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Voorwoord

Mijn vrouw Joanne en ik zijn al ruim zestig jaar op pelgrimsreis door het leven.
Meer dan 35 jaar daarvan zijn we aan elkaar verbonden in de verbondsrelatie
van het huwelijk. We zijn allebei dankbaar dat we zijn opgegroeid in een stabiele
Scandinavische familie, ook al werden daar weinig emoties getoond. Onze wederzijdse ouders hebben hun vijftigjarig huwelijk mogen vieren. Tijdens het grootste
deel van onze pelgrimsreis heeft godsdienst altijd de belangrijkste plaats gehad.
De kerk was altijd een vast onderdeel van ons leven.
In de eerste jaren van ons huwelijk heeft de Heer ons echter geconfronteerd met
onze religieuze gewoonten, en werden we losgescheurd van de kleurloze gelijkvormigheid aan allerlei tradities uit een grijs verleden. Zo kwamen we in een levende, dynamische en persoonlijke relatie met God te staan. Ik was de eerste die
hierin meeging. Blij schudde ik het verleden van me af en zag uit naar een groots
en uitdagend avontuur. Daarna besloot ook Joanne, die het moeilijk vond zich los
te maken van het vertrouwde van haar cultuur en haar wortels, zich aan Jezus toe
te vertrouwen.
De Heer riep me uit een succesvolle carrière als ingenieur naar een theologische
opleiding en daarna in een bediening. Vanaf het moment dat ik met de hogeschool
begon, is het hoger onderwijs een vast onderdeel geweest van mijn leven. Eerst
haalde ik vijf universitaire graden en daarna doceerde ik tien jaar lang aan de theologische school van Talbot. Toch zag ik studie nooit als een doel op zich; ik was
altijd gericht op de bediening. Mensen in contact brengen met God, dat was het
resultaat waar ik naar verlangde.
Joanne trouwde een ingenieur, maar volgde vol plichtsbesef haar man in de bediening. Zij was de beschouwende en introverte persoon van ons beiden. Ik was
degene die dingen voor elkaar wilde krijgen. Joanne was tevreden met het opvoeden van onze kinderen Heidi en Karl, en richtte zich op haar persoonlijke relatie
met God. Ik wilde de hele wereld bereiken met het evangelie van Christus. Niet
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verwonderlijk dus, dat Joanne de bediening soms zag als een hindernis in onze
relatie. Ik kon echter met geen mogelijkheid bedenken hoe een bediening ooit een
hindernis zou kunnen vormen in een huwelijk. Totdat een levensbedreigende en
levensveranderende gebeurtenis mij aan het einde van mijn krachten bracht - en
Joanne aan het einde van haar verleden. Ik ontdekte de kracht van God en verdiepte mijn toewijding aan het herstellen van relaties. Joanne gaf zich over aan de zorg
en de bescherming van God. Jezus werd het centrum van onze relatie en onze
bediening. De ‘Vrijheid in Christus bediening’ werd geboren, en die strekt zich
vandaag de dag uit over de hele wereld.
Nu zijn Joanne en ik partners in de bediening. De Heer bracht ons aan het einde
van ons eigen kunnen. Als we vooraf hadden geweten waar onze pelgrimsreis ons
doorheen zou voeren, zouden we deze weg waarschijnlijk nooit gekozen hebben.
Terugkijkend zijn we echter blij dat we via deze weg zijn gekomen op het punt
waar we nu zijn. Samen kunnen we, vanuit onze ervaringen en vol vertrouwen,
zeggen dat God uiteindelijk alles goed maakt. Gods wil is écht goed, aangenaam
(welgevallig) en volmaakt (Romeinen 12:2). We hebben geleerd om in tijden van duisternis nooit te twijfelen aan wat God in het volle licht heeft laten zien, en om tevreden te zijn in alle omstandigheden.
Ik heb nooit het verlangen gehad om boeken te schrijven, maar dat is wel wat God
in zijn genade voor mij in gedachten had. In een periode van twee jaar schreef ik
vier bestsellers: ‘Overwinning over de duisternis’, ‘De bevrijder’, ‘Wandelen in het
licht’ en ‘Geestelijke bescherming voor je kinderen’ (Een boek over de verleidingen
die afkomen op kinderen op het gebied van televisie, boeken, speelgoed etc, red.).
Deze boeken vormen de basis voor dit dagboek.
We weten wie we zijn. We zijn kinderen van God, net als alle andere ware gelovigen. We geloven dat Jezus kwam om ons leven te geven, en dat het eeuwige leven
niet pas begint op het moment dat we sterven. We zijn op dit moment reeds levend in Christus. We geloven ook dat Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen en ongedaan te maken (1 Johannes 3:8). Op onze levensreis hebben we de realiteit
van Gods aanwezigheid in ons leven ervaren, evenals de realiteit van satan in deze
wereld. Leren leven als een kind van God en leren opstaan tegen de machten van
de duisternis zijn de uitgangspunten voor dit dagboek. Er is echter maar één boek
dat mag dienen als fundament voor je geloof en je dagelijks leven, en dat is de Bijbel. Als dit boek je kan helpen op dat fundament te bouwen, en je dagelijks leert te
blijven in Christus, dan zijn wij meer dan verheugd.
Bij iedere overdenking proberen we een praktische gedachte toe te voegen om je
te helpen op jouw eigen reis. Joanne sluit elke dag af met een gebed dat je zou kunnen bidden; een gebed dat de boodschap van die dag samenvat en richting geeft
voor verder gebed en gemeenschap met je hemelse Vader.

