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1 Inleiding 

1.1 Red-bull 

Bij het tankstation waar ik vaak tank liggen van deze blikjes Red-Bull. Een kracht drankje 

voor chauffeurs en sporters die weer even nieuwe energie nodig hebben. Of het echt helpt 

weet ik niet, maar als mens heb je wel eens even behoefte aan nieuw energie, of niet soms? 

Er zijn er vast hier onder ons die wel eens een red-bull kopen. Helpt het? 

Als Christen heb je soms ook wel eens behoefte aan een kracht drankje! Als je je geestelijk 

zwak voelt, zou je willen dat er zo’n drankje was: even wat drinken en ik voel me weer 

helemaal sterk en krachtig!!! Zou mooi wezen?  

Zo’n drankje ken ik niet, maar ik weet wel hoe een krachtig Christen leven leiden. Daar wil je 

van vertellen! 

1.2 Lezen: Col.1:9-15  (HSV) 

9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden 

en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en 

geestelijk inzicht, 

10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk 

vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 

11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn 

heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. 

12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de 

erfenis van de heiligen in het licht. 

13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van 

de Zoon van Zijn liefde. 

14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. 

1.3 Wat is dat? Een krachtig Christen?  

Dat is niet perse iemand die allemaal wonderen doet, die de hele dag zit te bidden of te 

vasten, die nooit twijfelt, die uit geloof leeft, hij hoeft maar te bidden als hij in geldnood zit en 

de 100 euro biljetten vallen zo uit de hemel!!! 

Als dat een krachtig Christen is, dan zou niemand dat van ons hier kunnen zijn! 

Ik geloof dat we allemaal een krachtig Christen leven kunnen leven. Ja, jij ook! En u ook! En 

jullie ook! 

Als ik denk aan een krachtig Christen leven, denk ik aan het volgende: 
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In Gods kracht Jezus voortdurend volgen en vrucht dragen! 

 In Gods kracht, niet uit eigen kracht 

 Blijven volgen, volharden, doorgaan. Leven zoals Jezus. Doen wat Hij zegt.  

 Vrucht dragen: welke vrucht, dat hangt af van de gaven en talenten die je hebt 

gekregen. Dat is voor ons allemaal anders. De één doet zichtbare dingen, de ander 

onzichtbare dingen, maar we kunnen allemaal vrucht dragen voor Jezus.  

Een krachtig Christen leven is dus niet perse iets wat je van ver ziet, is ook niet iets dat 

alleen voor sprekers is, of zoals sommigen zo mooi zeggen: ‘mensen die in de bediening 

staan’. Het is ook niet alleen voor oude mensen, ook voor jonge mensen: 

Daniel 

Moet denken aan een jongen die gevangen werd genomen in de oorlog. Hij werd 

getransporteerd naar een ander land. Waarschijnlijk raakte hij al zijn familie kwijt. Daar kwam 

hij in dienst van de vijand. Het was een goddeloze vijand, die niets met het geloof van deze 

jongen op had. Toch gaf hij zijn geloof niet op. Hij probeerde zo goed mogelijk volgens zijn 

geloof in de Almachtige God te leven. Hij hield stand, niet omdat hij zelf zo krachtig was, 

maar omdat hij wist dat God alle macht heeft. En omdat hij uit Gods kracht leefde, kon hij 

geweldig veel voor God doen. Weet je hoe hij heet: Daniël! 

Zo iemand kan jij of u ook zijn!  

Oma 

Ik moet denken aan een oude vrouw: ik ken haar naam niet. Iedereen noemt haar Oma. Ze 

is 95 jaar en werkt bij St. Hand. St. Hand in Strijen helpt zendelingen met auto’s, computers, 

kleding. Ik heb er een poosje stage gelopen voordat we de zending in gingen, om te leren 

hoe een auto in elkaar zit. En elke middag maakte Oma heerlijke toetjes van verse vruchten 

en bessen. Jammie. Nu is ze 95 en ze helpt nog steeds met kleding uitzoeken. Haar geloof 

straalt ze uit! 95! Dat is een krachtig Christen leven!!! 

 

2 Total package 
Een krachtig Christen leven leiden is niet iets dat je krijgt door een wonder pilletje te eten. 

Kent u die reclame van de Duracell batterijen. Je stopt zo’n batterij in een poppetje en het 

poppetje beweegt tot het een ons weegt. Zo is het dus niet met ons. Krachtig leven als 

Christen ontstaat door een combinatie van een aantal dingen in je leven. Ik wil er een aantal 

opnoemen, en als we wat dieper naar Col.1 gaan kijken, dan zul je er een aantal terug zien.  

