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Voorwoord 
 
Toen ik op de lagere school zat was God heel reëel voor mij. Ik had Zijn aanwezigheid vaak 
ervaren en had gehoord van de vele wonderen die Hij deed. 
Later op de middelbare school kreeg ik een diep verlangen Hem beter te leren kennen. Ik 
begon met het lezen van mijn Bijbel. Deze kwam tot leven. De woorden waren zo krachtig. Ik 
las en las en binnen een jaar had ik hem helemaal uitgelezen.  
Mijn ogen gingen open en ik zag wie God is, hoe groot Zijn liefde is en wat voor een leven en 
beloften Hij aan ons wil geven. Ik zag dat God betrokken wil zijn in alle facetten van mijn 
leven.  
Ik wist dat als ik met Hem zou wandelen en Hem zou vertrouwen dat Hij mij dan groot en 
sterk zou maken en mijn leven zou zegenen. Hij zou mij veranderen naar het beeld van Jezus 
en wonderen en tekenen zou Hij door mij heen doen om Zijn koninkrijk te bouwen.  
Ik zette er mijn hart op om Hem te zoeken.  
Eén ding was mij heel duidelijk geworden: “Ik wil en zal wandelen met God.”  
 
Wandelen moet je leren en het gaat met vallen en opstaan. Leren wandelen met God is niet 
anders.  
Het is net als een klein kind dat moet leren lopen. Het valt, maar telkens staat het weer op 
totdat het goed loopt.  
God zal je helpen en leren te wandelen met Hem. 
 
Ik heb mijn dagboeken nagekeken en heb gekeken naar een aantal stappen die God mij heeft 
willen leren over de afgelopen 7 à 8 jaar.  
Deze stappen zijn de inhoud van deze studie en ik geloof dat ze een basis zijn om te wandelen 
met God.  
Ik bid dat ze je zullen helpen om te wandelen met God.  
 
Het is geweldig dat God jou leert hoe je moet wandelen. Maar het heeft pas resultaat als je het 
gaat doen.  
In mijn christenleven heb ik gemerkt dat ik er vaak vanuit ga dat het met mij wel oké is. Maar 
vaak moet ik mijzelf onder de loep nemen en afvragen of ik wel doe wat God van mij 
verwacht. 
We kunnen er wel vanuit gaan dat we van God houden of dat we vol zijn van de Heilige 
Geest, maar dat zal moeten blijken. Onszelf en anderen kunnen we voor de gek houden maar 
God niet.  
Het zal moeten blijken of je van Hem houdt en Hem vertrouwt. 
Het zal moeten blijken of je een bidder bent en Hem gehoorzaamt 
Het zal moeten blijken of je vol van het Woord en de Heilige Geest bent. 
Daarom zeg ik: “sta op en wandel met God!”  
 
 
Henri Hüpscher                        januari, 2001  
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1  Een wandel van beseffen 
 
Eén van de grootste oorzaken waarom veel mensen niet met God wandelen is omdat ze geen 
besef van Hem hebben. 
Ze leiden een eigen leventje en beseffen niet wat het doel van hun leven is. Daardoor missen 
ze hun doel en leven een leven wat gelijkvormig is aan de wereld. Ze zijn moeilijk vooruit te 
krijgen. 
Maar beseft iemand wat het leven met God allemaal inhoud, dan zal die persoon gedreven 
zijn, vol met passie. Hij zal met God willen wandelen.  
Het is goed om elkaar wakker te houden, te herinneren en aan te vuren om een besef te 
hebben waar het in het leven met God om gaat. 
Neem zo nu en dan de tijd om stil te staan om de dingen van God te beseffen. 
 
2 Petrus 3:1: “Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik u schrijf; in beide tracht ik uw 
zuiver besef door herinnering wakker te houden,” 
 

Beseffen wie God is 
 
Als je beseft wie God is dan zal je Hem geven alles wat Hem toekomt en je zal weten wie Hij 
voor jou is.  
 
Voorbeelden om te beseffen: 
• Hij is liefde 
• Wat Hij doet is goed 
• Ik zal Hem prijzen 
• Hij verdient het dat ik Hem eer 
• Hij zorgt voor mij elke dag 
• Hij wil al mijn zonden vergeven en wil niet dat ik me schuldig voel 
• Hij is mijn God 
• Er is niemand als Hij  
• Niet doen wat Hij vraagt is dom en alleen onverstandige mensen doen dat 
 
1 Korintiërs 15:34: “Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen 
hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.” 
 