6

We zouden dit boek nooit alleen hebben kunnen uitbrengen. We willen Ed Stewart bedanken die veel van het materiaal uit de eerder genoemde boeken heeft
verzameld en geordend. We willen ook de mensen van het team van Harvest
House Publishers bedanken.
Ten slotte, heel diep vanuit ons hart, dragen we dit boek op aan onze zoon Karl.
Onze reis is ook de jouwe geweest, maar jouw eigen reis is pas net begonnen. Mag
jouw reis door het leven altijd gekenmerkt worden door een voortdurend verlangen naar Hem, die wij onze Vader noemen.
Neil & Joanne Anderson
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1 januari

De leiding van de Heilige Geest
Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God.
(Romeinen 8:14, NBG)

Net toen een jonge piloot het punt was gepasseerd waarop terugkeren niet meer
mogelijk was, sloeg het weer plotseling om. Door de opkomende mist had hij al
snel niet meer dan een paar meter zicht. Blind vertrouwen op de instrumenten in
de cockpit was een nieuwe ervaring voor hem, aangezien de inkt op zijn vliegbrevet nog nat was. De landing baarde hem de meeste zorgen. Hij was onderweg
naar een druk vliegveld bij een grote stad, waar hij nooit eerder was geweest. Over
enige tijd zou hij een sein krijgen vanuit de verkeerstoren, maar tot die tijd was hij
alleen met zijn gedachten. Zijn vlieginstructeur had hem zo ongeveer gedwongen
het vliegeniershandboek uit zijn hoofd te leren. Destijds had hem dat niet zo geboeid, maar nu was hij dankbaar dat hij het toch gedaan had.
Toen klonk de stem van de vluchtleider: “Je moet nog even wachten met de landing, dus blijf wat rondjes vliegen.” Fijn, dacht de piloot. Toch wist hij dat zijn veilige landing volledig afhankelijk was van de vluchtleider. Hij moest handelen op
basis van zijn training en opleiding en vertrouwen op de stem van een onzichtbare vluchtleider. Zich bewust van het feit dat dit niet het moment was om de stoere
piloot uit te hangen, zei hij: “Ik ben geen doorgewinterde prof hierboven. Ik ben
blij met alle hulp die je me kunt geven.’’
“Die krijg je!”, was het antwoord.
Drie kwartier lang loodste de vluchtleider de piloot door het mistige luchtruim.
Terwijl de koers en hoogte zo nu en dan werden gewijzigd, realiseerde de piloot
zich dat de vluchtleider hem langs allerlei obstakels leidde, en weghield van mogelijke gevaren. Met de woorden van zijn instructieboek stevig in het geheugen, en
begeleid door de vriendelijke stem van de vluchtleider, kon hij uiteindelijk veilig
landen.
De Heilige Geest leidt ons door het doolhof van het leven, net als deze vluchtleider. De vluchtleider ging er vanuit dat de piloot het instructieboek kende. Zijn
begeleiding was daarop gebaseerd. Zo is het ook met de Heilige Geest; Hij kan
ons leiden als we Gods Woord kennen en Gods wil in ons denken is gegrondvest.