Als je een krachtig Christen leven wilt leiden, dan bestaat dat uit wat ik wil noemen een Total 

Package. Het is, zeg maar, de standaard uitrusting van een Christen. Je hebt auto’s met een 

special edition, daar zit van alles op wat andere auto’s niet hebben. Zo kun je ook als 

Christen denken: O, wat hij heeft is alleen voor speciale Christenen. Maar het rijtje wat ik je 

wil laten zien hoort niet bij de limited edition, maar bij de standaard uitrusting van elke 

Christen:  
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 God geloven om Wie Hij is en wat Hij doet 

 Leven in de kracht van God door de Heilige Geest  

 Begrijpen en toepassen van Gods Woord, de Bijbel 

 Leven vanuit de vergeving door het bloed van Jezus 

 Jezus willen volgen en gehoorzamen 

 Een persoonlijke wandel hebben met God.  

 Leven vanuit de vrijheid als kind van God 

 Er zijn voor God, mensen en schepping 

APK 

Eigenlijk zou elke Christen jaarlijks een soort APK moeten doen: hoe is het met de 

onderdelen van mijn standaard uitrusting: zijn ze nog goed, of moet er wat aan gedaan 

worden? Ik wil er een paar met jullie behandelen, zodat we kunnen leven als krachtige 

Christenen.  

3 Leven in de kracht van God begint met vrij te worden 
Voorbeeld: Stel je eens een enorme krachtpatser voor, met van die dikke biceps, die ergens 

in diepe donkere gevangenis zit vastgebonden. Zijn handen geboeid en zijn voeten met 

ketens aan de muur gebonden. Hij is heel sterk, maar kan hij een krachtig leven leiden? Kan 

hij de kracht gebruiken die hij heeft? Helemaal niet! Want hij is niet vrij.  

3.1 Een Christen kan niet krachtig leven als hij niet vrij is. 

Dat geldt ook voor mij: ik als Christen kan niet krachtig voor God leven als ik niet vrij ben.  

Ook niet als ik nog denk dat ik in de gevangenis zit!  

Veel Christenen leven niet vrij en blij. Ze laten zich vastbinden door zonden, door schuld, 

door ongezonde gewoontes, door verkeerde relaties, noem maar op.  

Ze willen dolgraag vrij zijn, in Gods kracht leven, maar ze denken dat ze dat niet kunnen. Ze 

denken dat ze altijd maar gevangen moeten zitten in die verkeerde dingen, in hun zondige 

gewoontes, in hun schuld, misschien hebben ze wel last van demonen en boze geesten. Het 

wordt hun wijs gemaakt dat er voor hen geen hoop is.  

ALS JIJ DENKT DAT ER GEEN HOOP VOOR JOU IS, ZEGT IK DAT JE JE LAAT 

BEDRIEGEN! 

Col.1:13 zegt dat we verlost, of getrokken zijn uit de macht, of het gezag, van de duisternis 

en overgeplaatst zijn naar Gods koninkrijk.  

Met de macht of het gezag van de duisternis wordt ALLES bedoeld dat ons tegenhoudt om 

als Christen te leven. Het is alles was de satan en de zonde doet om ons tegen te houden 

een leven als vrij Christen te leven.  

Maar weet je, die duisternis kan je niet vasthouden. De satan is overwonnen. Jezus is 

sterker dan satan en de zonde. NIETS KAN JOU VASTHOUDEN! 
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Alleen dit: ONGELOOF! STOP MET ONGELOOF 

Ik weet dat er hardnekkig zondes zijn. Ik weet dat de duisternis ontzettend slim en gemeen 

is. Ik weet dat een mens heel vast kan zitten in zondes en duisternis….en toch: Het licht is 

sterker. Jezus HEEFT ons overgebracht in zijn Koninkrijk. Misschien gaan we vrijwillig nog 

eens in die gevangenis zitten, maar dan zegt de Bijbel: de deur staat op. Kom er uit! 

De vraag is: WIL JE ER UIT? WIL JE ECHT VRIJ ZIJN? WIL JE VRIJ ZIJN VAN DIE 

BANDEN DIE JE VASTHOUDEN? 

 

3.2 HOE?  

Vraag God vergeving. Vraag Hem je te helpen los te komen. Vraag Jezus in je leven. 

 Zet dan de stappen die daar bij horen. Strek je hand uit naar God, en Hij zal je uit de 

duisternis trekken!!! Zet dan een stap naar God toe. Stapje voor stapje! 