Beseffen wie jij bent 
 

Als je beseft wie jij bent, dan zal je jezelf accepteren en er uithalen wat erin zit. 
Je weet wie je bent en dat geeft je vrijheid. 
Je zal je niet laten onderdrukken door iemand die ongeestelijk tegen jou doet of door 
omstandigheden. Het zou toch belachelijk zijn als een ‘geestelijk’ persoon die het bij het 
rechte eind heeft zich laat onderdrukken door een ‘ongeestelijk’ persoon.  
 
Voorbeelden om te beseffen: 
• Ik ben een kind van God en kan vrijmoedig tot Hem komen 
• Ik ben niets minder dan anderen 
• Ik heb een geest van liefde, kracht, verstandigheid, vrede, blijdschap, zelfbeheersing, etc 
• Ik ben een overwinnaar met Hem  
• Alles is mogelijk want God staat aan mijn kant 
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• God accepteert mij, dus ik mijzelf ook 
 

Beseffen wat God van je vraagt 
 

Als je beseft wat God van je vraagt dan zal je leven naar het voorbeeld van Jezus en zal je 
doen wat Hij jou persoonlijk vraagt door de Heilige Geest. 
 
Voorbeelden om te beseffen: 
• Ik zal Hem volgen waarheen Hij maar gaat 
• Ik zal mijn naaste liefhebben en mijn vijanden vergeven 
• Zijn Geest is op mij en wonderen en tekenen zullen mij volgen 
• Ik zal Hem liefhebben met mijn hele hart, kracht en verstand en met alles wat in mij is 
• Ik zal anders zijn dan de wereld want ik heb Christus leren kennen 
• Ik zal op Hem vertrouwen altijd 

 

2  Een wandel van hongeren 
 

Als je veel kennis en wijsheid van God bezit is dat goed. Maar dat betekent nog niet dat je 
wandelt met God en Zijn beloften ontvangt. Je zult moeten hongeren totdat je je doel hebt 
bereikt. Niets komt voor niets. Je zult ervoor moeten gaan. 
  

Hongeren naar God 
 
Als je hongert naar God dan zal Hij zich aan jou openbaren en met jou wandelen. 
 
Deuteronomium 4:29: “En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, 
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.” 
1 Kronieken 22:19: “Zet nu uw hart en uw ziel erop, de Here, uw God, te zoeken. Op dan!” 
Psalm 14:2: “De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een 
verstandig is, een, die God zoekt.” 
Hebreeën 11:6: “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot 
God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” 
 

Hongeren naar de dingen van God 
 
De dingen van God zullen in je leven zijn zoals God dat bedoeld heeft, als jij ernaar hongert. 
 
Matteüs 5:6: “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden.” 
1 Korintiërs 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar 
het profeteren.” 
Filippenzen 3:12: “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, 
maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen 
ben.” 
Filippenzen 3:14: “maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij 
uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, 
die van boven is, in Christus Jezus.” 
1 Timoteüs 6:11: “Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar 
gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.” 
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3  Een wandel in liefde 
 
Dit is het waar het in de 1e plaats om gaat in jouw leven. Laat het jouw hoogste prioriteit 
hebben. Het zal jouw leven en dat van anderen vervullen. 
Deze wereld is vertroebeld en heeft een verkeerd beeld van liefde. Keer op keer zie ik dat 
mensen de plank mis slaan omdat ze verkeerde ideeën over liefde hebben. 
Om in liefde te wandelen zal je Gods Woord moeten lezen. God zal je daar laten zien wat 
liefde is.  
 
Lucas 10:27: “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw 
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste 
als uzelf.” 
 

Liefde voor God 
 
Liefde voor God betekent: Hem geven alles wat Hem toekomt.  
 

Liefde voor mensen 
 
Liefde voor mensen betekent: doen was goed is voor de ander.  
 

4  Een wandel in het Woord 
 
Gods Woord is de waarheid en zal ons openbaren wat een leven met God inhoud. Wie het 
Woord niet wil ‘eten’ zal niet groeien en zwak zijn, maar wie ernaar hongert zal leven. 
 
