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De Persoon en het Werk  
van de Heilige Geest 

Les 4/16: De inwoning van de Heilige Geest 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/holyspir/index.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
De inwoning van de Heilige Geest betekent gewoon dat de Heilige Geest in de gelovige woont en  
leeft. 

1. Hoe weet ik of de Heilige Geest in mij woont? 
Het antwoord vinden we in Romeinen 8:9: “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wan-
neer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is 
niet van Hem”. Als een persoon de Heilige Geest niet heeft, dan is hij niet van Christus en is hij 
geen christen. Als ik een gered mens ben, dan heb ik de Heilige Geest (Johannes 7:39). Paulus zei: 
“Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is” (2 Timo-
theüs 1:14), en dit is waar voor elk kind van God.  
Volgens Gods definitie (1 Korinthiërs 6:19; Romeinen 8:9; Johannes 7:39; enz.), is een christen 
iemand waarin de Heilige Geest woont, en die dus de Heilige Geest heeft ontvangen. Er bestaat niet 
zoiets als een persoon die gerechtvaardigd is door geloof maar die de Heilige Geest niet heeft ont-
vangen. 
Het feit dat de gelovige in Christus de Heilige Geest heeft ontvangen is niet gebaseerd op een be-
paalde subjectieve ervaring. Het is enkel gebaseerd op de duidelijke verklaringen in Gods Woord. 
Hebt u de Geest ontvangen? Wat is het antwoord van de Bijbel hierop? In 1 Korinthiërs 6:19-20 
leren we dat de Korinthiërs - zelfs de vleselijke Korinthiërs (1 Korinthiërs 3:1-3) - de Heilige Geest 
in zich hadden: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en 
Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” Hoe kon de Heilige Geest in hen zijn? 
Johannes 7:38-39 is een sleutelpassage: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van 
levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem 
geloven, ontvangen zouden …”.  
Onderzoek zorgvuldig wat dit zegt over het ontvangen van de Geest. Zij die geloven zijn degenen 
die ontvangen. Als u geloofd hebt in Christus dan hebt de Geest ontvangen. Er bestaat niet zoiets 
als een gelovige die de Geest niet ontvangen heeft. De sleutelvraag is dus niet “Hebt u de Geest 
ontvangen?” maar wel “Hebt u de Heer Jezus Christus aangenomen” (zie Johannes 1:12). Als u 
Christus hebt aangenomen dan hebt u de Geest. 

2.  De uniciteit van de inwoning van de Geest 
In oudtestamentische tijden kwam de Heilige Geest occasioneel op mensen om hen te bekrachtigen 
en  in staat te stellen bepaalde taken uit te voeren. Hierna enkele voorbeelden: 