De waarheid zal je vrijmaken 

Jezus zegt in Joh.8:32 Dat de waarheid je zal vrijmaken. Als je de waarheid uit Gods Woord 

toepast in je leven, en steeds de leugens in je leven wegdoet, dan zul je merken dat je 

steeds vrijer wordt.  

Een krachtig Christenleven begint met vrijheid. Kom uit je gevangenis, want Jezus heeft je 

vrijgekocht! 

Stop met smoesjes 

Ken jij ook van die smoesjes-mensen? Dat zijn mensen die hebben voor alles een smoesje. 

Als er iets van ze gevraagd wordt, hebben ze altijd een smoesje waarom het niet kan. Ze 

kiezen altijd voor de makkelijkste weg. Ze leven niet uit de kracht van God, ze laten die ook 

niet toe, maar verzinnen smoesjes om niet te hoeven kiezen. 

Misschien ben jij ook zo’n smoesjes-mens? Ik raad je aan: stop met smoesjes, kies voor 

de waarheid! 

3.3 Wisselwerking 

Misschien merk je nog maar weinig van die vrijheid. Val je nog vaak terug. Maar ik wil je 

bemoedigen: hoe meer je in Gods kracht gaat staan, hoe makkelijker het wordt om in vrijheid 

te leven. En hoe meer je er voor kiest om niet meer in de duisternis te leven, hoe krachtiger 

je zult worden. 
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4 Veel meer God laten doen 
Paulus begint een heel krachtig gebed in Col.1:9-13. Hij vraagt God een aantal dingen te 

doen in de gelovigen in Col.  

Krachtig Christen leven begint bij God. God laten werken in je leven. God vragen om dingen 

te doen.  

5 Het belang van Gods wil kennen 
Wat me opvalt aan het gebed van Paulus is dat hij begint te bidden voor de kennis van Gods 

wil: vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk 

inzicht, 

Blijkbaar is dat heel belangrijk: dat we weten wat Gods plannen zijn, dat we weten wat goed 

is om te doen, dat we wijsheid hebben en geestelijk inzicht. In Filippenzen 1:10 bidt Paulus 

een soortgelijk gebed. Dan bidt hij “…om helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te 

onderscheiden waarop het aankomt” (NBG). 

Weten waar het op aan komt. Weten wat echt belangrijk is. Aanvoelen wat Gods plan is, wat 

Hij wil…Zou je dat willen? 

Is het voor jou mogelijk? NATUURLIJK! Als het voor de Colossenzen mogelijk was, ook 

maar gewone mensen, dan ook voor jou! 

In Ef.1:17 bidt Paulus dat God “…u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om 

Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten,…” (NBG) 

Dit is geen kennis die je van het internet plukt. Even Wikipedia of Googelen op: “Wat wil God 

van mij vandaag…” Zo werkt dat niet. Mensen willen dat wel graag weten, daarom 

raadplegen ze horoscopen. Maar als je echt geestelijk inzicht wilt hebben moet je bij God 

zijn. Dan laat Hij dat zien door zijn Geest en door zijn Bijbel. 

Kennis van God, geestelijk inzicht, is geen saaie boekenkennis. Je hoeft geen boekenwurm 

te worden! Het is is kennis en inzicht waar je echt wat aan hebt. Die je helpt in je leven! Die 

je blij maakt. Het is het Woord van God dat Leeft in jou! 

Die kennis van God is de basis van een sterk Christen! Eerst komt in v.9 het kennen van 

Gods wil, dan volgen de daden die bij een Christen passen, en dan pas volgt in v.11 de 

kracht van God.  

6 De kracht van God 
In Col.1 staat een bijna onbegrijpelijk zinnetje: niet dat je hem niet kan begrijpen, maar je 

kunt het bijna niet bevatten wat er staat. Het is zo onbeschrijfelijk welke kracht God voor ons, 

voor jou, heeft. Lees maar mee: 

“…terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn 

heerlijkheid…” 

Het woordje ‘heerlijkheid’ betekent ook ‘Zijn Majesteit’ ‘Zijn Voortreffelijkheid’. Hier zien we 

God als de absoluut goede Koning. We zien zijn Majesteit, zijn Luister, zijn Macht, zijn 

Goedheid. Moet je je voorstellen dat God als Koning jou en mij van zijn Macht geeft! 
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De kracht van God komt naar ons toe, die wordt ons gegeven! Dat is een onbeschrijfelijk 

grote kracht! WIJ WORDEN BEKRACHTIGD MET KRACHT VAN GOD!!! 

Dan kun je als Christen een krachtig Christen leven leiden. HALELUJA! 

