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Het gebruiken van Gods autoriteit 
                                                                                Januari 2015 
 
De hoofdman te Kafarnaüm 
Math.8:5-10. Toen Hij nu Kafarnaüm binnenging, kwam een 
hoofdman tot Hem met een bede, 6 en zei: Here, mijn knecht ligt 
thuis, verlamd, met hevige pijn. 7 Hij zei tot hem: Zal Ik komen en 
hem genezen? 8 Doch de hoofdman antwoordde en zei: Here, ik 
ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts 
een woord en mijn knecht zal herstellen. 9 Want ik ben zelf een 
ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga 
heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot 
mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het.   10 Toen Jezus dit hoorde, 
verwonderde Hij Zich en zei tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, 
zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zó groot geloof 
gevonden!  
 
U moet het van God gegeven gezag gebruiken door Zijn Woord 
te spreken tegen alle omstandigheden van het leven. Vele 
gelovigen weten niet eens dat ze dit gezag hebben, sommigen 
weten daarvan, maar hebben nog niet de VOLLE KENNIS van 
die waarheid. 
 
2 Petrus 1:1-4. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van 
Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij 
hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en 
Heiland, Jezus Christus: 2 genade en vrede worde u 
vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze 
Here. 3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot 
leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die 
ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; 4 door deze 
zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij 
daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen 
aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.  
  
U mag misschien weten van deze waarheid, maar velen verstaan 
nog niet deze waarheid. En de kennis van deze waarheid zal u 
vrij maken. We lezen in Joh. 8: 32 en gij zult de waarheid 
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verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Velen gebruiken deze 
tekst,maar vergeten erbij te noemen hoe we tot deze kennis 
kunnen komen en dat lezen we in   
Joh. 8: 31b: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen 
van Mij. 
Laten we daarom blijven in Gods Woord. Toen ik zelf de Bijbel 
ben gaan lezen, ben ik tot de ontdekking gekomen, als je de 
eerste hoofdstukken van Genesis niet begrijpt, begrijp je de hele 
Bijbel niet. In deze hoofdstukken is verborgen wat verder in de 
gehele geschiedenis van de Bijbel gebeurt. 
 
Gen.1  26  En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, 
als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en 
over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele 
aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep 
Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. 28 En God zegende hen 
en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de 
aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over 
het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde 
kruipt. 

 
God stelde Adam aan om op de aarde te heersen en haar te 
onderwerpen. God had de mens geschapen naar Zijn gelijkenis 
om te heersen op aarde. Zoals God heerste in de hemelen zo 
moest Adam heersen op aarde. 
 
Psalm 115: 16 De hemel is de hemel van de Here, 
maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. 
God zei tegen Adam: Neem bevel over de aarde zoals Ik in de 
hemelen. De mens is geschapen naar de gelijkenis van God. 
Gen. 2:7 toen formeerde de Here God de mens van stof uit de 
aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de 
mens tot een levend wezen.   
Zo werd de mens een levend geestelijk wezen, dat een ziel heeft 
en leeft in een lichaam. 
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Hoe moest Adam de aarde onderwerpen? Adam was een 
duplicaat van God en was dus bevoegd om op hetzelfde niveau 
van geloof als God te werken. Natuurlijk was Adam ondergeschikt 
aan God, maar de aarde was onder controle van Adam en Adam 
was een  man onder gezag.  
Dus hoe moest Adam de aarde onderwerpen? Door de woorden 
van zijn mond, door zijn geloof te gebruiken, om het zijnde tot 
aanzijn te roepen. Nu komt de vraag: Als dat dan zo is, waarom is 
onze aarde nu dan een warboel? Waarom zijn er oorlogen? 
Waarom is er moord en doodslag? Als God een God van liefde is, 
waarom laat Hij dan al die dingen toe? God is geen leugenaar.  
Hij houdt altijd Zijn Woord. Hij heeft Zijn gezag aan de mens 
gegeven en de mens gaf dit aan satan. En zo werd satan de god 
van deze wereld.  
 
