
IntelliMen uitdaging #48

Begin niet, voordat u klaar bent met uitdaging #47.

Uitdaging: Neem door iets goeds te doen wraak op het kwaad dat je heeft laten lijden.
Toelichting: Maar weinig mensen weten waarom ik de uitdaging ben aangegaan om koppels te helpen hun huwelijk 
ijzersterk te maken en vrijgezellen te helpen hun liefdesleven tot een succes te maken. Toen ik 13 was, brak de hel los toen 
mijn ouders gingen scheiden. Mijn familie werd opgesplitst. Mijn vader had mijn moeder bedrogen en ging uiteindelijk 
samenwonen met die andere vrouw. Onze financiën stonden op hun kop, omdat mijn moeder en wij (vier kinderen) 
volledig afhankelijk waren van hem. Dit beïnvloedde ook onze opleiding. Meer dan eens wilde ik alleen maar sterven. Er 
waren nachten dat ik mezelf in slaap huilde.

Maar al die slechte dingen gebeurden voor een hoger doel. Dat drama leidde me naar God en mijn leven maakte een draai 
van 180 graden. Mijn familie kwam weer bijeen en iedereen wendde zich tot God. Mijn ouders kwamen weer bij elkaar. 
Toen ik trouwde, had ik huwelijksproblemen. Maar de problemen die ik had meegemaakt met mijn ouders gaven me de 
kracht om te vechten; ik weigerde om het verhaal van mijn ouders in mijn huwelijk te laten herhalen. Ik overwon. Ik heb 
geleerd om mijn tweede meest waardevolle bezit, na mijn geloof, ijzersterk te maken.

Maar ik stopte daar niet. Ik besloot om de duivel te laten betalen voor wat hij mij en mijn ouders had aangedaan. Dat is 
wanneer A Bulletproof Marriage (Een IJzersterk Huwelijk), The Love School (De Liefdesschool) en alle andere instrumenten 
werden gemaakt, die we hebben gecreëerd om relaties te versterken. Inmiddels zijn miljoenen mensen over de hele 
wereld geholpen. De duivel betaalt een hoge prijs en zal dat blijven doen.

Zelfs het IntelliMen-project is een wraakverhaal, dat zich nog steeds ontwikkelt. Toen we trouwden, besloten Cristiane en ik 
om niet aan kinderen te beginnen om onszelf honderd procent te wijden aan het werk van God. Maar na zeven jaar 
huwelijk, hebben we besloten om een verloren kind te redden. In plaats van nog een kind ter wereld te brengen, hebben 
we besloten om er een van de wereld te nemen en Filipe geadopteerd. Hij was bijna vier toen we hem in een weeshuis 
vonden, een kind zonder vader en verlaten door zijn moeder. We hielden van hem alsof hij ons eigen kind was en gaven 
hem alles wat we hadden, zodat hij een man van God zou worden. Maar dit is nog niet gebeurd.

Hij is nu ouder dan twintig en hij laat het kwaad nog steeds zijn keuzes beïnvloeden. Hij heeft nog niet de geestelijke DNA 
van zijn ouders. Op dit moment is de duivel in staat om bij hem te komen. Maar ik heb besloten om dit kwaad voor het 
goed te gebruiken. Ik vertelde de duivel: “Je raakte mijn zoon aan, dus ik ga talloze kinderen stelen uit jouw handen. Wat 
je ook tegen hem hebt gebruikt, dat ga ik gebruiken tegen jou. Ik ga zorgen dat je een hoge prijs betaalt!” Toen is 
IntelliMen ontstaan, een project dat duizenden mannen over de hele wereld, zowel jong als volwassen, heeft geholpen. Dit 
is mijn wraak en ik weet zeker dat God mij niet tekort zal schieten.

God Zelf is de grootste wreker van het kwaad:
"De HEER is een wrekende God, hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op 
zijn tegenstanders, hij richt zijn toorn op zijn vijanden."  (Nahum 1:2)

Zonder twijfel ben je aangevallen door het Kwaad. Jij (of je familie) hebt een hoge prijs betaald voor de vernietiging die 
werd doorgegeven aan jou vanuit je ouders. Misschien heb je daardoor “hel” meegemaakt of maak je dat nu nog steeds 
mee. De vraag is: ga jij je gedragen als een MAN of ga je zitten huilen? Ben je van plan om te gaan vechten tegen de duivel 
of laat je de dingen zoals ze zijn?

Jouw uitdaging is om een kwaad te identificeren dat je hebt geleden en te beslissen hoe je daar wraak op krijgt door goed 
te doen. Zet de duivel betaald!

https://www.youtube.com/watch?v=h9T_6utAFFY


Notebook: Maak een lijst van het grootste lijden, het grootste verlies en de grootste pijn die je 
hebt geleden in het leven. Wat was het pijnlijkst? Welke heeft jou het meest beschadigd? Voor 
welke zou je de duivel graag betaald willen zetten door Gods goedheid in je leven te hebben of 
in dat van andere mensen via jou? Bepaal wat je missie zal zijn: waarvoor ga je het kwaad 
betaald zetten?

Officiële Buddy:  Vraag je partner waar de uitdaging hem aan deed denken en wat hij ervan 
ging doen.

Deadline: Begin onmiddellijk met deze opdracht en maak het af voordat je verdergaat met 
Uitdaging #49.

Plaats een bericht: Nadat (echt pas nadat!) je klaar bent met deze uitdaging, plaats je jouw 
opmerkingen op de Facebook-pagina van IntelliMenWorld (niet op je eigen profiel) of op Twitter, 
met als titel:
#intellimenchallenge48 completed: From now on, I will make evil pay for all it did 
to me. (Voeg welke opmerking je dan ook wil toe over dit onderwerp.)

Wat was het ergste lijden van mijn leven? Wat heb ik geleerd van deze uitdaging:

Hoe ga ik door goed te doen wraak nemen op het kwaad dat mij heeft laten lijden? Wat zal mijn 
wraakmissie zijn?

Datum waarop ik deze uitdaging heb voltooid: ___/____/______

☐ Maak notities hiervan in uw Notebook
☐ Mijn partner en ik hebben gesproken over de opdracht
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter

☐ Mijn partner en ik hebben gesproken over de 
opdracht
☐ Ik postte mijn commentaar op Facebook / Twitter