Matteüs 4:4: “Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal 
de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.” 
Johannes 8:31-32: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord 
blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal 
u vrijmaken.” 
 

Horen naar het Woord 
 

Lees de Bijbel, christelijke boeken, luister naar preken en naar wat de Heilige Geest tot jou 
zegt 
 
Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van 
Christus.” 
2 Timoteüs 3:15: “en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen 
maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.” 
 

Geloven in het Woord 
 

Luister niet alleen, maar neem het Woord aan. Maak een keuze te geloven in wat God zegt. 
Als God bijvoorbeeld zegt: “als je bidt, zal ik je geven.” – dan is dat zo. Ook al zou niemand 
in de wereld dat ervaren of geloven, toch blijft het waar. Dat is geloven in Gods Woord.  
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Spreken naar het Woord 
 

Als je gelooft in het Woord dan zal je wandelen met God. Je zal gaan spreken als Jezus. Niet 
zouteloos en zwak, maar in waarheid en kracht. Je spreken zal in overeenstemming zijn met 
het Woord. 
Je zal niet klagen of leugens spreken over jezelf en anderen. 
Je zal zeggen wat God over je zegt en niet wat de duivel over je zegt 
 
Marcus 11:23: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de 
zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal 
hem geschieden.” 
Kolossenzen 4:6: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, 
hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.” 
 

Handelen naar het Woord 
 

Een gelovige handelt als Jezus. In waarheid en in kracht. 
 
Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;” 
Jakobus 1:22: “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf 
misleiden.” 
 

5  Een wandel in geloof/vertrouwen 
 
Jij bent een gelovige en God heeft bepaald dat jij uit geloof zal leven. 
 

Een keuze maken om te geloven 
 

Veel christenen kennen de waarheid maar blijven twijfelen. Ze durven niet de keuze te maken 
om God te vertrouwen op zijn Woord. Ze zien reuzen terwijl God ze druiventrossen wil 
geven. Zij ontvangen niet van God en nemen het beloofde land niet in.  
Kies er voor om te geloven. Kies er voor om je Vader te vertrouwen. 
 

Geloven in God 
 

Zonder God kan een mens niets doen. God staat centraal. In Hem geloof je.  
Je vertrouwen is niet op mensen, dingen of omstandigheden maar op God.  
 
Marcus 11:22L: “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.” 
Hebreeën 12:2: “Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder 
des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de 
schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” 
 

Geloven naar Gods wil 
 
Je kunt pas geloven in God daar waar de wil van God geopenbaard is. In de Bijbel vind je 
Gods wil. Leer Hem kennen en je weet in Wie je gelooft en wat Hij voor je wilt zijn. 
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Geloven in vrijmoedigheid 
 
Als je weet dat God het geloof beloont dan kun je met vrijmoedigheid geloven 
 
Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat 
wij  barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” 
 

Geloven in volharding 
 
Als je weet dat God het geloof beloont dan zal je blijven volharden totdat je hebt ontvangen.  
 
Hebreeën 10:36-39: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te 
verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en 
niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig 
wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met 
nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.” 
 

6  Een wandel van gebed 
 
Bidden is communiceren en communicatie is een voorwaarde voor een goede relatie. Als je 
gaat bidden zal je één worden met God en Zijn zegen zal in je leven zijn. Bidden is het 
antwoord op alles! 

 
Praten met God 

 
God wil dat je Hem vraagt zodat Hij kan geven, maar Hij wil meer. Hij wil ook van jou 
persoonlijk horen. Hij wil een relatie met jou hebben. Deel je hele hart met Hem en Hij zal het 
Zijne met jou delen. God vindt het fijn dat als jij met Hem wandelt, dat je dan met Hem praat. 

 
Vragen aan God 

 
God wil jou in al jouw noden voorzien. Hij wil dat je Hem vraagt in jouw noden te voorzien. 
Stel je afhankelijk van Hem en Hij zal je geven wat je Hem vraagt 
 
Vragen aan de Vader 
 
God, de Vader wil dat je Hem vraagt. Hij is de gever.  
 