Heer, aan het begin van dit nieuwe jaar kies ik ervoor om opmerkzaam te zijn voor uw leiding
en vastbesloten wijd ik mij toe aan het doen van uw wil.
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2 januari

Verantwoordelijk voor vandaag
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 6:34)

God vertrouwen voor de dag van morgen heeft alles te maken met onze waarde als mens. Jezus zei: Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en
verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
(Mattheüs 6:26). Vogels zijn niet geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Wij wel!
Vogels zullen het koninkrijk van God niet beërven. Wij wel! Vogels zijn tijdelijk.
Mensen leven eeuwig. Als God al voor de vogels zorgt, dan zal Hij nog veel beter
voor ons zorgen. Daarom kon de apostel Paulus schrijven: mijn God zal naar zijn
rijkdom u voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus (Filippenzen 4:19).
In Mattheüs 6:30,31 zegt Jezus: Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en
morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd. God zet zijn eigen reputatie op het spel. Als we Hem
vertrouwen en gehoorzamen, zal Hij voorzien. Het draait om Gods integriteit. Uw
hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt… 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.
God wil dat we vandaag op een verantwoordelijke manier leven en dat we Hém
vertrouwen voor de dag van morgen. Zijn wij kleingelovigen, of geloven we werkelijk dat de vrucht van de Geest ons meer zal bevredigen dan al het aards bezit?
Geloven we écht dat we verzadigd zullen worden, als we hongeren en dorsten
naar gerechtigheid? Geloven we écht, dat als wij ernaar jagen Gods koninkrijk te
vestigen, Hij naar zijn rijkdom in heerlijkheid zal voorzien in alles wat we nodig
hebben? Als dat zo is, dan zullen we eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid
zoeken, en dan zullen al deze dingen ons bovendien geschonken worden (Mattheüs 6:33).

Dank U, Heer, dat U zo trouw voor mij zorgt.
Met vreugde werp ik al mijn zorgen voor vandaag op U.
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3 januari

Goddelijke doelen en verlangens
Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen?
Zou Híj spreken en het niet gestand doen?
(Numeri 23:19)

