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(4) De kracht van de Geest 

(Outline studie 4) 
 

 

1. Inleiding: altijd 

 

2. Een hart vol kracht 

 
We lezen Efeziers 3:14-21: 

14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de 
hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner 
heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat 
Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 
zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte 
en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven 
gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 
20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te 
doen dan wij bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus 
Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 

3. Een krachtig werk 

 
Efeziers 1:19 
 

19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de 
sterkte zijner macht 

 
De vier woorden die in het Grieks worden gebruikt zijn: 
 
1. dunamis = 

  

2. energeia =  

 

3. kratos  =  

 

4. ischus  =  

 
In de betekenis van de vier woorden ligt een overlapping. Alle vier de woorden 
beschrijven in relatie tot God iets van Zijn kracht. Wanneer we dit illustreren met een 
bulldozer dan zien we dat een bulldozer het vermogen, de capaciteit de potentie en  
kracht heeft om grote hoeveelheden zand te verplaatsen, kanalen te graven, dijken te 
verhogen, wegen schoon te vegen en gebouwen te slopen (dunamis). Als we naar het 
voertuig kijken weten we dat het een sterk voertuig is (ischus). Als zijn motoren gaan 
draaien en het voertuig zet zich in beweging dan zien we dat er kracht van uit gaat 
door de motoren (kratos). Als vervolgens op zijn weg een boom wordt ontworteld en 
opzij geschoven zien we de kracht van het voertuig daadwerkelijk in actie. Er gebeurt 
wat. De kracht wordt aangewend om krachtig te handelen (energeia). 
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De kerntekst in deze studie bevat twee woorden voor kracht: 
 

1. dunamei  = met kracht (van dunamis) 
2. krataioomnai = gesterkt worden (van kratos) 

 
2 x gesterkt worden (krataioomai) in brieven van Paulus 
 
Efeziers 3:16 

1 Korintiers16:13 

 
5 x kracht (dunamis) in de Efezebrief 
 
Ef.1:19,21 

Ef.3:7,16,20 

 
Over deze kracht kunnen we zeggen 
 

• Het is een heerlijke kracht naar de rijkdom van Gods heerlijkheid 
• We moeten deze kracht wel gebruiken 
• Het is een kracht die zichtbaar wordt in zwakheid 
• Mensen zonder deze kracht zijn krachteloos (Rom.8:8) 
• God werkt het willen en werken in ons uit (Fil.2:12,13) 

 
 

4. Een krachtig mens 

 
De innerlijke mens is een andere uitdrukking voor de ‘inwendige mens’ (NBG). De 
kracht in de innerlijke mens staat tegenover fysieke kracht en menselijke energie. 
Het is een innerlijke kracht tegenover de uiterlijke kracht.  
 
1. Romeinen 7:22 
 

22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods 
 
2. 2 Korintiers 4:16 
 

16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke 
mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd 

 
3. Efeziers 3:16 
 

16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht 
gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens 

 

Wat kunnen we leren van de ‘ínnnerlijke mens’? 
 

• Hij kan zich verheugen in de wet van God, maar heeft verandering van denken 
nodig om tot Gods eer te kunnen leven (Rom.7:22,23; 12:1,2) 

• De innerlijke mens staat tegenover de uiterlijke mens. De innerlijke wordt 
vernieuwd, de uiterlijke vervalt (2 Korintiers 4:16) 

• De innerlijke mens in Ef.3:16 correspondeert met het hart in :17. 
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5. Een krachtig geloof 
 
Wat betekent:  ‘Dat christus woning make in onze harten,? 
 
Paulus gebruikt het woord ‘woning make’ (katoikeo) in zijn brieven driemaal1: Het 
woord betekent: blijvende bewoning. Waar in de Colossenzenbrief God in al Zijn 
volheid blijvend woont in Christus is het hier in Efeziers 3:17 Christus die blijvend 
woont in de gelovigen. Wat Paulus bidt in Ef.3:16,17 kan ook vertaald worden als: 
Dat de Geest je mag versterken in je innerlijk, zo, wanneer je bent versterkt, Christus 
daadwerkelijk mag wonen in je hart.  
 

• Dit wonen slaat niet op het binnenkomen van Christus in ons leven ten tijde 
van onze wedergeboorte 

• Dit wonen is de invloed die Christus nu kan uitoefenen op onze gewoonten en 
gedrag. 

• Het is een persoonlijk bewonen van ons hart en staat tegenover het collectieve 
wonen van de gelovigen in Gods huis en het als gemeente een huis zijn voor 
God. 

 
Samenvattend is de kracht van Gods Geest in Efeziërs 3:16 het vermogen, de 
potentiële kracht, de capaciteit die God in ons legt om onze innerlijke mens op Hem af 
te stemmen en daarin versterkt te worden opdat Hij in alle delen van ons leven diep 
geworteld en gegrond mag worden. De uitwerking van die kracht is gerelateerd aan 
wat we kunnen en willen geloven. Zo wordt ons geloof een krachtig geloof dat 
vernieuwing najaagt van de binnenkant en tegelijk in alle rust mag ontdekken hoe 
God met onze binnenkant aan het werk gaat.  
 
 

6. Gedicht: genade in zwakheid 
 
Nu kan ik geloven Heer 

dat U zelfs in al mijn falen 

tot Uw doel komt en Uw eer 

ook in mij nog kunt behalen. 

 

Nu kan ik vertrouwen Heer 

dat U zelfs in al mijn pogen 

Uw weg gaat en mij weer 

leidt tot het U verhogen. 

 

Nu mag ik beleven Heer 

dat U diep in mij wilt wonen 

en Uw genade keer op keer 

in mijn zwakheid zal betonen. 

 

 

                                                
1
 Efeziërs 3:17: Colossenzen 1:19 en 2:4 