Matteüs 7:11: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw 
kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem 
daarom bidden.” 
Johannes 16:23: “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als 
gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam.” 
 
Vragen in Jezus naam 
 
Vragen in Jezus naam geeft gezag aan je gebeden, omdat door Jezus al Gods zegeningen ons  
deel zijn geworden. 
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Johannes 15:16: “Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat  gij 
zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat 
gij Hem bidt in mijn naam.” 
 
Vragen naar Gods wil 
 
God beantwoordt alleen het gebed als Hij het ermee eens is. Daarom moet je weten wat Zijn 
wil is en vragen naar Zijn wil. In de Bijbel openbaart God zijn wil. 
 
1 Johannes 5:14: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien 
wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.” 
 
Vragen in geloof 
 
Als je vraagt in geloof dan zal je zeker weten dat Hij je gebed beantwoordt; want ‘geloven’ is 
‘zeker weten’. 
 
Marcus 11:24: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt 
ontvangen, en het zal geschieden.” 
Hebreeën 11:6: “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot 
God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” 
Jakobus 1:6-8: “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie 
twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want 
zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als 
hij is, ongestadig op al zijn wegen.” 
 
Vragen in vrijmoedigheid 
 
Als je weet dat God je gebeden beantwoordt dan kan je met alle vrijmoedigheid tot Hem 
komen. 
 
1 Johannes 3:21: “Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid 
tegenover God,” 
1 Johannes 5:14: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien 
wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.” 
 
Vragen in volharding 
 
Als je weet dat God je gebed beantwoordt dan zal je volharden in je gebed tot het antwoord 
van God er is. 
 
Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de 
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;” 
Kolossenzen 4:2: “Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt” 
 

Bidden in de Geest 
 
Als je gaat bidden in de Geest, bidden in tongen dan zal dat een 100% goed gebed zijn. De 
Heilige Geest is het namelijk die het inspireert.  
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Romeinen 8:26: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat 
wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke 
verzuchtingen.” 
Efeziërs 6:18: “En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de 
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;” 
Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in 
uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,” 
 

7  Een wandel door de Heilige Geest 
 
God heeft bedoeld dat de Heilige Geest in jou woont om met jou te wandelen. Hij is het die 
jou openbaring geeft, leidt, helpt, vermaant, kracht geeft, etc.  
Zonder een wandel door de Heilige Geest is er geen christenleven mogelijk. 
 

Een relatie met de Heilige Geest 
 
De Heilige Geest is een persoon en wil een relatie met jou hebben. Die relatie komt er door 
Hem te leren kennen. Praat met Hem, deel je hart met Hem, betrek Hem in alle dingen van je 
leven. Heb Hem lief. 
 
Johannes 14:17: “de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem 
niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” 
2 Korintiërs 13:14: “De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de 
gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.” 
 

Vrucht dragen door de Heilige Geest 
 
De Heilge Geest is onze Helper. Hij staat ons bij om vrucht te dragen in ons leven. 
 
Zacharia 4:6: “Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door 
kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.” 
Johannes 15:5: “Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder  Mij kunt gij niets doen.” 
2 Korintiërs 3:18: “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de 
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 
Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” 
Efeziërs 3:16: “opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te 
worden door zijn Geest in de inwendige mens” 
 
In het geestelijke 
 
Als je je afhankelijk stelt van Hem dan zal Hij je veranderen naar het beeld van Jezus. Hij zal 
je gebruiken in Gods Koninkrijk en je zal de werken van Jezus doen. Wonderen en tekenen 
zal Hij door je heen doen. Zonder de Heilige Geest kan je geestelijk geen vrucht dragen. 
Werken in eigen kracht heeft geen zin. 
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In het natuurlijke 
 
Als je je afhankelijk stelt van Hem dan zal je vrucht dragen in het ‘gewone’ leven. Hij zal je 
leiden, kracht, wijsheid en inzicht geven.  
 

