


V19. WELVAART 
of LIJDEN?



B24. Hoor je als christen te VASTEN?

B26. Ben je een CHRISTEN, DISCIPEL of SLAAF?

B27. Het VLEES vs de GEEST

B38. RIJKDOM of ARMOEDE?

B80. VREEMDELINGEN en MARTELAREN

B81. Als je VRUCHTEN wilt dragen voor God ZAL je worden 
vervolgd!

B84. God BEPROEFT en VORMT ons tijdens dit leven!



Jezus werd een vloek aan het kruis zodat wij als christenen de zegen van 
overvloed kunnen krijgen

- In Deuteronomium 28 staat een lijst met zegeningen en 
vervloekingen die samenvallen met gehoorzaamheid. Hier wordt 
overvloed een zegen genoemd en armoede een vloek 

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de 
wet door voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 
opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de 
heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de 

Geest zouden ontvangen door het geloof. 
Galaten 3:13-14 HSV



De zegen van Abraham is nu tot iedere wedergeboren christen gekomen!

Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de 
inzet van anderen ook de oprechtheid van 

uw liefde te beproeven. Want u kent de 
genade van onze Heere Jezus Christus, 
dat Hij omwille van u arm is geworden, 

terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn 
armoede rijk zou worden. 

2 Korinthe 8:8-9 HSV



De zegeningen die we ontvangen als we opnieuw geboren worden:

- Onze zonden (schuld) is vergeven! ( 1 Kor. 6:18-20)

- We ontvangen de Heilige Geest! (Han. 1:4, Efeze 4:30)

- We ontvangen de erfenis van het koninkrijk (Kolossenzen 
1:12-13)

De vrucht van de Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 

goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 

Galaten 5:22 HSV



We worden rijkelijk gezegend in Christus Jezus!

Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend 

heeft met alle geestelijke zegen in de 
hemelse gewesten in Christus, omdat Hij 
ons vóór de grondlegging van de wereld in 
Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en 

smetteloos voor Hem zouden zijn in de 
liefde. 

Efeze 1:3-4 HSV



Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus 
Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u 
in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw 

is bewijst dat het getuigenis over Christus bij u 
verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op 

de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan 
geen enkele gave van de Geest.

1 Korinthe 1:4-7 NBV

1. Woord van wijsheid

2.  Woord van kennis

3.  Onderscheiding van 
geesten

4.  (Bijzonder) Geloof

5. Genezingen

6. Werkingen van krachten

7. Profetie

8. Tongentaal (als in 
profetie)

9. Uitleg van Tongentaal 
(als in profetie)

9. Gaven van de Geest



Wees niet bezorgd want God wil in je noden voorzien!

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij 
eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen 

wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de 
heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze 

dingen nodig hebt. 

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven 

worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van 
morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf 

zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Mattheüs 6:31-34 HSV





Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar 
mot en roest ze verderven, en waar dieven 

inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u 
in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en 
waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw 

schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Vers 24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij 
zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal 
zich aan de één hechten en de ander minachten. U 

kunt niet God dienen en de mammon.
Mattheüs 6:19-21,24 HSV

Waar ligt jou prioriteit?



En bij wie in de dorens gezaaid 
is, dat is hij die het Woord hoort; 
maar de zorgen van deze wereld 
en de verleiding van de rijkdom 

verstikken het Woord, en het 
wordt onvruchtbaar.
Mattheüs 13:22 HSV



https://www.opendoors.nl/

Top 10 landen van Christenvervolging 2022:

1. Afghanistan
2. Noord Korea
3. Somalië
4. Libië
5. Jemen

- In de top 50 van 2022 werden 360 miljoen christenen vervolgd
- Meer dan 4000 christenen zijn vermoord voor hun geloof in 

2019
- Meer dan 2500 kwamen er in de gevangenis voor hun geloof

6. Eritrea
7. Nigeria

8. Pakistan
9. Iran

10. India

https://www.opendoors.nl/


Vrouwen hebben hun doden terug gekregen door 
opstanding uit de dood . Maar anderen zijn 

gefolterd en namen de aangeboden verlossing 
niet aan, opdat zij een betere opstanding 

verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot 
en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en 

gevangenis. 

Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in 
verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood 

gebracht. Zij hebben rondgelopen in 
schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, 

werden verdrukt en mishandeld. 



De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden 
rond in afgelegen plaatsen en verbleven op 
bergen, in grotten en in holen in de aarde. 
En deze allen hebben, hoewel zij door het 

geloof een goed getuigenis van God 
gekregen hebben, de vervulling van de 

belofte niet verkregen, daar God met het oog 
op ons iets beters voorzien had, opdat zij 

zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden 
komen.

Hebreeën 11:35-40 HSV



Ook JIJ bent geroepen om te LIJDEN zoals Jezus geleden heeft!

Want van de dieren waarvan het bloed als 
verzoening voor de zonde door de hogepriester het 

heiligdom werd binnengedragen, werden de 
lichamen buiten de legerplaats verbrand. Daarom 
heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk 

te heiligen, buiten de poort geleden. 

Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de 
legerplaats en Zijn smaad dragen. Want wij hebben 

hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 
toekomstige. 

Hebreeën 13:11-14 HSV



Geliefden, laat de hitte van de verdrukking 
onder u, die tot uw beproeving dient , u niet 

bevreemden, alsof u iets vreemds 
overkwam. 

Maar verblijd u naar de mate waarin u 
gemeenschap hebt aan het lijden van 

Christus, opdat u zich ook in de openbaring 
van Zijn heerlijkheid mag verblijden en 

verheugen. 
1 Petrus 4:12-13 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– De belofte van voorziening van Derek Prince

– Koers houden in de storm van Derek Prince

– Leven door geven van Tom de Wal