Rechters 3:10: “En de Geest van de HEERE was op hem [Othniël, Israëls rechter] en hij gaf leiding 
aan Israël en trok ten strijde. En de HEERE gaf Cusjan Risjataïm, de koning van Syrië, in zijn hand, 
zodat hij de overhand kreeg op Cusjan Risjataïm”. Deze rechter was bekrachtigd door de Geest van 
God om militaire overwinningen te behalen. 
Rechters 6:34: “ Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abi-
ezer werd achter hem bijeengeroepen”. De Geest van God stelde Gideon en zijn mannen in staat de 
overwinning te behalen over de Midianieten. 
Rechters 11:29: “Toen kwam de Geest van de HEERE op Jefta”. De Geest van God stelde Jefta, 
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een andere rechter van Israël, in staat de Ammonieten te overwinnen. 
Rechters 14:6: “Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem (Simson), zodat hij hem 
uiteenscheurde”. De ontzagwekkende kracht van Simson kwam niet van hemzelf, of door lichaams-
oefeningen, maar kwam uit de Geest van God. In dit geval scheurde Simson een leeuw uiteen met 
zijn blote handen. 
Rechters 14:19: “Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem (Simson): hij ging naar 
de Askelonieten en sloeg dertig man van hen dood”. Hier een ander voorbeeld van Simsons kracht 
door de Geest van God. 
Rechters 15:14: “Toen hij bij Lechi kwam, kwamen de Filistijnen hem juichend tegemoet. Maar de 
Geest van de HEERE werd vaardig over hem (Simson), en de touwen die om zijn armen zaten, 
werden als vlas dat door het vuur verbrand is. En zijn boeien vielen zomaar van zijn handen”. Ten 
minste drie keer wordt ons gezegd dat de Geest van God over Simson kwam. Dit betekent dat de 
komst van de Geest op hem repetitief was en niet permanent. De Geest kwam over hem telkens als 
God dat nodig vond. Ook, toen zijn haar werd afgesneden en hij zijn kracht verloor was dit een in-
dicatie dat de Geest van God op dat moment niet op hem was. Zijn kracht lag in de Geest van God, 
niet in zijn haar. Het haar was louter symbolisch. 
1 Samuël 10:10: “Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; 
en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem (Saul), en hij profeteerde in hun midden”. 
Saul was de eerste koning van Israël (1 Samuël 10:1). Als Israëls koning kwam de Heilige Geest op 
hem op een bijzondere manier. Zie ook 1 Samuël 11:6. Later echter, wegens Sauls ongehoorzaam-
heid (1 Samuël 15) verliet de Geest van God hem. 1 Samuël 16:14: “De Geest van de HEERE was 
van Saul geweken, en een boze geest bij de HEERE vandaan joeg hem angst aan”. 
1 Samuël 16:13: “Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de 
Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan”. Na Sauls ongehoor-
zaamheid (1 Samuël 15) werd David gezalfd als koning en de Heilige Geest kwam op hem. Later, 
nadat David zondigde door overspel en moord te plegen, bad hij deze woorden: “Verwerp mij niet 
van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg” (Psalm 51:13). 
Dit gebed zou nooit gebeden kunnen worden door een gelovige vandaag. In oudtestamentische tij-
den kwam de Heilige Geest op mensen voor bepaalde doeleinden, maar Hij kon hen ook verlaten. 
Vandaag kan de Heilige Geest bedroefd worden (door onze zonde), maar Hij zal een gelovige nooit 
verlaten: “En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de 
verlossing” (Efeziërs 4:30). Jezus beloofde Zijn discipelen dat na de dag van Pinksteren (de dag 
waarop de Heilige Geest in de gelovigen kwam wonen): “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 
andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid” (Johannes 14:16), en dat Hij in hen 
(Johannes 14:17) zou zijn: een permanente inwoning! 
 
Johannes 14:16-20 is een sleutelpassage die de uniciteit aantoont van de bediening van de Geest in 
onze tijd. In vers 16 leren we dat de komst van de Geest permanent zou zijn, niet periodiek. Hij zou 
bij ons blijven. 

In Johannes 14:17 hebben we de beschrijving van de bediening van de Geest vóór en na Pinksteren: 

Vóór Pinksteren Na Pinksteren 

“Hij blijft bij u” (John 14:17) 
De Heilige Geest bleef bij de discipelen. Hij was 
met hen. Zij genoten Zijn aanwezigheid. Hij was 
niet uit hun levens weg. De levende God was 
met hen. 

“en zal in u zijn” (John 14:17) 
Deze frase geeft een verandering aan in de be-
diening van de Geest. Hij was met hen, maar op 
Pinksteren (“Op die dag”, vers 20) zou Hij in 
hen zijn, op een unieke wijze. 

 
Niet enkel zou de Heilige Geest in hen zijn op die dag, maar Jezus Christus zou ook in hen zijn: 
“Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u” (Johannes 14:20). De 
Geest van God maakt deze relatie mogelijk. Vergelijk Johannes 6:56. Deze relatie wordt geïllu-
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streerd in de wijnstok en de ranken (Johannes 15:1-6). De Heer Jezus is de Wijnstok (vers 1) en 
Zijn gelovigen zijn de ranken (vers 5). Wij zijn in Hem en Hij is in ons. De rank is in de Wijnstok, 
verbonden met Hem. Ook vloeit het leven van de Wijnstok in en door elke rank. In Johannes 17:23, 
26 leren we over deze unieke relatie met de Heer Jezus in Zijn gelovigen: “Ik in hen”. 
Kolossenzen 1:26 spreekt van een geheimenis: “het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 
verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen”. Abraham, David, Jesaja noch 
Daniël wisten iets over dit geheimenis. Ook Johannes de Doper wist hier niets over. God had dit 
geheim bewaard en pas kenbaar gemaakt wanneer het daarvoor de tijd was. Maar nu heeft Hij dit 
geheim geopenbaard zegt vers 26. 
In Kolossenzen 1:27 onthult Paulus wat dit geheimenis is: “Aan hen heeft God willen bekendmaken 
wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder1 [Gr. 
en: in] u, de hoop op de heerlijkheid”. Het is iets bijzonders want Paulus spreekt van “de heerlijk-
heid van dit geheimenis”, en het is ook iets kostbaars want hij spreekt over “de rijkdom van de 
heerlijkheid van dit geheimenis”. Hij identificeert daarna dit geheimenis als “Christus in1 [Gr. en] 
u, de hoop op de heerlijkheid”. Het woord “u” staat in het meervoud. Christus is in Zijn volk. God 
woont niet in een stenen tempel maar in het lichaam van gelovigen. Hij woont ook in elke gelovige 
individueel (1 Korinthiërs 6:19). 

