woestijn is om te doorkruisen? Waar 
kunnen we Zijn stem horen, zodat we onderwerping leren en in 
aanmerking komen voor onze volgende promotie? Weet je nog wat God 
zei over Saul? Gehoorzaamheid is beter dan offers. Uw uiterlijke daden 
van aanbidding in de kerk zijn niet de basis voor uw volgende promotie. 
Kan God je gezag toevertrouwen? Waar begint dat? Thuis. 

Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed omdat de Here hun 
gezag over jullie heeft gegeven. 'Heb eerbied voor uw vader en 
moeder.' Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is 
verbonden 'Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan —
en zul je een lang leven hebben.' 

—Efeze 6:1-3

waar zoveel ouders zien dat hun kind in moeilijkheden belandt en in 
verwarring is. En dan zeggen ze dat kleine Johnny altijd zo'n goed kind 
was, en ze zijn geschokt door zijn gedrag wanneer ze naar de universiteit 
gaan of op zichzelf gaan wonen. 

Waarom zou het gehoorzamen van je ouders je een lang leven en 
succes in het leven opleveren? Geeft God je punten voor 
gehoorzaamheid? Nee, maar als je leert je ouders, de autoriteiten over je 
leven, te respecteren en te eren, dan zul je God eren en respecteren. Als je 
Gods gezag in je leven respecteert, zul je Hem gehoorzamen en zal het 
goed met je gaan. Ik zou dus kunnen zeggen dat God lijkt op je ouders als 
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Rick Renner, een vriend van mij, zegt dat hij, voordat hij iemand in 
dienst neemt, vraagt om zijn auto te zien, of soms onaangekondigd bij 
hen langsgaat. Hij begrijpt dat als iemand geen verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn eigen auto, hij ook nooit verantwoordelijkheid zal 
nemen voor de spullen van een ander. Het zou slechts een kwestie van 
tijd zijn voordat zijn kantoor er net zo uit zouden zien als hun auto. 

Ik herinner me de tijd dat we financieel erg krap zaten in de tijd van 
de boerderij. Gelukkig had ik een grote investeringszaak gesloten, 

De tweede plaats waar God je zal trainen om je te onderwerpen aan 
gezagsdragers is door je onder menselijke gezagsdragers te plaatsen. Je 
baas, je pastor, de politieagent en de regering zijn allemaal voorbeelden 
van gezagsdragers aan wie God ons opdraagt ons te onderwerpen. 

Ik ging door mijn tijd van wildernis training. En ik ben blij dat God 
mij niet met een van mijn apathische houdingen tegenover het gezag liet 
zitten. Hij vernederde en testte mij, zodat Hij mij kon voorbereiden op 
mijn opdracht. 

Ik herinner me een gezin in onze kerk dat altijd leek te klagen en te 
praten over hun problemen. Ze stonden op het punt hun huis te verliezen 
en hadden 10.000 dollar nodig om het in orde te maken en executie te 
voorkomen. Ze moeten tientallen mensen in de kerk hun verhaal hebben 
verteld. Uiteindelijk besloot een familie hen te helpen en gaf hen de 
10.000 dollar. Maar binnen een paar maanden waren ze weer terug bij af 
en waren ze het huis kwijt. Ik had met dit echtpaar, dat beiden werkloos 
was, over de situatie gesproken. Ik stelde voor dat ze in ieder geval iets 
gingen doen terwijl ze wachtten op de juiste banen. Ze hadden overal in 
de stad in een restaurant kunnen werken, maar ze zeiden dat dat soort 
werk niets voor hen was. Ik denk dat het duidelijk is dat hun probleem 
niet van financiële aard was, maar van inzicht in gezag en 
verantwoordelijkheid. Om een of andere reden zagen ze niet in dat ze 
een persoonlijke verantwoordelijkheid hadden om hun eigen leven in 
handen te nemen en alles te doen wat nodig was om het probleem op te 
lossen. 

je jonger bent en onder hun hoede staat. 
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waardoor ik mijn rekeningen, waarmee ik altijd achterliep, kon betalen. 
Maar de cheque kwam niet op tijd binnen, dus had ik het briljante idee 
om een betaalrekening te openen bij een bank die niet mijn hoofdbank 
was en daar een ongedekte cheque uit te schrijven op mijn 
hoofdrekening, in de hoop de cheque de volgende dag te krijgen en die te 
storten ter dekking van de ongedekte cheque bij de nieuwe bank. Maar 
de cheque kwam twee weken lang niet binnen! Elke dag schreef ik een 
ongedekte cheque naar een van mijn banken voordat de ongedekte 
cheque binnenkwam. Dit werkte twee weken lang, en de ongedekte 
cheque groeide uit tot iets meer dan 2.000 dollar omdat ik boodschappen 
moest doen. In die periode bleef het bedrag groeien. 

