
 

Gesterkt door de Geest 
Leidraad Krachtig in de Heer – Connectgroep-avond week 6 2020 

14Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 15naar Wie elk 

geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn 

heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17opdat Christus door 

het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18opdat u ten volle zou 

kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19en u de liefde 

van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid 

van God. 20Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig 

de kracht die in ons werkzaam is, 21Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle 

geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

Efeziërs 3:14-21 

Met kracht gesterkt 
In deze onderwijsserie over de Efezebrief willen we de komende weken in het bijzonder kijken naar 

het werk van de Heilige Geest in ons leven. In Efeziërs 4:30 schrijft Paulus ‘bedroeft de Heilige Geest 

van God niet’. Voordat we dieper op deze specifieke tekst vanuit hoofdstuk 4 ingaan, leert hoofdstuk 3 

van Efeziërs ons eigenlijk al het belang van een Geestvervuld leven en waarom Paulus wellicht zo 

benadrukt dat we Gods Geest niet moeten bedroeven.   

Een aantal specifieke delen uit Paulus gebed in vers 14-20 zijn;  

opdat Hij u geeft, […], met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat 

Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u 

ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u 

de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de 

volheid van God. 



Het is interessant om aandacht te schenken aan het woord opdat. kracht, geloof en liefde zijn namelijk 

het gevolg van iets; de Geest die onze geest vervult. Dit Bijbelgedeelte geeft geweldig weer wat het 

belang is van de werking van Gods Geest en wat de resultaten hiervan kunnen zijn in ons leven. 

Vers 20 geeft zelfs weer dat God oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen, 

overeenkomstig de kracht die in ons werkt. De tekst laat ons hier zien dat God kan doen/doet 

overeenkomstig de kracht die in ons werkt. We bidden vaak of God iets wil doen en belijden vaak dat 

God oneindig veel meer kan doen dan we bidden of beseffen, maar hier laat de Bijbel specifiek zien 

dat dit is overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. God wil ons vullen met Zijn Geest en ons 

gebruiken om Zijn wil te doen.  

Om Paulus‘ waarschuwing van Efeziërs 4:30 goed te begrijpen, is het in eerste plaats van belang om de 

reden erachter te begrijpen. Wat missen wijzelf en de wereld om ons heen vanuit het perspectief van 

Efeze 3:14-20 als de Geest ons niet kan bekrachtigen? Hoe wordt Gods werk in en door ons 

gestagneerd als we de Geest van God bedroeven?   

De oude en nieuwe mens: 

Hoewel het Gods Geest is die het werk door ons heen moet doen, is het aan ons om vervuld te blijven 

met Gods Geest; “wordt vervuld met de Heilige Geest” (Ef 5:18). Er is een menselijk en Goddelijk 

aandeel in een Geestvervuld leven. Vanwege het menselijk aandeel hierin zegt Paulus: “bedroef de 

Heilige Geest van God niet.” (Ef 4:30) 

Hoe bedroeven we dan de Heilige Geest? Efeziërs 4 leert het ons eigenlijk al in de eerdere verzen van 

dit hoofdstuk; door te wandelen evenals de volken wandelen in de vruchteloosheid van hun denken, 

verduisterd in hun verstand, vreemd aan het leven van God. (Ef 4:17-18a). Paulus roept ons dan ook 

op om de oude mens af te leggen (vs 22) en de nieuwe mens aan te doen, die overeenkomstig God 

geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid (vs 24). In de verzen daarna maakt hij dit heel 

praktisch;  

• Leg daarom de leugen af en spreekt de waarheid (vs 25) 

• Geef de duivel geen plaats (vs 27) 

• Laat geen vuil woord uit uw mond komen (vs29) 

• Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden 

weggedaan met alle boosheid (vs 31) 

Gespreksvragen/onderwerpen: 

1) Wat zegt de Bijbel over de relatie tussen de Geest en het kennen van de liefde van God? (lees 

ook Romeinen 5:5) 

2) Welke sleutels geeft de Bijbel voor een Geestvervuld leven? En hoe maak je dit praktisch in je 

dagelijks leven? 

3) Deel met elkaar wanneer en hoe jij de kracht van Gods Geest in je leven hebt ervaren. 

Bespreek met elkaar Efeziërs 3:20 

Hem nu, die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht 

die in ons werkt.”  