We lezen nooit over oudtestamentische gelovigen dat de Heilige Geest bij hen inwoont. Maar in het 
komende Vrederijk, onder de voorziening van het nieuwe verbond, wordt Gods volk een unieke 
relatie met de Geest van God beloofd, iets wat oudtestamentische Joden nooit hadden: “Ik zal Mijn 
Geest in uw binnenste geven” (Ezechiël 36:27). “Ik zal Mijn Geest in u geven” (Ezechiël 37:14). 
Vergelijk Ezechiël 39:29 en Jesaja 44:3. 
 

3.  De betekenis van Gods Tempel 
De tempel is de plaats waar God woonde en Hij Zijn ontzagwekkende aanwezigheid manifesteerde. 

a.  De Tabernakel 
“Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de 
tabernakel, 35 zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef 
en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde” (Exodus 40:34-35). 
God manifesteerde Zijn aanwezigheid in de tabernakel. God was in het midden van Zijn volk, en zij 
allen wisten dat. Zij konden de wolk zien overdag en de vuurkolom ’s nachts. Dit verwijst naar de 
zichtbare manifestatie van Gods aanwezigheid2. God was in Zijn heiligdom. 

b.  De Tempel van Salomo 
“En het gebeurde, toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de HEERE 
vervulde. 11 Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de 
heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld” (1 Koningen 8:10-11). 
De tabernakel was een verplaatsbare tempel; ze kon verhuisd worden van de ene naar de andere 
plaats. Salomo’s tempel was een permanent gebouw in Jeruzalem. God manifesteerde daar opnieuw 
Zijn aanwezigheid. “Ik heb immers een huis gebouwd als woning voor U, een vaste woonplaats 
voor U, in alle eeuwigheid” (1 Koningen 8:13). God woonde in Salomo’s tempel, maar vele jaren 
later vertrok de heerlijkheid van de tempel wegens Israëls ongehoorzaamheid en afgoderij. Ezechiël 
hoofdstuk 10 meldt het droeve verhaal van Gods heerlijkheid die wegging van de tempel (zie in het 
bijzonder de verzen 4 en 18; zie ook Ezechiël 11:22-23). 

c.  De herbouwde Tempel 

 
1 Grieks en: “in”. De KJV vertaalt hier terecht met “in”. 
2 Joden noemen dat de “Shekinah heerlijkheid”. De uitdrukking  “Shekinah heerlijkheid” komt niet in de Bijbel voor (de 
benaming komt van Joodse rabbi’s) maar verwijst naar de zichtbare manifestatie van Gods aanwezigheid. 
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Salomo’s mooie tempel werd verwoest door Nebukadnezar, de koning van Babylon, in 586 v.C. 
Later keerde een overblijfsel van de Joden terug naar het land en herbouwden de tempel onder de 
Joodse gouverneur Zerubbabel en de Joodse hogepriester Jesua (de profeten Haggaï en Zacharia 
hadden in die tijd ook hun dienst). Het verslag van de herbouw van deze tempel is te vinden in Ezra, 
hoofdstukken 1 tot 6. Deze tweede tempel was lang niet zo mooi als Salomo’s tempel, en sommigen 
van de oude mannen, die zich Salomo’s tempel herinnerden, weenden toen zij Zerubbabels tempel 
zagen; zij wisten dat deze tempel inferieur was (Ezra 3:12). Anders dan de tabernakel en Salomo’s 
tempel, wordt ons nooit gezegd dat de herbouwde tempel vervuld was met Gods heerlijkheid. De 
heerlijkheid kwam niet in deze tempel tot Jezus naar de tempel kwam, in de eerste eeuw. Maleachi 
de profeet voorzei dat de Heer plots naar Zijn tempel zou komen (Maleachi 3:1). De Heer Jezus 
kwam in heerlijkheid (Johannes 1:14), maar de meeste tijd dat Jezus op deze aarde wandelde was 
Zijn heerlijkheid gesluierd. Drie van Zijn discipelen hadden het voorrecht om Zijn volle heerlijk-
heid te zien op de berg van de transfiguratie (Mattheüs 17:1-9). 
De Heer Jezus werd afgewezen als Israëls Koning en gekruisigd buiten de stadsmuren, op Golgotha. 
Veertig jaar later, in 70 n.C., werd de herbouwde tempel (die vergroot en verfraaid werd door Hero-
des de Grote - Johannes 2:20), vernietigd door het Romeinse leger. Sinds die tijd was er geen Jood-
se tempel op aarde. Maar zoals we zullen zien, heeft God vandaag toch een tempel op aarde, welke 
bewoond wordt door de Heilige Geest. 

