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Definitie

Uitwerking, invloed, effect, krachtige inwerking



Gods volheid in je geest, ziel en lichaam

1 Johannes 3:8

… Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel 
verbreken zou.

1 Thessalonicenzen 5:23-24
23 En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel 
oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst 
van onze Heere Jezus Christus.
24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.



95% angst – 5% Corona 

1 Johannes 4:18-19
18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees 
houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

2 Timoteüs 1:7-8
7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht 
en liefde en bezonnenheid.
8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere…



Regeer in deze wereld

1 Johannes 4:4

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is 
groter dan hij die in de wereld is.

2 Korintiërs 4:4

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw [wereld] hun gedachten 
heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid 
van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Romeinen 5:17

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, 
veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van 
de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de 
Ene, namelijk Jezus Christus.



Opstaan in Gods kracht

Jesaja 60
1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt

en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken

en donkere wolken de volken,

maar over u zal de HEERE opgaan

en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan

en koningen naar de glans van uw dageraad.



Proclamatie van zegen

Jeremia 17:7-8

7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,

wiens vertrouwen de HEERE is.
8 Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is,

en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.

Hij merkt het niet als er hitte komt,

zijn blad blijft groen.

Een jaar van droogte deert hem niet,

en hij houdt niet op vrucht te dragen.



Gebed van toewijding

Mijn God en Vader, in Jezus Naam kom ik tot U, neem mij zoals ik ben. 

Maak me wat ik zou moeten zijn, in geest, ziel en lichaam. Geef me 
kracht om goed te doen. Als ik iemand onrecht heb aanheb gedaan dan 
bekeer ik me, belijd ik het en herstel het. 

Wat het ook kost, was mij in het bloed van Jezus, opdat ik nu Uw kind 
mag worden en U kan manifesteren in een volmaakte geest, een heilig 
denken, een ziek loos lichaam. Amen.
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