
Zondag 29 januari 2017 - Autoriteit in Christus hebben
 - Ps. Hoo Handojo -

(Vervolg van het onderwijs van vorige week)

Openbaring 1: 5-6•
Je bent een koning en een priester voor God. Dus regeer je over het ◦
kwade door de kracht van Jezus Christus.
Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed. Hij is de ◦
overwinnaar en je bent zijn kind.
Op aarde ondervond Jezus veel weerstand, maar Hij bleef steeds ◦
verbonden met God de Vader.

Kolossenzen 2: 14-16•
De duivel klaagt je aan. Hij verzamelt al je falen, al je zonden… Hij ◦
gebruikt dit tegen je in Gods rechtbank. Maar het offer van Jezus aan 
het kruis heeft de duivel overwonnen!
De duivel is al ontwapend. Hij gaat rond als een brullende leeuw om ◦
te kijken wie hij kan verslinden. Dit kan hij alleen doen als je een deur 
opendoet. Anders heeft de duivel geen recht om in je leven binnen te 
komen.

Lukas 10: 19-20•
'Macht' komt van het Griekse woord 'eksusia' = autoriteit◦
Jezus heeft je dus autoriteit gegeven over de vijand.◦
Er is een verschil tussen kracht en autoriteit. Kracht is zoals de ◦
spieren van een bodybuilder. Om in een paleis binnen te komen, heb 
je autoriteit nodig. Kracht alleen is niet genoeg. 
Beiden heeft God aan je gegeven: zowel kracht als autoriteit.◦
Sinds de zondeval is de autoriteit die op Adam was naar de duivel ◦
gegaan. Maar Jezus Christus heeft deze autoriteit teruggenomen en 
geeft deze aan Zijn kinderen (de christenen). Halleluja! 

Kolossenzen 2: 9-10•
In Christus woont heel de volheid van God. Als Christus dan in je ◦
woont, dan ook de volledige volheid van God. Je bent volmaakt en 
compleet in Christus.



1 Johannes 2: 27•
De zalving is Gods kracht in jou. En door de zalving kan je een ◦
openbaring ontvangen. Dan wordt gewone kennis een levende 
openbaring die je leven kan veranderen.

Jesaja 10: 27•
Welk juk er ook op je leven is, het wordt verbroken door de zalving ◦
op je leven.

Lukas 17: 21•
Gods koninkrijk is in jou! Je kan dus wandelen in AUTORITEIT.◦

Romeinen 8: 11•
De Heilige Geest woont in jou. Dit is dezelfde Geest die Christus uit ◦
de doden heeft opgewekt.

Opm: Als je kracht hebt, maar geen autoriteit, dan werk je in toverij. Dat is 
wat de duivel doet. Hij heeft geen autoriteit meer, maar komt ongevraagd 
binnen. 

1 Petrus 2: 9•
Om te kunnen wandelen in autoriteit is het ook belangrijk om God ◦
te loven en aanbidden.


