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Gospel Truth
Beste Vriend,

 Is er iemand in je leven die je tegen de haren instrijkt? Als dat zo is, dan zul je 
misschien verbaasd zijn om te ontdekken dat het niet echt die persoon is, die je tegen de 
haren instrijkt. Er is iemand anders aan het werk – je echte vijand – en die gebruikt anderen 
in een poging om een ingang in je leven te krijgen. Er is een geestelijke oorlog aan de 
gang en als gelovige moet je je daar bewust van zijn.

 Vele christenen hebben een humanistische kijk op dingen ontwikkeld. Ze realiseren 
zich niet de geestelijke verwikkelingen achter de dingen die gebeuren in hun leven. Wat ik 
bedoel met humanistisch is dat ze alleen kijken naar de dingen op een oppervlakkig niveau. 
Ze denken dat bijna alles wat ze in het dagelijks leven tegenkomen fysiek of natuurlijk is.

 De waarheid is, dat er elke dag een oorlog woedt in de hemelse gewesten. Deze 
oorlog gaat om jouw hart en het hart van elk ander persoon op aarde. God probeert 
mensen te beïnvloeden en hen naar rechtvaardigheid en naar Hemzelf toe te trekken, om 
consequent met Hem te leven zodat Zijn zegeningen zich in hun leven kunnen manifesteren.

 Aan de andere kant, voert satan een oorlog met alle mogelijke middelen om de harten 
van mensen weg te trekken van God. Hij wil hun harten vullen met zijn troep en verderf. 
Hoewel de meeste christenen dit tot op zekere hoogte herkennen, denk ik niet dat zij zich 
realiseren hoe intens deze oorlog werkelijk is en hoeveel hun daden hieraan bijdragen.

 Als ik met elk van jullie die dit lezen kon gaan zitten en praten, zou ik er achter komen 
dat velen van jullie zich niet bewust zijn van de geestelijke betekenis achter de dingen die 
zich in jullie leven afspelen. Je schrijft veel van wat er gebeurt toe aan de omstandigheden 
en accepteert daardoor passief wat er op je pad komt. Als je dat doet, houd je geen rekening 
met de hevige strijd die er elke dag om je hart woedt.

 De keuzes die je maakt, de dingen die je zegt, de stappen die je onderneemt en wat je 
gelooft met betrekking tot wat er om je heen gebeurt, bepalen of je leven geleid wordt door 

Ga naar het gastenboek op onze website en lees de honderden getuigenissen van mensen 
wiens leven is veranderd. Het zal je zegenen net zoals het Jamie en mij zegent.

God’s Zegen,

 
Andrew and Jamie

Er is weer een geweldig boek van Andrew verschenen in het Nederlands met de titel 
 
    MOEITELOOS VERANDEREN

De prijs hebben we weer onder de tien Euro kunnen houden, het is te koop voor  € 9,50  en is te bestellen bij de webshop: www.charisbiblecollege.nl/webshop

Hieronder vind je een kleine samenvatting van de inhoud.

Het Gezag van de Gelovige
Wat je in de kerk niet wordt geleerd

 De meeste christenen willen verandering in een bepaald 
gebied van hun leven. Zij blijven maar proberen die veranderingen 
door te voeren, maar merken al gauw dat zij in dezelfde 
gewoonten en gedragspatronen terugvallen. Zelfdiscipline en 
zelfbeheersing hebben hen opnieuw in de steek gelaten.  

 Dus hoe komt blijvende verandering tot stand? Een 
‘worm’ worstelt niet om een vlinder in de cocon te worden. Zaad 
streeft er niet naar om een boom te worden en vrucht voort te 
brengen. Zij doen eenvoudig waar zij door God voor ontworpen 
zijn om te doen, en de verandering vindt plaats, moeiteloos.  

 Het Woord van God is als zaad en jouw hart is de grond. 
Wanneer het geplant is en gevoed wordt in de grond van jouw 
hart, begint het te groeien. Het resultaat is transformatie; en de 
vrucht wordt voor iedereen zichtbaar. Als jij echte verandering 
in jouw leven wilt, is dit boek voor jou.

 

Andrew Wommack

Het Woord is het zaad
dat je leven kan veranderen

Moeiteloos
Veranderen

Moeiteloos
Veranderen

Nieuw!
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God of satan. Satan heeft geen macht over je buiten jouw wil om. Hij kan niets doen 
zonder jouw medewerking en toestemming, maar het is noodzakelijk dat je erkent dat je 
je in een strijd bevindt.

 Velen kiezen ervoor om dit niet te geloven, maar of ze het geloven of niet, het is een 
feit dat het plaatsvindt. Jouw onwilligheid om je in deze strijd te begeven, betekent niet 
dat deze strijd niet woedt; het betekent slechts dat je hem zult verliezen. Zodra je je 
realiseert dat deze strijd reëel is, kun je leren onderscheiden wat er zich afspeelt en de juiste 
stappen ondernemen om je situatie te verbeteren. Je kunt de duivel weerstaan.

Jakobus 4:7 zegt: ‘Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel 
en hij zal van u wegvluchten.’

In Efeze 6:10-12 staat: “Verder mijn broeders, word gesterkt in de Heere en 
in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, 
opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want 
wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, 
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

 Dit verwijst naar de demonische machten. Er is een hiërarchie in de leiding, een 
gezagsstructuur in de demonische gewesten en dit is een lijst van de verschillende niveau’s. 
Let er op dat er wordt gezegd dat je niet tegen vlees en bloed strijdt. Veel van wat er in je 
leven gebeurt is niet slechts menselijk.