d.  De Tempel in de verdrukkingstijd 
In een zekere toekomstige tijd zullen de Joden opnieuw een tempel bouwen in hun land en opnieuw 
dierlijke offers brengen, die niet meer geofferd werden sinds de eerste eeuw. In Daniël 9:27 leren 
we over een zevenjarige periode die zal beginnen met een verbond dat de Antichrist zal sluiten met 
Israël voor zeven jaren. In het midden van die zevenjarige periode, zal de Antichrist het verbond 
verbreken en zal hij een eind maken aan de offerandes (Daniël 9:27). In die tijd zal de Antichrist 
(“de mens der wetteloosheid”) de tempel ontheiligen door zich te verheffen en te beweren God te 
zijn en hij zal hij de mensen dwingen hem te aanbidden (zie Mattheüs 24:15; 2 Thessalonicenzen 
2:3-12; Openbaring 13). Er is geen enkele aanwijzing in de Schrift dat Gods heerlijkheid ooit deze 
verdrukkingstempel zal vervullen. 

e.  De Millenniumtempel 
Tijdens het duizendjarig koninkrijk van Christus zal er een prachtige tempel zijn, zoals gedetail-
leerd beschreven in Ezechiël hoofdstukken 40-48. In Ezechiël 43:5 leren we: “Toen hief de Geest 
mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de HEERE had het huis 
[= de tempel] vervuld”. God zou wonen te midden van Zijn volk (Ezechiël 43:7)! 

f.  Zal er een Tempel zijn in de eeuwige toestand? 
Over de eeuwige stad, het nieuwe Jeruzalem, lezen we: “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, 
de almachtige God, is haar tempel, en het Lam” (Openbaring 21:22). Gods heerlijkheid zal daar 
zijn in zijn volste manifestatie (Openbaring 21:23), zodat er geen behoefte zal zijn aan een tempel. 
Vergelijk Openbaring 21:3. 

g.  Gods Tempel op aarde vandaag 
In Mattheüs 16:18 voorzei de Heer Jezus dat Hij een bijzondere tempel zou bouwen: “… en op deze 
petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel [= hades] zullen haar niet overweldi-
gen”. Toen Jezus dit zei was de bouw van deze kerk nog toekomstig. Hij zei: “Ik zal” (toekomende 
tijd)”. Dit bouwproject zou beginnen op de dag van Pinksteren. 
In 1 Petrus 2:5 leren we dat Gods gebouw niet zou gemaakt worden met stenen of beton, maar met 
“levende stenen”. Het zou geen fysisch huis zijn maar een “geestelijk huis” (1 Petrus 2:5). Gelovi-
gen in Christus zullen de bouwstenen zijn van deze bijzondere structuur. 
Dit gebouw wordt ook genoemd in Efeziërs 2:19-22. In vers 21 is het een “gebouw” genoemd, maar 
ook een “heilige tempel in de Heer”. God woont in deze tempel door de “Geest”.  
In 1 Timotheüs 3:15 wordt de kerk of gemeente van de levende God ook “het huis van God” ge-
noemd. Het is Gods huis omdat Hij daarin leeft en woont. 
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Er zijn twee sleutelpassages die spreken over de Heilige Geest die in Gods tempel woont welke de 
kerk/gemeente is: 
1) 1 Korinthiërs 3:16: “Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?” 
Het twee keer voorkomende woordje “u” is telkens meervoudig en verwijst naar alle Korinthische 
gelovigen. God woont in Zijn gelovigen, in Zijn kerk, in alle gelovigen. 
2) 1 Korinthiërs 6:19: “Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u 
is”. In deze passage leren we dat het individuele lichaam van elke gelovige Gods tempel is, en dat 
de Heilige Geest in elk kind van God woont. 
Als iemand zou argumenteren dat niet alle gelovigen de inwoning van de Geest hebben, moet hij 
eraan herinnerd worden dat zelfs aan de Korinthiërs, die ernstige problemen hadden met vleselijk-
heid (1 Korinthiërs 3:1-4), gezegd werd, in de twee sleutelpassages hierboven, dat de Heilige Geest 
in hen leefde. Als een persoon de Heilige Geest niet heeft, dan wordt gezegd: “die is niet van Hem” 
(Romeinen 8:9). Dit betekent dat hij dan niet van Christus is. En dit betekent ook dat hij dan geen 
christen is. Ieder mens die Christus heeft ontvangen door geloof (Johannes 1:12) heeft ook de Hei-
lige Geest. 
“En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige 
Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was” (Johannes 7:39). 
De Heilige Geest zou later gegeven worden, op de dag van Pinksteren. Johannes 7:39 leert dat zij 
die geloven in Christus, de Heilige Geest zullen ontvangen. 