Een belangrijke sleutel om te leven volgens Gods plan is het verschil te leren zien
tussen een goddelijk doel en een goddelijk verlangen.
Een goddelijk doel weerspiegelt Gods bestemming voor jouw leven op een bepaald punt, dat niet afhankelijk is van mensen of omstandigheden die jij niet kunt
of mag beheersen. Over wie mag en kun jij invloed uitoefenen? Eigenlijk alleen
over jezelf. De enige persoon die een goddelijk doel in je leven kan blokkeren, of
die zo’n doel kan beschouwen als onhaalbaar of onzeker, ben jij zelf.
Daarentegen is een goddelijk verlangen juist wel afhankelijk van de medewerking
van anderen, of van gebeurtenissen en omstandigheden die je niet onder controle
hebt. Je kunt je eigenwaarde of je persoonlijke succes niet baseren op je verlangens, hoe goddelijk die ook mogen zijn, omdat je niet alle mensen of omstandigheden die de vervulling van je verlangen beïnvloeden, kunt beheersen.
Als mensen of omstandigheden onze doelen blokkeren, worden we boos. Als het
doel waar we naar streven onzeker is, voelen we ons onrustig. Als het doel onmogelijk lijkt, worden we hopeloos of depressief. Maar welk doel dat ons door God
gegeven is, kan worden verhinderd, onzeker of zelfs onmogelijk zijn? Bij God zijn
alle dingen mogelijk, en alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft.
Niemand kan verhinderen dat we worden wat God wil, behalve wij zelf.
God maakt onderscheid tussen doelen en verlangens. Johannes schreef: Mijn lieve
kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt (1 Johannes 2:1). Natuurlijk verlangt
God ernaar dat wij niet zondigen, maar zijn status als God en zijn doelen kunnen
door niemand worden verhinderd, behalve door iemand die zich niet wil bekeren.
Het is Gods verlangen dat iedereen zich bekeert, zelfs als niet iedereen dat zal doen.
God bereikte zijn doel toen Jezus uitriep: Het is volbracht! Wat God besloten heeft
te doen, dat zal Hij doen, zodat we precies kunnen worden waarvoor God ons
heeft geschapen.

Heer, laat me uw bedoeling voor mijn leven zien en help me om dat tot mijn doel te maken.
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4 januari

Geblokkeerde doelen
… de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.
(Efeze 5:9)

Op een ochtend stond ik vroeg op, nam tijd om bij God te zijn, en begon met het
klaarmaken van een speciaal ontbijt voor mijn gezin. Ik roerde het muffinbeslag,
zong wat liederen en voelde me heerlijk, toen mijn slaperige zoon Karl de keuken
inliep. Hij greep een doos cornflakes en een lege kom van de plank en sjokte naar
de keukentafel.
“Hé Karl, wacht even. We eten vanmorgen geen cornflakes. We gaan gezellig
samen aan tafel voor een uitgebreid ontbijt met muffins.”
“Ik houd niet van muffins, pap”, mompelde hij, terwijl hij de doos cornflakes
opende.
“Wacht nou, Karl”, drong ik aan, een beetje geërgerd. “We gaan met elkaar aan
tafel voor een uitgebreid muffinontbijt.”
“Maar ik lust geen muffins, pap”, herhaalde hij.
Toen sloegen de stoppen bij me door. “We gaan sámen aan tafel voor een uitgebreid muffinontbijt!”, beet ik hem toe.
Karl deed de doos met cornflakes dicht, gooide die op het aanrecht, en stampte
terug naar zijn kamer. Mijn schitterende idee was plotseling in duigen gevallen.
Eerst moest ik tijd nemen om Karl excuses aan te bieden voor mijn uitbarsting.
Ik denk dat ook jij, net als ik, wel eens hebt meegemaakt dat je doelen werden geblokkeerd. Je had juist zo’n geweldig idee om iets moois te doen voor God, voor de
kerk, je familie of een vriend. Maar ineens werd je plan in de war geschopt door allerlei alledaagse, hectische situaties die je niet had kunnen voorzien. Je kreeg geen
akkoord tijdens een bestuursvergadering of je kind besloot gitarist te worden in
een rockband, in plaats van arts, zoals jij had gewild.
Wanneer jij je leven bouwt op het succes van plannen die afhankelijk zijn van
mensen en omstandigheden, zal je leven één lange, emotionele achtbaan worden.
De enige manier om uit die achtbaan te stappen, is door te wandelen in geloof, op
basis van de waarheid van Gods Woord. Wie je bent, moet niet afhangen van de
medewerking van anderen of de juiste omstandigheden. Besluit om de partner,
de ouder, leider of medewerker te worden die God wil dat je bent. Dat doel kan
niemand blokkeren, behalve jijzelf.

