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Geloof en wereldbeeld
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Satan actief ‘in de lucht’ en op 
aarde
Efeze 2:  2b-3

• …overeenkomstig de wil van de aanvoerder van 
de macht in de lucht, van de geest die nu 
werkzaam is in de kinderen van de 
ongehoorzaamheid, 3onder wie ook wij allen 
voorheen verkeerden, in de begeerten van ons 
vlees, door de wil van het vlees en de gedachten 
te doen; en wij waren van nature kinderen des 
toorns, evenals de anderen.

• ER GROEIEN GEEN HOORNTJES…
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De Heer Jezus en de gemeente

Efeze 1: 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, toen 
Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn 
rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21ver 
boven alle overheid en macht en kracht en 
heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet 
alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 
22En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten 
onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle 
dingen gegeven aan de gemeente, 23die Zijn 
lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in 
allen vervult.
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Gelovigen: positie en doel

Positie: Efeze 2: 6 en 10: 
6en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de 
hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,…

Taak: Efeze 2: 10 en 3: 10
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus 
Jezus om goede werken te doen, die God van 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden 
wandelen.

…opdat nu door de gemeente aan de overheden en 
de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige 
wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,
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Een illustratie in Efeze: Hand 19

• Gelovigen worden vervuld met de Heilige Geest (vs. 6)

• Er zijn genezingen en bevrijdingen (vs. 11 en 12)

• Er is een confrontatie met boze geesten die duidelijk 
maakt dat je niets klaar maakt als je niet je identiteit 
in Christus hebt (vs. 13-17)

• Gelovigen maken expliciete keuzes die maken dat 
duisternis zijn grip verdient (vs. 18-19)

• Vs 20: Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe 
en werd steeds sterker
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Confrontatie vs 24-40
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De wereld

Handelingen 19: 32

De één nu riep dit en de 
ander wat anders, want 
de vergadering was 
verward en de meesten 
wisten niet waarom zij 
bijeengekomen waren.
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Onze hoop en ons antwoord
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Toets je denken aan de Bijbel
Houd je positie voor ogen
Doe waarvoor je op aarde bent
Beantwoord angst met liefde
Beantwoord wanhoop met geloof
Geef de duivel geen voet