Dan was er die keer in mijn eerste jaren in het bedrijfsleven toen ik 
werd opgeleid door mijn regionale onderdirecteur. Toen hij een van mijn 
verkopen beoordeelde, merkte hij op dat er in een van de vakjes geen 
handtekening was gezet. Hij zei: "Geen probleem, houd het gewoon 
tegen het licht en teken de handtekening waar ze die gemist hebben. 
Tenslotte," zei hij, "willen ze het product en hebben ze alle andere vakjes 
wel ondertekend." Dus dat deed ik. Ongeveer een maand later kreeg ik 
een telefoontje van de advocaat van mijn cliënt dat mijn cliënt me 
aanklaagde voor $100.000 voor het vervalsen van zijn naam op het 
document voor het opnemen van geld. Het bedrag werd teruggebracht 
tot 5.000 dollar omdat mijn regionale onderdirecteur er enige 

Maar het eindigde allemaal toen de bankmanager me 's morgens 
vroeg belde, en de eerste woorden uit haar mond waren: "Meneer 
Keesee, ik weet wat u doet, en ik sluit uw rekening. U moet het geld 
brengen om deze rekening te dekken, en u kunt nooit meer een rekening 
openen bij deze bank." Ik was betrapt! Het ergste van deze situatie was 
dat ik cheques gebruikte waarop bijbelteksten stonden, en dat ik tegen de 
bank directeur had getuigd hoe groot God was. Godzijdank kwam de 
cheque die dag, en ik kon hem meenemen naar de bank om de schuld te 
dekken. Maar ik moest het kantoor van die bankdirecteur binnenlopen, 
me voor haar bekeren, en haar zeggen dat ze God niet de schuld moest 
geven, want het was allemaal mijn schuld, en het was dwaasheid. 
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verantwoordelijkheid in had, en hij werd ontslagen.
Maar ik moest leren! Een van mijn nieuwe vertegenwoordigers 

moest een verzekeringsexamen afleggen en had geen geld om het 
studiemateriaal te kopen, dus kopieerde ik het voor haar om dat 
gebruiken. Ze liet het achter op de testlocatie. En kort daarna kreeg ik 
nog een telefoontje van een advocaat die een aanklacht indiende wegens 
schending van het auteursrecht. In die tijd kende ik de weg naar het 
belastingkantoor als mijn broekzak. Ik had altijd te maken met te late 
belastingaanslagen en boetes. Ik kijk daar nu met gemengde gevoelens 
op terug. God hield me verantwoordelijk, trainde me. Hij wist dat ik op 
een dag met miljoenen dollars te maken zou krijgen, en Hij zou me niet 
de kans geven om de juiste stappen te omzeilen. Dank God daarvoor!

Ik moest leren dat God mijn promotor is, en dat God niet promoveert 
op basis van prestaties alleen. Mijn integriteit moest ook getest worden. 
Daarom zeg ik dat God klinkt als je baas. Je baas is een instrument dat 
God gebruikt om je te trainen voor je volgende opdracht zonder 
onderwerping te vermijden. Slaag je voor de test?

—Palm 75:7-8

Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden, op het 
moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar 
later zien wij dat het toch goed is geweest, de terechtwijzing 
heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede 
brengen. 

—Hebreeën 12:11

Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters met eerbied en ontzag. 
Dien hen met heel uw hart, zoals u Christus dient. Werk niet 

Want uw waarde wordt niet bepaald door een invloed van deze 
aarde, niet uit dit of dat land of uit die woestijn. God is de 
Rechter. De een wordt door Hem teruggewezen en op zijn plaats 
gezet, de ander wordt door Hem geprezen en hooggeacht.
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alleen goed als uw meester toekijkt, maar ook als hij u alleen 
laat. Doe uw werk als een dienaar van Christus, die van ganser 
harte wil doen wat God vraagt. U weet toch dat de Here u zal 
belonen voor alle goede dingen die u gedaan hebt, of u nu slaaf 
bent of vrij man. Slaveneigenaars, u moet op uw beurt uw slaven 
goed behandelen. Spreek hen niet dreigend toe. U moet niet 
vergeten dat u zelf slaven van Christus bent. U hebt dezelfde 
Meester als zij en voor Hem bent u elkaars gelijken.

—Efeze 6:5-9

Gehoorzaamheid met eerbied en ontzag! Dit is de houding die je 
tegenover je baas moet hebben. Je gehoorzaamheid aan je baas wordt 
door Paulus gedefinieerd als het doen van de wil van God. Verrast? Ik 
wel! 

Hoe klinkt Gods stem? Je baas! 

HET IS EEN TEST! 

Nu ik deze studie afsluit, vertrouw ik erop dat u geïnspireerd en 
bemoedigd bent. De Heilige Geest is werkelijk een geweldige Partner in 
het leven, een Partner die beloofd heeft u nooit te verlaten of in de steek 
te laten. Het was een grote eer om deze onschatbare waarheden met u te 
delen. 

Voor informatie over Faith Life Church kunt u terecht op 
FaithLifeChurch.org. 