6.1 Een oneindige grote kracht 

Weet je dat God oneindig veel meer kan doen in ons dan wij kunnen snappen? Meer nog 

dan wij kunnen bidden? Dat is wat. Toch staat het in de Bijbel.  

Lees maar: Ef. 3:20 

Hem nu, die blijkens de kracht (‘dynamis’), welke in ons werkt, bij machte (‘dynamis’) 

is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,… 

Het is onvoorstelbaar wat God allemaal in ons kan en wil doen! 

Gaat dat buiten ons om? NEE. Er zit een wisselwerking tussen wat wij zelf doen en wat God 

in ons doet.  

Samenwerking 

Hoe meer ik God vraag in mij te doen, hoe meer Hij doet! 

Hoe meer Hij doet in mij, hoe meer ik wil doen wat Hij wil! 

Hoe meer ik doe wat Hij wil, hoe krachtiger ik leef! 

 

6.2 Die kracht is er voor jou 

Is die kracht er alleen voor speciale mensen? Ik denk het niet: 

In Ps.84:7 staat over de gelovigen die naar Jeruzalem op pad zijn om God te ontmoeten, niet 

hele speciale geloofshelden: 

Zij gaan voort van kracht tot kracht (NBG) 

En in Jes.40:30,31 staat:  

30  Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 

31  maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als 

arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 

Voorwaarde: HET VAN GOD VERWACHTEN 

6.3 God wil jou die kracht geven door zijn Heilige Geest 

Ef.3:16  Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te 

worden door Zijn Geest in den inwendigen mens (NBG); 

Voorwaarde: HET VAN DE HEILIGE GEEST VERWACHTEN 

God die in je woont door zijn Heilige Geest 
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6.4 Voorbeelden van mensen die door de kracht van God kenden 

Jezus 

Hij kende de kracht van God in zijn leven. Nadat hij 40 dagen had gevast in de woestijn, 

staat er in Luk.4:14 (NBG)  En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. 

Hij deed vele krachten. Omdat Hij vol was van de Heilige Geest 

Paulus 

Paulus wist wat het was om uit de kracht van God te leven. Hij wist dat hij van zichzelf zwak 

was, maar hij wist ook dat als hij in Jezus was, sterk was.  

Hij zegt:  

1.Cor.12:10 (NBG) want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 

Fil.4:13 (NBG) Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 

6.5 Jij en ik 

Die kracht is er ook voor jou en mij! 

Die kracht is er wanneer je moe bent, die kracht is er wanneer je het niet meer ziet zitten. Die 

kracht is er wanneer je teleurgesteld bent, ziek bent, alleen bent. Die kracht is er altijd! 

In Gods kracht Jezus voortdurend vruchtbaar volgen! 

6.6 Moeite met ‘voortdurend’ 

 Vaak terugval in je geloof 

 Vaak is je eigen wilskracht te slap. 

 Wellicht leef je dan toch te veel uit je eigen kracht 

 Laat je de kracht van God te weinig toe in je eigen leven 

 Ben je nog niet uit de gevangenis gestapt 

 En bid je te weinig om geestelijk inzicht en wijsheid. 

6.7 Moeite met vrucht dragen 

 Je hebt het idee dat je weinig vrucht draagt 

 ‘God kan weinig met mij doen’ 

 ‘Ik tel niet mee’ ‘doet er niet toe of ik er ben’ 

 Wellicht leef je dan toch te veel uit je eigen kracht 

 Laat je de kracht van God te weinig toe in je eigen leven 

 En bid je te weinig om geestelijk inzicht en wijsheid. 
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6.8 Moeite met volgen van Jezus 

 Misschien denk je dat jij het moet doen. 

 Dat je niet vooruit komt in je geloof 

 Wellicht leef je dan toch te veel uit je eigen kracht 

 Het volgen van Jezus lukt nooit uit eigen kracht! 

 Jezus zei: Zonder mij kun je niets doen. HELEMAAL NIETS!!! 

 En Hij beloofde de Heilige Geest!  

 2.Tim.1:7  Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van 

kracht, van liefde en van bezonnenheid. 

 

7 Kies voor kracht 
We hebben krachtige Christenen nodig! Mannen, vrouwen, jonge mensen die deze 

maatschappij durven in te gaan met de boodschap van Jezus! Die op willen staan tegen een 

maatschappij zonder God, zonder moraal, zonder liefde.  

Krachtige Christenen: daar kun jij er één van zijn! 

 Ga dit gebed voor jezelf en anderen bidden 

 Kom uit je gevangenis, stop met leugens en smoesjes 

 Leer Gods wil kennen 

 Ontvang zijn kracht 

 Dan ga je voortdurend vruchtbaar Jezus volgen! 
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