


Wie we zijn :
 Gezegend met alle geestelijke zegen
 Uitverkoren
 Heilig en onberispelijk
 Aangenomen als zoon of dochter
 Aangenaam gemaakt in de liefde
 Verlost en vergeven
 Heilige Geest in ons



15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u,
en van de liefde voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn
gebeden aan u denk, 17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader
van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het
kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de
hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis
in de heiligen,
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19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven,
overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft
in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in
de hemelse gewesten, 21 ver boven alle overheid en macht en kracht en
heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar
ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en
heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn
lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.
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Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, 
u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.

Efeze 1:17











Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. 
Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?

Jeremia 32:27



Want zo zegt de HEERE: U zult geen wind zien en u zult geen regen zien, 
maar toch zal dit dal vol water zijn, zodat u kunt drinken, u, uw vee en uw lastdieren.
En dit is nog gering in de ogen van de HEERE: Hij zal ook Moab in uw hand geven.

2 Koningen 3:17-18



Die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en 
aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,

Efeze 1:20



Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend?

Romeinen 11:33-34



En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen 
en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente,

Efeze 1:22



Wij weten dat Hij naar ons luistert als wij Hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. 
En als wij weten dat Hij naar ons luistert, 

mogen wij er ook zeker van zijn dat Hij ons geeft wat wij Hem vragen 

1 Johannes 5:14-15



En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop 
dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

Lukas 18:1



Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, 
die dag en nacht tot Hem roepen, 

ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?

Lukas 18:7



Lukas 18
7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem 
roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?




