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...by His Word and Promises



zichtbare wereld

onzichtbare wereld

Koninkrijk van God rijk van satan

God heerst satan heerst

de mens heerst
(samen met)



Genesis 1:26-28 (HSV)

26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen 
over de vissen van de zee, over de vogels in de 
lucht, over het vee, over heel de aarde en over 
al de kruipende dieren die over de aarde 
kruipen!

27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar 
het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij hen.

28 En God zegende hen en God zei tegen hen: 
Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde 
en onderwerp haar, en heers over de vissen van 
de zee, over de vogels in de lucht en over al de 
dieren die over de aarde kruipen!



Genesis 4:4-7 (HSV)

4 Ook Abel bracht een offer, van de 
eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun 
vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn 
offer,

5 maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen 
acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij 
zijn hoofd zakken.

6 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in 
woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd 
laten zakken?

7 Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw 
hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede 
doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn 
begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.
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Johannes 8:31-32 (HSV)

31 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem 
geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 
werkelijk Mijn discipelen,

32 en u zult de waarheid kennen, en de 
waarheid zal u vrijmaken.
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1 Johannes 5:3-5 (HSV)

3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn 
geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn 
geen zware last.

4 Want al wat uit God geboren is, overwint de 
wereld; en dit is de overwinning die de wereld 
overwonnen heeft: ons geloof.

5 Wie anders is het die de wereld overwint dan 
hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?









Efeziërs 3:12-21 (HSV)

12 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de 
toegang met vertrouwen, door het geloof in 
Hem.

13 Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest 
vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, 
want dat is uw heerlijkheid.

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

15 naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de 
aarde genoemd wordt,

16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden 
door Zijn Geest in de innerlijke mens,



Efeziërs 3:12-21 (HSV)

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

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

19 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.


