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17. Karakter – jouw autoriteit in Jezus 
 

1. Waarom heb jij als gelovige autoriteit? (2 redenen, geef bij elke een tekst) 
Simpelweg omdat ik een zoon ben van de Vader, die Koning is over alles wat leeft. 
Als zoon/dochter heeft hij mij autoriteit gegeven (Romeinen 5:17) 
Omdat Jezus mij autoriteit heeft gegeven, volgens ondermeer Lukas 10:18-20 

2. Hoe gebruik je die autoriteit naar mensen toe? Ben je de baas?  
Naar mensen toe uit zich dat in een dienende houding, helpen, opbouwend leiderschap. Dat  
betekent dat het je doel is mensen tot hun bestemming in Jezus te laten komen, en niet om 
de baas over ze te spelen.   

3. Hoe gebruik je die autoriteit naar de duivel, de tegenstander, toe?  
Gebiedend, heersend, overwinnend. Door de kracht van Jezus. De werken van de duivel 
hebben geen macht over mij. Hij probeert het wel, maar ik heb autoriteit in Jezus’ naam.  

4. Schrijf vanuit Markus 16:15-18 eens op wat de opdrachten en de tekenen zijn: 
1.  Uitgaan in de wereld    2. Het evangelie verkondigen    (3. Gedoopt worden) 
Tekenen: demonen uitdrijven, tongentaal spreken, (als het moeten) slangen opnemen  
zonder dat ze je kwaad doen *, als je onverhoopt iets dodelijks zou drinken zal het geen  
kwaaddoen *, op zieken de handen leggen en zij zullen gezond worden. 

*)  het is absoluut niet de bedoeling dit uit te proberen!! Dat is niet het doel van 
‘slangen’ en ‘dodelijke drankjes’. Maar stel dat je per ongeluk gif zou hebben 
binnengekregen door drank of een slang: doe wat je kunt doen (ziekenhuis, antigif 
etc.), maar proclameer ook deze tekst!!! HET ZAL MIJ GEEN KWAAD DOEN! Kijk bv. 
eens in Handelingen 28:1-6, wat Paulus daar doet. 

5. Denk jij dat zieken genezen zullen worden als je ze de handen oplegt?  
Leg uit waarom wel/niet.  

 
 
 
 
  

“Maar in dit alles ben ik meer dan overwinnaar door Jezus 
die mij heeft liefgehad.”   Romeinen 8:37  
“Want hij die in mij leeft, is machtiger dan hij die de wereld 
bezielt.”   1 Johannes 4:4  
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