Hemelse Vader, laat me vandaag zien waar ik mensen of omstandigheden
– en niet U – heb laten bepalen wie ik ben.
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5 januari

Succesvol leven als christen
… maar dat wij (…) in alle opzichten zouden groeien in Hem.
(Efeze 4:15)

Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
(Galaten 5:1, WV)

Er zijn twee modellen die de overwinning en vruchtbaarheid van een christen bepalen. Het eerste model is volwassenheid. Paulus schreef: …maar dat wij, door ons in
liefde aan de waarheid te houden, in alle opzichten zouden groeien tot een volwassen man, tot
de maat van de grootte van de volheid van Christus (Efeze 4:13,15). God heeft ons alles
gegeven wat we nodig hebben om te groeien tot volwassenheid in Christus (2 Petrus 1:3). Maar satan verzet zich tegen die volwassenheid en zal doen wat hij kan
om te verhinderen dat wij ons realiseren wie we zijn en wat we hebben ontvangen
in Christus. We moeten de overwinning over de duisternis ervaren, voordat we
werkelijk volwassen kunnen worden.
Het tweede toonbeeld van succesvol christelijk leven is vrijheid. Paulus verklaarde: Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet
opnieuw het slavenjuk opleggen (Galaten 5:1, WV). Dit vers verzekert ons niet alleen
dat God wil dat we vrij zijn; het waarschuwt ook dat we onze vrijheid kunnen
verliezen als we terugkeren naar de wet.
Voordat we Christus aanvaardden, waren we slaven van de zonde. Maar door
Christus’ werk aan het kruis, is de macht van de zonde in ons leven gebroken. Satan heeft geen eigendomsrechten of gezag meer over ons. Hij is een overwonnen
vijand, maar hij doet er alles aan om te voorkomen dat wij dat beseffen. Hij weet
dat hij jouw kracht als christen kan blokkeren door je te laten geloven dat je alleen
maar het product van je verleden bent, onderworpen aan de zonde, gedoemd om
te falen en een slaaf van je slechte gewoonten. Zolang hij je kan verwarren en verblinden met zijn duistere leugens, zul je niet kunnen zien dat de kettingen die je
ooit gebonden hielden, verbroken zijn. Je bent vrij in Christus, maar als de duivel
je kan misleiden door je te laten geloven dat je dat niet bent, zul je de vrijheid – die
jouw erfdeel is – niet ervaren. Ik geloof niet in onmiddellijke volwassenheid, maar
wel in onmiddellijke vrijheid, en ik heb duizenden mensen zien vrijkomen door
de waarheid. En je staat versteld hoe snel iemand volwassen wordt, als hij eenmaal
vrij is!

Heer, U kwam om mij te bevrijden. Ik verheug me daarover.
Herinner mij er vandaag aan in die vrijheid te wandelen!
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6 januari

Een onvervangbare voorwaarde
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God,
en Jezus Christus, die U gezonden hebt.
(Johannes 17:3)