Volkomen overgave aan de Heilige Geest 
 
Als je niet één, en het eens wordt met de Heilige Geest dan zal Hij niet met je kunnen 
wandelen. 
Je wilt toch dat je elke dag tezamen met de Heilige Geest kunt optrekken? 
Biedt Hem dan geen weerstand maar geef je over aan Zijn wil en heb Hem innig lief. 
Geef Hem de plaats in je leven die Hij verdient. Eer Hem. 
De sleutel is onvoorwaardelijke volkomen overgave aan de Heilige Geest. Dat betekent dat jij 
je afhankelijk stelt van Hem. Dan zal Hij eindelijk kunnen doen wat jij altijd geprobeerd hebt 
in eigen kracht. 
Hoe word je het snelst één met je partner? Door je volkomen over te geven. 
Zo ook met de Heilige Geest. Geef je volkomen over aan de Heilige Geest. 
 
Amos 3:3: “Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” 
 

8  Een wandel in gehoorzaamheid 
 
Als je van God houdt en Zijn liefde steeds meer toelaat in je leven dan zal je een groot 
verlangen hebben Hem te gehoorzamen. Je zal luisteren naar wat Hij van je vraagt en het 
doen. Wie God liefheeft zal Hem met zijn hele hart willen gehoorzamen. 
God zal je de kracht er voor geven en zal je zegenen.  
 
Handelingen 5:29: “Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode 
meer gehoorzamen dan de mensen.” 
Romeinen 6:16: “Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter 
gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, 
hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” 
2 Korintiërs 10:5: “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de 
kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 
gehoorzaamheid aan Christus,” 
 

De kracht om te gehoorzamen 
 
Wij proberen maar al te vaak een goed christen te zijn, maar keer op keer zien we dat we 
falen. Het lukt ons niet om uit eigen kracht gehoorzaam te zijn. Daarom heeft God zijn Geest 
in ons laten wonen opdat wij zouden wandelen met en door de Geest. Waar wij falen, 
overwinnen we met Hem. Door de Geest kunnen we een leven leven als Jezus. 
Laat het duidelijk zijn: wat jij niet kan, wil de Geest door jou doen, elk moment van de dag, 
elke seconde!  
Stel je afhankelijk van Hem en vraag Hem je te helpen. 
 
Ezechiël 36:27: “Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn 
inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.” 
Romeinen 8:13: “Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien  gij door de 
Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.” 
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1 Korintiërs 10:13: “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is 
getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de 
verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 
2 Korintiërs 3:18: “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de 
heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.” 
Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” 
Hebreeën 2:18: “Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die 
verzocht worden, te hulp komen.” 
 

9  Een wandel in uitmuntendheid 
 
Het is niet goed om maar wat aan te rotzooien in je leven en niet je best te doen om er uit te 
halen wat er in zit. Wil je wat betekenen in het leven dan zal je jezelf moeten aanpakken en 
gedisciplineerd worden. Je zal je moeten inspannen om uit te munten. Vaak houdt angst of 
onverschilligheid je tegen in het leven. Overwin deze. Wees niet meer bang voor reuzen in het 
beloofde land, maar zie druiventrossen, een land van melk en honing. Met God is het 
mogelijk. 
 
Matteüs 25:21: “Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over 
weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.” 
Lucas 18:27: “Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” 
Kolossenzen 3:23 : “Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet 
voor mensen;” 
Filippenzen 4:13: “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” 
 

Uitmuntendheid in het geestelijke 
 
De Bijbel zegt dat geweldenaars naar het Koninkrijk van God grijpen. Wees een geweldenaar. 
Rust niet, maar jaag ernaar totdat je wandelt in het plan van God. Totdat je wandelt in Jezus 
voetstappen. In waarheid en in kracht. Wat andere mensen doen is hun verantwoordelijkheid 
maar jij zal de prijs betalen, jij zal wandelen in de kracht van de Heilige Geest. 
 
1 Korintiërs 14:12: “Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te 
munten tot stichting van de gemeente.” 
Kolossenzen 1:28-29: “Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder 
mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor 
span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. 

 
Uitmuntendheid in het natuurlijke 

 
In het ‘gewone’ leven zal jij ook je best doen. Je zal niet lui of nalatig zijn. Maar je 
verantwoordelijkheid dragen. Je zal over muren springen en voor mensen niet bang zijn. God 
zal je de kracht ervoor geven en zal je zegenen als je dit alles met Hem doet.  
 
Spreuken 14:23: “In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen 
leidt enkel tot gebrek.” 
Spreuken 16:3: “Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.” 
Spreuken 18:9: “Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een broeder van de verderver.” 