4.  Wat betekent de inwoning van de Geest voor mij persoonlijk? 
1°  Alleen al de gedachte zelf zou me moeten transformeren. God is in mij! Ik ben Gods tempel! 
Wat een ontzagwekkende gedachte! Elke dag zou ik me moeten herinneren: “Christus leeft in mij” 
(Galaten 2:20).  
2°  Dit feit zou me moeten aanmoedigen om een christelijk leven te leiden. Het christelijke leven is 
een bovennatuurlijk leven. Het is een onmogelijk leven om te leiden. Het is een onmogelijkheid om 
te leven als een heilige, te wandelen in heiligheid, mijn roeping waardig te wandelen en vervuld te 
zijn met de Geest. Ik moet echter niet ontmoedigd worden. Een bovennatuurlijk Persoon leeft in mij 
om het onmogelijke mogelijk te maken! Ik zelf kan het niet, maar Hij kan het! Ik heb geen kracht of 
bekwaamheid, maar mijn ogen zijn op Hem! “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat 
wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is” (Efeziërs 3:20). 

3°  Dit feit maakt het mogelijk tijdens mijn leven een zegen te zijn voor anderen.  
Lees zorgvuldig Johannes 7:38-39: “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39 (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, 
ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was)”. 
Het is Gods verlangen dat mijn leven zou overvloeien naar anderen. Uit mijn binnenste zullen 
“stromen van levend water vloeien”! De Heilige Geest is in mij om dit mogelijk te maken.  
4°  Dit feit zal ons helpen om ware christelijke eenheid te genieten: “en u te beijveren om de een-
heid van de Geest te bewaren door de band van de vrede” (Efeziërs 4:3). Wanneer ik me realiseer 
dat dezelfde Geest die in mij leeft ook in elk waar kind van God leeft, dan begin ik de eenheid te 
waarderen die ik heb met anderen die wedergeboren zijn.  
5°  Dit feit zou een heilig leven moeten voortbrengen. Dit is de belangrijkste karakteristiek van 
Gods huis: “de heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE” (Psalm 93:5). De Heilige woont in 
mij, en ik behoor heilig te zijn zoals Hij heilig is (vergelijk 1 Petrus 1:16). Wij moeten niets doen 
wat de Heilige Geest bedroeft: “En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld 
bent tot de dag van de verlossing” (Efeziërs 4:30). 
6°  Dit zou mijn gedrag in de kerk moeten veranderen. Het woord “Bethel” betekent “huis van 
God”. In Genesis 28 was Jakob vervuld met ontzag door de aanwezigheid van God: “De HEERE is 
werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. 17 Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe 
ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel” 
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(Genesis 28:16b-17). Jakob noemde die plaats “Bethel” of “huis van God”. In 1 Timotheüs 3:15 
leer ik dat de kerk het huis van God is; maar hoe vaak vergeet ik dat God in Zijn mensen is? Deze 
waarheid zou een groot verschil moeten maken in mijn gedrag. 
7°  De ongeredde mens zou moeten weten dat God te midden van Zijn kerk is. Lees zorgvuldig 1 
Korinthiërs 14:24-25: “Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-
ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden. 25 En zo wor-
den de verborgen dingen van zijn hart openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen 
en God aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is”. 
Wanneer gelovigen geestelijk goed gevoed zijn, zullen zij gezond zijn, en wanneer zij gezond zijn, 
zal het leven van Christus gemanifesteerd worden en God zal Zich bekend maken! 
8°  Dit feit zou ons overwinning over Satan moeten geven want: “Hij Die in u is, is groter dan hij 
die in de wereld [Satan] is” (1 Johannes 4:4). 
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