2Kor. 4:4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw 
met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren 
van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld 
Gods is.  
En hij is nog steeds bezig om alles op zijn kop te zetten en de 
schepping van God te vernielen. Daarom kan God niets doen, 
want dan zou Hij tegen Zijn eigen Woord ingaan. 
Door de  ongehoorzaamheid van Adam droeg hij zijn macht over 
aan de duivel. Dit was Adams eigen schuld.  
 
Hoe verloor Adam zijn oppermacht? Zie Gen. 2: 15. En de Here 
God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te 
bewerken en te bewaren. Te bewerken en te bewaren tegen alle 
indringers.  
In  Gen. 2 vers 16 en 17 lezen we: 16  En de Here God legde de 
mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, 
17  maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan 
zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij 
voorzeker sterven. 
 
Lees voor jezelf het hele hoofdstuk 3 over de eerste zonde. 
Waarom kwam de duivel in de gedaante van een slang naar Eva? 
Om Eva te kunnen spreken moest hij eerst een lichaam vinden en 
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dat vond hij in de slang. Satan moet ook ons lichaam benaderen 
omdat hij niet direct tot onze geest kan komen. Maar met onze wil 
kunnen wij hem afsluiten. Wij kunnen ons verstand gebruiken als 
een deur. Ikzelf ben de wachter van die deur en ik kan gedachten 
buitensluiten of binnenlaten. 
God heeft ons de vrijheid gegeven om te kiezen en die vrijheid 
heeft hij ons nog nooit afgenomen.  
 
Gen.3:5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw 
ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende 
goed en kwaad.  
Dat was de grote misleiding die satan hun voorschotelde, zodat 
ze zelfs geen aandacht aan het andere schonken, namelijk dat ze 
kennis zouden hebben van het goede en van het kwade. Adam 
had deze kennis helemaal niet nodig, want hij had al de kennis 
door openbaring van God zelf. De boom des levens kon hij te 
allen tijde naderen om zijn kennis op te doen, hij kon daar vrij van 
eten. 
 
Spr. 15:4 Zachtheid van tong is een boom des levens, 
maar valsheid in haar is een verderf in de geest 
Spr. 10:11 11De mond des rechtvaardigen is een bron van 
leven, 
Spr. 11:30 De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, 
Spr. 3:18 Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, 
Spr. 13:12 een vervulde begeerte is een boom des levens. 
 
Adam had vrije toegang tot de boom des levens wat hem dan 
wijsheid, zachte tong, rechtvaardige vruchten van zijn mond en 
begeerte zouden  geven. Adam moest de aarde onderwerpen 
door zijn geloof te gebruiken  door de woorden van zijn mond 
maar hij verloor dit. Want hij verloor het beheer over zijn tong. Hij 
kreeg zijn kennis van kwaad, d.w.z. ellende en onheil. 
 
Wie heeft eigenlijk het eerst gezondigd? Moest hij niet de hof 
bewaken tegen alle indringers? Was dat niet zijn eerste fout? De 
slang was een levend wezen , onderworpen aan Adam. Was 
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Adam niet opzettelijk ongehoorzaam? Want toen Eva misleid 
werd door de slang stond Adam naast haar.  
 
Gen. 3:6. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te 
eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom 
begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van 
zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij 
at. 
 