In mijn bediening als voorganger en hoogleraar aan een theologische opleiding,
heb ik me altijd gericht op de onderling samenhangende bedieningen van discipelschap en christelijk pastoraat. Ik heb duizenden mensen mogen begeleiden in
discipelschap en pastoraat. Ik heb onderwijs gegeven over discipelschap en pastorale counseling op universitair niveau, maar ook in kerken en op leiderschapsconferenties in het hele land. Veel van de interactie was erop gericht de afschrikwekkende realiteit aan te tonen van satans onophoudelijke pogingen om het denken
van christenen te misleiden. Hij beseft dat als hij je kan weerhouden te begrijpen
wie je bent in Christus, hij je ook kan weerhouden de volwassenheid en vrijheid te
ervaren die jouw erfdeel is als kind van God.
Ik ben geïntrigeerd door de overlap die er is tussen de bediening van discipelschap en pastoraat. Christelijk discipelschap richt zich op de waarheid en is vaak
georiënteerd op de toekomst, iets wat christenen uitdaagt om geestelijk te groeien
en volwassen te worden. Christelijk pastoraat kijkt juist naar het verleden om problemen en bepaalde zwaktes op te lossen. Je verleden heeft de manier gevormd
waarop jij nu gelooft en zal ook je toekomst bepalen, tenzij je ermee afrekent.
Bijbels gezien zijn discipelschap en pastoraat niet van elkaar te scheiden. Beide
zijn intensieve, persoonlijke bedieningen die nodig zijn om de waarheid toe te
passen, waardoor mensen vrijkomen van hun verleden, en om hun volmaaktheid
in Christus te vestigen.
Bovendien ben ik van mening dat zowel discipelschap als pastoraat moeten beginnen waar de Bijbel begint: met het kennen van God en van onze identiteit in
Christus. Als we God écht zouden kennen, dan zou ons gedrag onmiddellijk en
radicaal veranderen. Dat zien we in de Bijbel gebeuren. Telkens als de hemel zich
opende om de heerlijkheid van God te openbaren, werden mensen onmiddellijk
en tot in het diepst van hun wezen veranderd. De belangrijkste voorwaarden voor
mentale en geestelijke gezondheid, zijn een juist begrip van God en een juiste relatie met Hem. Goede theologie is een onmisbaar en onvervangbaar uitgangspunt
voor goede psychologie.

Vader, ik ben U eeuwig dankbaar dat ik in Christus een heilige ben die zijn woonplaats heeft in
de hemelse gewesten, in plaats van een zondaar die in de modder rondkruipt.
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7 januari

De controle overgeven
Want zijn [satans] gedachten zijn ons niet onbekend.
(2 Korinthe 2:11)

Over het algemeen zijn we het erover eens dat christenen kwetsbaar zijn voor verleiding, beschuldiging en misleiding door de vijand. Maar op één of andere manier
hebben we moeite om toe te geven dat christenen hun vrijheid kunnen verliezen
en zich kunnen overgeven aan demonische invloed. Het bewijs in de Bijbel is echter overvloedig en duidelijk, dat gelovigen die zich herhaaldelijk door satan laten
misleiden, door boze geesten gebonden kunnen worden.
Demonische gebondenheid betekent niet dat je het eigendom van satan bent
geworden. Je bent gekocht en betaald door het bloed van het Lam, en zelfs de
machten van de hel kunnen die redding niet van je afpakken (1 Petrus 1:17-19;
Romeinen 8:35-39). Satan weet dat hij je nooit opnieuw kan bezitten. Maar als hij
je kan misleiden en zorgen dat je de controle in je leven op enig gebied aan hem
geeft, dan kan hij je groei en je invloed in deze wereld wel neutraliseren.
Omdat we in een wereld leven wiens god satan is, is de mogelijkheid om verzocht, misleid en beschuldigd te worden een voortdurende realiteit. Als je toestaat dat satans tactieken je beïnvloeden, zul je in de mate dat je misleid bent de
controle verliezen. Als hij je kan laten geloven in een leugen, dan kan hij je leven
beheersen.
De term ‘demonisch bezeten’ komt na het kruis niet meer voor in de Bijbel. We
komen theologische finesse tekort om te beschrijven waaruit demonische beïnvloeding in het tijdperk van de kerk precies bestaat. Maar denk in ieder geval nooit
dat satan jou niet kan beïnvloeden. We zijn eerder zijn doelwit, dan dat we immuun zijn voor zijn listen. Gelukkig hebben we alle veiligheid in Christus, en God
heeft ons zijn wapenrusting gegeven om ons te beschermen.

Dank U, Heer, voor de wapenrusting die U hebt gegeven om me tegen satan te beschermen.
Maak mij vandaag opmerkzaam voor satans plannen, en help me hem te weerstaan in de
kracht en autoriteit waarin U voorziet.
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