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Kol 3: 3-4 → we zijn met Christus gestorven en ons leven is verborgen in God.

Christus leeft dus in ons, niet langer wij.
En we zullen met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.


Wij zijn gestorven (onze zondige natuur) en hebben een nieuw wedergeboren •
leven (in Christus). Dit leven kan niet kapot. Je kan het echter wel 'bedekken' 
zodat het niet actief is in je leven.


Wij zijn verborgen in Christus. God zorgt dus voor ons. 'Wees niet bezorgd. •
Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en de rest zal je gegeven 
worden.'

Ps 23 → zelfs in de diepste duisternis is God met ons. (“al ga ik door een ◦
dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad”)
Niets kan ons scheiden van de oneindig grote liefde van de Vader.◦


Joh 15 → Als je Mijn Woord bewaart, ben je Mijn vriend. En God zal zich 

manifesteren aan je.


Wij worden geopenbaard in heerlijkheid.•
Kol 1: 13-14 → we zijn overgezet van de duisternis naar het Koninkrijk van ◦
God, verlost door Jesus' bloed. Wij zijn dus in het licht. Er is dus geen 
duisternis meer in een kind van God. Verkeerde gedachten moeten wel nog 
veranderd worden, maar dit wil niet zeggen dat je in de duisternis leeft. 
(Bescherm)engelen zijn er ook… ◦


Hoe overwin je? Door te stappen in geloof en te proclameren wat God al 
beloofd heeft.

We kunnen dus leven in vrede en rust samen met God, in het besef dat we 
gestorven zijn, geborgen zijn in Hem en geopenbaard zijn in heerlijkheid!

"In het licht van Gods koninkrijk leven" dwz…
… geen leugens meer, wees eerlijk. De duivel is een leugenaar.
… elkaar vergeven
… in het licht is er leven. (cfr. planten hebben licht nodig)
… licht geeft warmte (rust, heerlijk gevoel, ontspanning)



… licht overwint. We zijn meer dan overwinnaars in Christus!
… onze weg wordt verlicht (zekerheid, veiligheid)

Ef 1: 13 → Bij de bekering zijn we verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 

als onderpand. 

Joh 1: 1-4 → Het Woord = Jezus Christus = het Leven = het Licht van de mensen

vers 18 → Jezus Christus heeft de Vader gezien, en openbaart Hem aan ons. Jezus 

kent het hart van de Vader: zijn wil.
Graaf dus in Gods Woord en ken zo Gods hart.

1 Pe 5: 7 → Werp (gooi het zeer ver weg) al je zorgen op Hem, want Hij zorgt 

voor je! Het is dus iets wat je zelf moet afgeven. Doe die ‘zware rugzak’ af en leg 
het aan de voeten van Jezus. Hou er niet aan vast.
Een volle beker kan ook niet gevuld worden. Ledig hem dus eerst. Alle rotzooi 
moet weg… en dan kan God je vullen.

> zie ook Heb 12: 1-2 → Loop de wedloop (met volharding) zonder de lasten en 

de zonde die je gemakkelijk verstrikt. 

God brengt ons dus naar de overwinning, maar we moeten meewerken met God.
Als God in ons wil komen wonen, wil dit zeggen dat we erg waardevol zijn in Zijn 
ogen.

Twijfel ontstaat in ons denken en komt van de duivel. Neem autoriteit als kind 
van God en laat die gedachten van twijfel niet toe.
Er zijn momenten dat je moet bidden als je aangevallen word. Op andere 
momenten hoef je niet meer te bidden, maar moet je gewoon stappen in geloof 
zetten. Laat je leiden door de Geest.

vb.: 1 Sam 30 (hele hfdst) → de val van Ziklag, de stad waar David en zijn mannen 

woonden. Hun hele hebben en houden was weggevoerd door de Amelekieten.
Zijn mannen wilden David stenigen, maar hij zocht de Here zijn God (via de efod) 
i.p.v. te panikeren. God gaf dan instructies aan David en hij behaalde de 
overwinning.





Besluit: 
Wij zijn Gods kinderen, geborgen in Hem. Laat God je leiden. Roep Hem aan en 
Hij zal je instructies geven. Geef geen plaats aan paniek. Werp al je lasten (zorgen) 
zo ver mogelijk weg en God zorgt voor ons.