Adam had ter plekke de slang voor altijd kunnen verbannen van 
die plaats en van de hele aarde, maar hij deed dit niet.  
1Tim. 2:14 En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de 
vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen; 
 
Om hun ongehoorzaamheid dreef God ze uit de hof van Eden. 
Hoe ging satan te werk met Eva in de hof van Eden en hoe  ging 
hij te werk met Jezus in de woestijn? 
Gen. 3:6. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te 
eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom 
begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, 
 
Om van te eten…1. De begeerte des vlezes 
Een lust voor de ogen…2.de begeerte der ogen 
Daardoor verstandig worden….3.een hovaardig leven 
 
Zie Mat.4:3 Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen 
broden worden. (begeerte des vlezes) 
 
Mat.4:6 Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; 
(begeerte der ogen) 
 
Mat.4:9 Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij 
aanbidt. (een hovaardig leven) 
 
Zie ook Joh. 2:16. Want al wat in de wereld is: de begeerte des 
vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit 
de Vader, maar uit de wereld. 
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Hoewel Adam nog wel een beetje autoriteit op aarde had, was hij 
eigenlijk geestelijk dood. God had gezegd: Gij zult voorzeker 
sterven. Gen. 3:22. Zie, de mens is geworden als Onzer een door 
de kennis van goed en kwaad; 
Maar God had al een plan, want in  
Gen.3:15. zegt Hij: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de 
vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; 
 
Wie wordt nu bedoeld met haar zaad? JEZUS! Weet wel, Jezus 
had geen aardse Vader. 
Omdat Adam nu geestelijk dood was wilde God weer een entree 
op aarde krijgen. Dit deed hij door een verbond te sluiten met 
Noach. 
 
 Gen. 6:18  Maar met u zal Ik mijn verbond oprichten, en gij zult in 
de ark gaan, gij en uw zonen en uw vrouw en de vrouwen uwer 
zonen met u. 
Door zijn belofte aan Adam kon God de hele mensheid niet 
vernietigen.  
 
Ook sloot God een verbond met Abram. Lees Gen. hoofdstuk 15. 
In Gen. 17:1-5. lezen we hoe God een verbond met Abram sloot 
dat Hij hem een vader van een menigte volken maakte. Vers 5: 
omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb. 
 
Let op hoe God spreekt alsof het al gedaan is. Hij veranderde 
zelfs de naam Abram tot Abraham, wat betekent: Vader van een 
menigte volken. Dit was om hem elke keer aan het verbond met 
God te herinneren. En natuurlijk, dit bouwde zijn geloof op, want 
elke keer als iemand hem riep hoorde hij “Vader van vele volken” 
 
Onthoud, dat geloof komt door het horen. God stelde een wettige 
ingang terug op aarde vast door dit verbond. Abraham krijgt op 
die manier toegang tot God om hulp, wijsheid, zalving te krijgen 
om het werk van de duivel te vernietigen. Abraham was met God 
een bloedverbond aangegaan. Wat is een bloedverbond 
eigenlijk?  
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Bij de inboorlingen van Afrika komt het nu nog wel voor. Wij 
kennen het hier ook. b.v. Als twee vrienden een hechte 
vriendschap wilden aangaan , brachten ze een sneetje in de arm 
aan. Beide armen werden dan tegen elkaar gehouden, zodat het 
bloed zich mengde. Ook werd er soms iets van het bloed in een 
drankje gedaan en moest men elkanders bloed drinken.  
 
Dit betekende dan dat alles wat aan de ene vriend behoorde, al 
zijn bezittingen, ook aan de andere partij behoorde. Als de een 
iets nodig had kon hij dit altijd opeisen. Als men elkaar nodig had 
moest de ander helpen. Zelfs als iemand zijn leven moest geven 
voor de ander, als dat zo uitkwam, moest dat gedaan worden. Ze 
waren één geworden. Zo’n verbond ging God aan met Abraham. 
 
