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HOE HERBOUW IK MIJN 

GEESTELIJKE KRACHT?

Word sterk door één met de Here te zijn en Zijn grote kracht in 

u te laten werken.

Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de 
duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen.

Ef. 6:10-11 (HB)

Gedraagt u zich slap, als het u goed gaat, Dan schieten in 
moeilijke tijden uw krachten te kort.

Spr. 24:10 (Can)

1.   IK VERSTERK MIJN VERZWAKTE POSITIE 

IN DE KRACHT VAN GODS GEEST

Houd jezelf niet voor de gek, want God laat Zich ook niet voor de gek 
houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten. 

Dus als je slechte dingen zaait door alleen maar te doen wat je zelf wil, 
zul je ellende en dood oogsten. Maar als je goede dingen zaait door te 
leven zoals de Geest het wil, zul je eeuwig leven oogsten. 

Laten we nooit stoppen om goed te doen. 

Want uiteindelijk zullen we daarvan de zegen oogsten. Maar dan 
moeten we wel doorzetten! 

Gal. 6:7-8 (BB)

"Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij 

doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de 

Zoon ook.

Want de Vader houdt van de Zoon en Hij laat Hem alles zien wat Hij 

doet. En jullie zullen verbaasd staan, want Hij zal jullie nog geweldiger 

dingen laten zien dan dit.

Joh.5:19-20 (BB)

God is in staat om eindeloos veel meer te doen dan wij kunnen bidden 

of bedenken. Dat doet Hij door de kracht die in ons werkt.

Ef.3:20 (BB)
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2.   IK VOER DE JUISTE STRIJD TEGEN 

DE JUISTE VIJANDEN 

De dwaas laat zijn woede de vrije loop, maar de wijze weet zich te 

beheersen. 

Spr.29:11 (GNB)

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: 

De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tiranniseren, 

een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om 

ons heen. 

Ef.6:12 (HB)

Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats 

in jullie leven. Dan zal Hij jullie alle overige dingen geven. 

Mat.6:33

3.   IK KIES VOOR DE KRACHT VAN 

DANKBAARHEID

Wees altijd blij. Bid zonder ophouden. Dank God altijd, wát er ook 

gebeurt. Want dat is wat God van jullie wil nu jullie bij Jezus Christus 

horen. Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit.

1Thess.5:16-19 (BB)

Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij 

verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de 

macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

Spr.18:20-21 (GNB)