 Ik ga niet in op het volgende: ‘Zijn mensen bezeten, worden ze onderdrukt of zijn ze 
onder demonische invloed?’ Ik geloof dat het zinloos is om hierover te discussiëren. Waar 
de bijbel spreekt over demonische beïnvloeding, wordt er een Grieks woord gebruikt 
dat letterlijk ‘gedemoniseerd’ betekent. Het houdt in dat ze onder de heerschappij van 
de duivel zijn. Christendom heeft geprobeerd om onderscheid te maken tussen bezeten zijn, 
onderdrukt zijn en demonisch beïnvloedt zijn, maar dit kun je niet in de Schrift terugvinden.

 Het is een feit dat mensen door de duivel worden beïnvloed én beheerst én gebruikt 
– het is echt zo. Dit moet gezegd worden want er zijn nog velen die oprecht geloven dat alle 
demonen zich in Afrika bevinden.

 Het probleem is niet de collega op je werk, het is niet je buurman en het is zeker 
niet je man of vrouw. Iedereen die niet oplet kan beïnvloed én geïnspireerd én gebruikt 
worden door satan om tegen jou op te komen. Als je dat zou erkennen, zou dat een enorm 
verschil maken in de manier waarop je op hen zou reageren. 

 Een voorbeeld: Ik krijg veel haatmails. Er was een tijd dat ik het me persoonlijk 
aantrok wat er werd gezegd, maar ik ben tot het inzicht gekomen, dat satan dit gebruikt 
in een poging om mij af te houden van wat God me gezegd heeft om te doen. Nu kijk ik 
voorbij de persoon en erken dat het gewoon satan is die deze persoon gebruikt. Dat stelt me 
in staat om dingen in het juiste perspectief te houden.

 Ik heb goede vrienden gehad die tegen me op stonden en behoorlijk gemene dingen 
tegen me zeiden, en weet je? Ik was in staat om er gewoon aan voorbij te gaan en ze te 
vergeven. Ik kon zien dat satan misbruik van ze maakte om mij te kwetsen door de zwakke 
plekken in hun leven te gebruiken. Als je dat uiteindelijk gaat zien, word je niet boos of 

raak je niet verbitterd naar de persoon toe, en kun je wandelen in vergeving. Op het 
moment dat ze erop terugkomen, kan de relatie zich herstellen.

 Ook zijn er tijden dat je de vijand direct tegemoet moet treden, zelfs als de 
vijand een vriend van je gebruikt. Dat is precies wat Jezus deed toen Hij Petrus bestrafte 
met de woorden ‘Ga achter mij satan.’  Op diezelfde dag vroeg Jezus Petrus, ‘Wie zeg jij 
dat Ik ben?’ En Petrus, geïnspireerd door de Heilige Geest, zei ‘U bent de CHRISTUS, de 
Zoon van de levende God.’

In Mattheüs 16:15-27 staat: “Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben? 
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende 
God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, 
want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in 
de hemelen is.” 

 Hierna begon Jezus te spreken over wat er met Hem zou gaan gebeuren: ‘Ze zullen 
Me overleveren, ze zullen Me doden en Ik zal op de derde dag opstaan.’ Dezelfde Petrus, 
die slechts enkele momenten geleden door de Heilige Geest werd geïnspireerd en geleid, 
begon Jezus nu te bestraffen door te zeggen: ’Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!’ Ik 
zal naast U blijven staan en de anderen ook, en wij zullen U verdedigen. Wij staan niet toe 
dat dit met U zal gebeuren.

 Toen draaide Jezus zich om en sprak deze woorden tot Petrus: ‘Ga weg achter mij, 
satan.’  Ik ben ervan overtuigd dat dit Petrus geschokt heeft, maar Jezus sprak niet 
werkelijk tot hem; Hij sprak over satan tot satan, degene die Petrus beheerste. Petrus’ 
woorden kwamen niet van God; ze kwamen niet overeen met de wil van God. Petrus werd 
geïnspireerd en geleid door de duivel in de dingen die hij zei.

  Nu, dit is een sterke uitspraak, en veel mensen denken oprecht dat dit te ver gaat. 
Ze denken niet dat het nodig is om op deze wijze op mensen te reageren. Maar ik kan je 
garanderen dat er tijden zijn dat satan door mensen heen direct tot jou spreekt. Hij 
gebruikt mensen om je op je huid te zitten. Of je het erkent of niet, dit gebeurt veel vaker 
dan je weet. Je bevind je in een geestelijke oorlog.

 Ik zeg je dat er vandaag een bovennatuurlijke oorlog woedt die gaat om je hart en 
denken. In feite, voor sommigen van jullie probeert de duivel op dit moment je op te zetten 
tegen de woorden die je in deze brief leest. Hij wil deze woorden in diskrediet brengen en 
ervoor zorgen dat je ze negeert of afwijst. Aan de andere kant, getuigt de Heilige Geest in 
je hart en probeert je aan te moedigen om je hart ervoor open te stellen en ze te ontvangen.

 Om deze oorlog te winnen, moet je weten wie je bent en de autoriteit kennen die je 
hebt ontvangen als gelovige. Om je hiermee te helpen heb ik een serie lessen onder de naam 
The Believer’s Authority. Leef geen dag langer zonder inzicht te hebben hoe de werkelijke 
vijand te verslaan. Je hebt de kracht en het gezag om het te doen en nu is de tijd om die te 
gebruiken.

 Om te bestellen, ga naar onze website: www.awme.net, of bel onze Helpline: 
+44(0)1922 473300.

 Jamie en ik waarderen alles wat je doet om ons te helpen om deze boodschap aan de 
wereld te verkondigen. Dankzij jou zijn we in staat om meer mensen dan ooit te bereiken. 
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Tip: 
Wanneer u deze nieuwsbrief wilt printen, vink dan in het printmenu ‘aanpassen aan pagina’ aan!