Voor meer informatie over het oplossen van schulden en veilig 
beleggen kunt u contact opnemen met mijn bedrijf, Forward 
Financial Group.

Ga voor meer informatie over het Koninkrijk van God naar 
FaithLifeNow.com. 

—Gary Keesee
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Alles wat wij van God ontvangen, ontvangen wij door geloof in wat 
God ons heeft verteld. En het ontvangen van deze gave van God is niet 
anders. Voordat u bidt om te ontvangen, moet u de bijbelteksten die in dit 
boek staan bestuderen, totdat u ervan overtuigd bent dat het de wil van 
God voor u is en uw vragen zijn beantwoord. Als u er eenmaal van 
overtuigd bent dat de doop met de Heilige Geest voor u is, bid dan 
gewoon dit gebed:

"Vader, ik vraag vandaag om de doop met Uw machtige 
Geest. Ik ontvang het NU, volgens Uw Woord, met het 
vermogen om in de Geest te bidden. Ik vraag dit in Jezus' 
naam en voor Uw glorie! Amen." 

Je bent niet op zoek naar een ervaring, of bepaalde gevoelens, maar 
je bent standvastig in het Woord van God, gelovend dat je ontvangt als je 
bidt. Nadat u hebt gevraagd en ontvangen, begint u God te loven en te 
danken dat Hij u zalft met zijn Geest, zoals Hij heeft beloofd.

Wanneer je bidt, zorg er dan voor dat je begrijpt dat je ontvangt 
wanneer je vraagt, niet wanneer je bewijs hebt geleverd dat je hebt 
ontvangen. Uw bewijs is Gods woord. 

HOE MOETEN WE 
BIDDEN OM DE DOOP 

MET DE HEILIGE 
GEEST TE ONTVANGEN

HOOFDSTUK 12



Als je om de een of andere reden niet meteen in tongen bidt, maak je 
dan geen zorgen. Je hebt door geloof ontvangen, dus blijf God danken 
voor zijn zalving. Ik heb mensen gezien die van een kerkelijke 
bijeenkomst naar huis gingen nadat ze hadden gebeden om de doop met 
de Heilige Geest te ontvangen, en op weg naar huis, de volgende ochtend 
onder de douche of een paar dagen later tijdens het grasmaaien in de 
Geest begonnen te bidden. De sleutel is: te ontvangen door geloof en niet 
door gevoelens. 

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, 
geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. (Markus 
11:24b).

Terwijl je doorgaat met aanbidden, geef je jezelf over aan de Geest 
van God. Je zult verschillende geluiden of lettergrepen uit je geest 
voelen opkomen. Je moet je in geloof overgeven aan die geluiden. Als je 
dat doet, zal de stroom en het vrijkomen van Gods Geest toenemen.

Zorg ervoor dat u tijd besteedt aan het aanbidden van de Heer zodra u 
bidt, zodat de Geest van God de vrijheid heeft om zich in uw gebedstaal 
te manifesteren. God zal je mond niet laten bewegen! Je moet openstaan 
voor het bidden in tongen. Meestal voelen mensen een versnelling, of 
benauwdheid, in hun buik als ze bidden of Gods Geest voelen. 

Maak bidden in de Geest een onderdeel van je dagelijks leven, en 
ontwikkel een sterk gebedsleven. God zal tot u spreken en u leiden met 
antwoorden over alle dingen! Ik vertrouw erop dat u de tijd zult nemen 
om in de Geest te bidden en te genieten van alle voordelen van het 
Koninkrijk van God die u al bezit! 
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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 produ-
ceert—Fixing the Money Thing en Drenda, met daarnaast wereldwijde con-
ferenties en praktische hulpmiddelen. De Keesees zijn ook voorgangers van 
Faith Life Church in de buurt van Columbus, Ohio.

Hoe weet je welk huis je moet kopen, met wie je moet trouwen of welke baan je moet 

nemen?

Het leven hangt van allerlei belangrijke beslissingen aan elkaar.

Als je succesvol wilt zijn, heb je een strategie nodig. Maar hoe stel je een strategie op als je 

niet alle antwoorden hebt?

Gods geheimen zijn verborgen, maar niet voor jou.

God wil dat je de antwoorden hebt die je nodig hebt en daarom gaf Hij je een —

geheim wapen!

Ga met Gary mee op deze reis vol onthullingen. En ontdek hoe je de Kracht van Strategie in 

je leven kunt toepassen!

In het derde deel van de serie Your Financial Revolution onthult Gary Keesee een van de 

belangrijkste componenten van zijn succes en een CRUCIAAL geheim van het koninkrijk 

van God: De Kracht van Strategie! Iedereen kan vis vangen als hij weet waar hij zijn netten 

moet uitwerpen. God heeft de antwoorden die je nodig hebt, Maar je moet begrijpen hoe je 

die antwoorden kunt horen en toepassen in je leven en daar gaat dit boek over.—
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