
Zondag 21 april 2013 - Alle geestelijke zegen door genade

God is de bron van alles.
Wij zijn volmaakt… Hoe komt dit?
Er is een onderscheid tussen wat er al gegeven is, en wat nog moet komen.


Ef 1: 3-14 → We zijn al gezegend met ALLE geestelijke zegen in de hemelse •

gewesten… in Christus. Verleden tijd… Het is dus al gebeurd. We hebben het 
al gekregen.

vers 4: Het is mogelijk om heilig te leven. Wat is heilig leven? Heilig leven is ◦
niet gelijk aan niet zondigen… 
vers 5: wij zijn aangenomen als Zijn kinderen◦
vers 6: door Zijn genade ontvangen we dit alles. Door Zijn genade kunnen ◦
we heilig leven…
vers 8: ALLE wijsheid heeft God ook al gegeven aan ons… Er is dus eigenlijk ◦
geen reden om je zorgen te maken. 
We zijn rijk, wijs, heilig,… in Christus. Alles is in Christus!◦
Hij heeft ons een nieuwe natuur gegeven.◦
vers 12: God heeft plezier over je. Hij lacht je toe! ◦
Jezus klopt aan de deur van je hart en komt enkel binnen als je Hem toelaat ◦
in je hart.
Alles wat we al ontvangen hebben in de geest, zal realiteit worden in je ◦
leven als je tijd besteedt met God. Wandel in de Geest, heb relatie met 
God… en alle geestelijke zegen uit Gods magazijn zal je deel zijn.


Je gemoedstoestand mag niet afhankelijk zijn van de weersomstandigheden of van 
andere omstandigheden. Je bent niet afhankelijk van je problemen, maar van God. 
En God is onveranderlijk. Hij heeft je vrede gegeven in je hart.


1 Kor 15: 10 → Door Gods genade is Paulus geworden wat hij geworden is.•

2 Kor 12: 9 → Gods genade is genoeg voor je. In je zwakte wordt Gods kracht •

juist zichtbaar! Als je ten volle beseft dat alles Gods genade is, dan kan je niet 
geestelijk trots zijn.

Alles is GODS GENADE!






Alles wat we ontvangen hebben van Gods zegen, hebben we ontvangen in onze 
geest. Alles wat we in de geest ontvangen hebben, moet dus verder gaan naar ons 
denken. Dan wordt het pas realiteit. Dit proces heet heiliging. En dit proces 
vereist Gods genade. Zelfdiscipline werkt maar tijdelijk en tot op zekere 
hoogte… Blijvende verandering komt er maar door Gods genade.


2 Kor 3: 18 → Met een onbedekt gezicht veranderen wij van heerlijkheid tot •

heerlijkheid naar Gods beeld. 
'onbedekt gezicht': Bij bekering wordt de sluier over ons denken ◦
weggehaald… 
door persoonlijke relatie met God kunnen we veranderen naar Zijn beeld… ◦