Als Abraham iets nodig had van God kon hij dit krijgen. Maar 
andersom ook. Als God iets van Abraham wilde hebben moest hij 
dit ook doen. Op een dag gebeurde het dat God Abraham op de 
proef wilde stellen om te zien of hij ook werkelijk zijn kant van de 
zaak zou nakomen. In Gen. 22 lezen we hoe Abraham zijn zoon 
Isaak moest offeren. En Abraham gehoorzaamde. Hij was vol 
geloof, hij wist dat God een plan zou maken, in vers 5 lezen we:  
 
En Abraham zeide tot zijn knechten: Blijft gij hier met de ezel, 
terwijl ik en de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben 
aangebeden, zullen wij tot u terugkeren.   
“Zullen wij” houdt in dat Abraham had overwogen dat God Isaak 
weer tot leven zou brengen. Abraham’s ogen waren steeds op de 
Heer. In vers 8 zei Abraham tot zijn zoon: En Abraham zeide: 
God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon.  
 
Toen Abraham zijn hand ophief om zijn zoon te doden had hij het 
eigenlijk in zijn hart al gedaan. Op dat moment stopte God hem 
en kon hij zien dat Abraham zelfs zijn zoon niet teruggehouden 
had van hem. God zei tot Abraham in:  
Gen. 22:12 want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, 
uw enige, Mij niet hebt onthouden. 
Weet wel, het was Abraham’s enige zoon. Abraham gaf zijn zoon, 
en  God gaf Zijn Zoon, de Verlosser Jezus Christus.  
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In Gen. 22:18 staat: En met uw nageslacht zullen alle volken der 
aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt. 
De originele vertaling van “met uw nageslacht “is “en in uw zaad”. 
Zie Gal. 3:16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en 
aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, 
maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan 
Christus. 
 
We kunnen het zo lezen: In Jezus Christus zullen alle volken 
gezegend worden. Ik ben geboren uit God. Ik ben het zaad van 
Abraham. In dat zaad zullen alle volken (u en ik) gezegend 
worden. God had op deze manier weer een entree op aarde 
gekregen. Het offer van Isaak was een beeld-profetie van de 
dood van Christus. Een vader offerde zijn zoon op de berg Moria. 
Hij reisde drie dagen. De zoon van God was drie dagen dood. Het 
was bij deze berg dat Gods Zoon 2000 jaar later werd geofferd.  
 
We weten dat God de wereld met woorden vormde, door te 
profeteren. In Jes. 7:14 profeteerde God:  
Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij 
zal hem de naam Immanuël geven. 
Zie ook Mat. 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een 
zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen 
betekent: God met ons. 
 
Hoe kon Maria zwanger worden zonder met een man samen te 
leven? Bij God is alles mogelijk en God houdt zich altijd aan Zijn 
Woord. Hoe kon God zich manifesteren op aarde? Hoe kon Maria 
iets van God ontvangen? Door te geloven. Laten we eens naar 
het eerste hoofdstuk van Lucas  kijken. We zien dat een engel 
Zacharias bezocht met een boodschap . En zes maanden later 
bezocht een engel Maria met een boodschap. Zie hoe beiden de 
boodschap van God verschillend aannamen.  
 
Luc. 1:13-18 Maar de engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, 
Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabet zal u 
een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. 14En 
blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over 
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zijn geboorte verblijden. 15 Want hij zal groot zijn voor de Here en 
wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de heilige Geest 
zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, 16 
en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun 
God. 17 En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de 
kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de 
kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der 
rechtvaardigen, ten einde voor de Here een weltoegerust volk te 
bereiden. 18  En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit 
weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge 
leeftijd gekomen. 
 
Hij geloofde de engel niet en wilde een teken. En de engel zei in 
Luc.1: 20 En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot de 
dag toe, dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet 
geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. 
Zie in Luc. 1:31 waar de engel Maria naderde.  
En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult 
Hem de naam Jezus geven. 
 
