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(3) De woonplaats van God in de Geest 

(Outline studie 3) 

 
1. Inleiding: welkom thuis 
 

De golven zingen 

het aloude refrein 

van een wereld zonder pijn 

een eeuwig lied. 

 

De luchten ademen 

een gezongen verhaal 

van een eindeloze zaal 

zonder verdriet. 

 

De aarde fluistert 

een geheiligd gezang 

voor wie alleen is en bang 

in de ziel. 

 

De bergen juichen 

een nieuw 'welkom thuis' 

van het eeuwige huis 

waarin ik kniel. 

 

2. Het huis waarin ik kniel 
 

 

 

 

 

3. Voorrechten van een kind van God 
 

 
19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen 

en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl 

Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op 
tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een 

woonstede Gods in de Geest. Efeziers 2:19-22 

 
Vier voorrechten van een kind van God 

 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 
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4. De stad, het huis en de woonplaats van God 

 
4.1. De stad (Fil.3:20) 
 

 

 

 

4.2. Het huis (Ef.2:19) 
 

 

 

 

4.3. De woonplaats (Ef.2:22) 
 

 

 

 
Drie dingen over de woonplaats van God in de Geest 

 

1. Het is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten 

Nieuw Testamentische profeten… 

 

2. Het huis is nog niet af 

De hoeksteen is de sluitsteen 

 

3. Het huis moet ‘groeien’ 

Woonplaats ook in Openbaring 18:2 Verg. Ef.2:2 

 

Het woord ‘katoiketerion’ is verwant met het woord ‘oikos’ (huis). Verg. de 

volgende woorden: 
 

 Oikeio   = huisgenoten 

 Epoikodomomai = opgebouwd 

 Oikodome  = gebouw (bouwwerk) 

 Sunoikodomeoma = mee (samen) opgebouwd worden 

 

 

5. Het opbouwwerk van de Geest 
 

Gods werk in de huidige tijd is een geestelijk werk. Want Hij verricht Zijn werk door 

Zijn Geest. Zijn communicatie met Zijn kinderen is door Zijn Geest. Zijn Geest is 

werkzaam in onze harten. En Zijn Geest doet ons o.a. oog krijgen voor de volgende 

geestelijke zaken: 

 

a. Voor het begrip ‘samen’ 

 

• Ef.2:5 Mede levend maken  sunnooiopoiee 

• Ef.2:6 Samen zitten   sunkathizo 

• Ef.2:6 Mede opwekken  sunegeiroo 
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• Ef.2:19  Medeburger   sunpolites 
• Ef.2:21 Samengevoegd worden sunharmologeomai 

• Ef.2:22 Samen opgebouwd worden sunoikodomeomai 

• Ef.3:6 Mede-erfgenamen  sunkleronomoi 

• Ef.3:6 Mededeelgenoot  summetochos 

• Ef.3:6 Medeïngelijfde  sussomoos 

• Ef.4:3 Samenbinding (band) sundesmos 

• Ef.4:16 Samengevoegd worden sunharmologeomai 

• Ef.5:7 Mededeelgenoot  sunmetochos 

 

 

 

b. Voor ‘de sluitsteen’ van het gebouw (Christus) 

 

 

 

c. Voor de hemelse positie waarin een kind van God is geplaatst 

Paulus beschrijft in de Efezebrief dat wij: 

• mede levend gemaakt zijn met Christus 

• mee opgewekt zijn met Christus 

• met Christus zijn gezet in de hemelse gewesten 

• mee opgebouwd worden tot een woonplaats van God in de Geest. 

 

 

De gemeente heeft nog steeds een hemelse roeping. En in die hemelse roeping 

mogen wij leven vanuit hemelse, verborgen, zegeningen. Deze zegeningen helpen 

ons om niet meer allerlei aardse zegeningen na te jagen, maar ons te richten op 

Christus in wie wij alles ontvangen hebben wat nodig is. 
 

 

 

6. Gedicht: laat mijn hart Uw woonplaats zijn 
 

Laat mijn hart Uw tempel zijn 

waarin U graag wilt wonen. 

Laat het eerlijk zijn en rein. 

Zich richtend op de Zoon en  

het volmaakte samenzijn. 

 

Laat mijn hart Uw vreugde zijn 

waarin U graag wilt leven. 

Laat het open zijn in pijn. 

Zich richtend op vergeven 

van het tekortgeschoten zijn. 

 

Laat mijn hart Uw liefde zijn 

waarin U graag wilt werken. 

Laat het willig zijn en klein. 

om mij alleen in U te sterken 

door altijd in U te zijn. 