De engel zei: “zie”. Zij moest zich dit inbeelden en het hele beeld 
voor zich zien. Wat antwoordde Maria toen? Hoe zal het 
geschieden? Ze geloofde de engel meteen, maar ze wist niet hoe 
dit zou geschieden, daar ze nog geen man had. Ze twijfelde niet. 
De engel antwoordde dan: Luc. 1:35 De heilige Geest zal over u 
komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; 
 
In vers 38 antwoordde Maria:  
Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. 
m.a.w. mij geschiede naar Uw wil. Zij ontving daar het Woord van 
God en het Woord van God was vlees geworden. Joh.1:1 In den 
beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord 
was God. 
Joh.1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons 
gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een 
heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade 
en waarheid. 
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Maria ontving het Woord van God. Zij ontving Jezus. Zij was 
zwanger geworden in haar geest en het openbaarde zich vanzelf 
in haar natuurlijke lichaam. Maria geloofde God. Luc.1:49 omdat 
grote dingen aan mij gedaan heeft de Machtige. 
Het bewijs was haar geloof en haar woorden. Het Woord van God 
is onvergankelijk zaad. 1Petr. 1:23 maar uit onvergankelijk zaad, 
door het levende en blijvende woord van God. 
  
Waarom kon God niet zelf komen  en de duivel verslaan? God 
had het gezag aan de mens gegeven . Daarom moest Jezus een 
natuurlijk lichaam hebben. Jezus was net zo’n mens als jij en ik , 
behalve dat Hij geen zonde had. Volgens God kon alleen een 
mens op aarde het gezag opnemen tegen de duivel. Jezus kon 
nu de duivel benaderen als mens.  
1Joh. 3:8 Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de 
werken des duivels verbreken zou. 
Jezus is gekomen om de macht, de werken van de duivel te 
ontnemen. Wat zijn zijn werken? Armoede en gebrek, bedrog, 
jaloezie, ziektes, oorlog, enz. enz.  
 
We moeten begrijpen dat we niet meer hoeven te bezwijken 
onder de druk van satan. Hij is overwonnen! Jezus heeft dezijnen 
macht gegeven over alle macht van de duivel. U en ik hebben 
recht om demonen uit de drijven. We hebben het recht om zieken 
de handen op te leggen en ze gezond te maken in de wonderlijke 
naam van Jezus. Jezus begon zijn wonderwerken pas nadat Hij 
gedoopt was met de Heilige Geest.  
 
In Hand.1:8 sprak Jezus: maar gij zult kracht ontvangen, wanneer 
de heilige Geest over u komt, 
Voor elke gelovige is het nodig om vervuld te worden met de 
Heilige Geest, om kracht van God te kunnen ontvangen. 
Er zijn nog teveel gelovigen die nog een verslagen leven leiden. 
Jezus is gekomen opdat wij een overvloedig leven mogen leiden 
hier op aarde. Zie Joh. 10:10 De dief komt niet dan om te stelen 
en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed. 
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Ik heb goed nieuws voor alle gelovigen. Jezus Christus heeft 
alle zonden op het kruis gedragen. Gedraag je dan ook als een 
overwinnaar en niet als een verslagene.  
Satan heeft geen recht meer hier op aarde om zijn smerige 
zaken te doen, tenzij u het toelaat. Wij als gelovigen kunnen 
hem stoppen in de naam van Jezus. Jezus kwam binnen door 
de rechtmatige deur. De Bijbel zegt dat Hij de herder der 
schapen is. Joh. 10:7. Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. 
En de schapen horen naar Zijn stem  en niemand komt tot de 
Vader dan door Hem. 
 
Wat deed Jezus met satan? Kol. 2:15. Hij heeft de overheden 
en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over 
hen gezegevierd. Hij is ontdaan van zijn macht. Onthoud dit 
goed: Jezus heeft ons de macht over de duivel gegeven en u 
kunt daarmee doen wat u wilt. Satan is de duivel der leugen.  
Sta op en neem het standpunt in dat  u niet meer zijn 
negativiteiten zult dulden. Sta op en neem het gezag , dat 
Jezus u gegeven heeft en doe de geestelijke wapenrusting aan. 
Ef. 6:11. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen 
standhouden tegen de verleidingen des duivels;   
Val aan! U hebt de kennis gekregen dat u overwinnaar bent in 
Jezus Christus. Bind zijn werken in uw huis, op uw werk of waar u 
ook bent! Duld hem niet langer! Neem uw gezag op!  
 
Nog iets belangrijks. Ef. 1:19-22. en hoe overweldigend groot zijn 
kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte 
zijner macht, 20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit 
de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in 
de hemelse gewesten, 21 boven alle overheid en macht en kracht 
en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in 
deze, maar ook in de toekomende eeuw. 22 En Hij heeft alles 
onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, 
gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met 
Hem, die alles in allen volmaakt. 
Ef.2:6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats 
gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, 
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Christenvrienden, waar staan wij? Wij kunnen samen met Jezus in 
gezag en macht overheersen over ALLE overheden , machten en 
krachten. Wij hebben samen met Jezus geestelijke autoriteit. De 
omstandigheden behoren niet over ons te heersen, maar wij 
moeten over de omstandigheden heersen. Jezus heft ons 
teruggegeven wat de duivel van Adam gestolen had.  
Wat zegt Hebr. 10:12-13? 12. deze echter is, na één offer voor de 
zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand 
van God, 13 voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt 
worden tot een voetbank voor zijn voeten. 
 
Jezus is het HOOFD en wij zijn Zijn LICHAAM  (gemeente) 
 
Ga toepassen wat het Woord van God ons leert. Dus handel er 
naar!  
U drijft boze geesten uit (Marc. 16-17)  
U moet weerstand bieden aan de duivel (Jac. 4:7) 
U moet in nieuwe tongen spreken (Marc. 16:17) 
U moet de zieken de handen opleggen en zij zullen genezen 
worden (Marc. 16:18) 
Door de kracht van de Heilige Geest is dit mogelijk. En u zult zien 
dat u reeds een overwinnaar bent in Jezus Christus. Amen! 
 
Laten we samen bidden: Almachtige Vader God, ik dank U, dat U 
ons de Geest van wijsheid en openbaring hebt gegeven om U te 
kennen zoals U werkelijk bent; dat U ons hart en verstand verlicht 
opdat wij zullen weten waartoe U ons geroepen hebt; dat wij zullen 
beseffen wat de onuitputtelijke rijkdom is van de erfenis die ons als 
wettige erfgenamen toekomt, en van waaruit wij nu al mogen leven,  
Dat wij Uw overweldigende grote-kracht zullen kennen die U 
aanwendt ten behoeve van ons die U geloven, opdat wij tot eer 
van U zullen leven. Zodat wij met alle kracht versterkt worden 
overeenkomstig de kracht van Uw heerlijkheid, en vol geduld 
zullen blijven volharden, en met blijdschap U, Vader, zullen 
danken die ons het recht heeft gegeven om deel te hebben aan al 
Uw beloften. Vader God, dank U dat U onze harten vertroost en 
sterk maakt in elk goed werk en woord en richten op de liefde van 
God en de volharding van Jezus Christus. AMEN. 
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Hier enkele gezaghebbende Bijbelteksten. 
 
Jesaja 54:17. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets 
uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, 
zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten 
des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des 
Heren. 
 
Deut. 28:7. De Here zal uw vijanden, die tegen u opstaan, 
verslagen aan u overleveren. Langs één enkele weg zullen zij 
tegen u optrekken, maar langs zeven wegen voor u vluchten. 
 
Mat. 10:8. Geneest ziekGen, wekt doden op, reinigt melaatsen, 
drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het 
om niet. 
 
Matt. 18:18. Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal 
gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal 
ontbonden zijn in de hemel. 
 
Mat. 28:18. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: 
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 
 
Luc. 10:19. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 
schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 
vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
 
Joh. 12:31. Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de 
overste dezer wereld buitengeworpen worden;  
 
Rom. 8:37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars 
door Hem, die ons heeft liefgehad. 
 
1Joh. 4:4. Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen 
overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 
wereld is.. 
 
 


