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Er is Kracht In de Naam van Jezus 
 

Johannes 14:13–14 (NBG1951)  

13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt 
worde. 14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.  
 
& 
 
Johannes 16:23–24 (NBG1951)  

23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om 
iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam. 24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn 
naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.  

 

-Lied 
 

There is power in the name of Jesus 
To break every chain, break every chain, break every chain 

-Deze waarheid 
    -kan jouw leven veranderen! 
   -Daarom luister aandachtig 
                   -Maak notities 
                         -En Bid dat God deze waarheid aan je hart openbaart 
Kolossenzen 1:9b (NBG1951) 

9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te 
vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk 
inzicht, 

Een herhaalde overweging 

-Keer op keer lezen we in de Schrift:  

-'In Mijn Naam', 'In Jezus' Naam' of 'In Zijn Naam'.  

-Het gebruik en de kracht van de Naam van Jezus  

- voor de uitstorting van de Heilige Geest.  

-Terwijl Jezus een tijdgenoot in het vlees was,  

-was Zijn Naam machtig.  
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In Lukas 9:1 en Lucas 10:17, lezen we  
9 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om 
ziekten te genezen.               Iets verder op. 

17 En de [tweeën]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze 
geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam.  

 
-Voorafgaand aan deze ervaring 

-zei Hij: Lucas 9:48a (NBG1951)  

48 en Hij zeide tot hen: Een ieder, die dit kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij: en een 
ieder, die Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft. Want wie onder u allen de 
minste is, die is groot.  
 

-We krijgen ook te horen dat mensen  
-zich in die Naam kunnen verzamelen: 

  -Dit doen wij ook door samen te doen 

Matteüs 18:20 (NBG1951)  

20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.  
 
-Ons wordt bevolen om te dopen in de Naam van de Vader, en de Zoon en Heilige Geest 

(Matteüs 28:19). 

-En  

 
Marcus 16:17–18 (NBG1951)  

17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten 
uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien 
zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen 
en zij zullen genezen worden.  

-Duivels werden verdreven in Zijn Naam.  

-Ze spraken met nieuwe tongen.  

-Paulus werd op wonderbaarlijke wijze van schade bespaard 

 -dodelijke slang/hagedis zich aan zijn hand hechtte.  

-De zieken werden genezen  

- Dit werd allemaal in Jezus' Naam gedaan. 

 -Doen wij dit ook vandaag? 
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-We moeten God in deze Naam danken:  

 -Heb jij God wel eens gedankt 
  -In Jezus Naam? 
Efeziërs 5:20 (NBG1951)  

20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles,  
 
-Een van de eerste apostolische wonderen 

- na Pinksteren was de kreupele man genezen 
-Tegen deze man zei Petrus: 

Handelingen 3:6 (NBG1951)  

6 Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van 
Jezus Christus, de Nazoreeër: Wandel!  

-Petrus verklaarde in zijn toespraak:  
Handelingen 4:12 (NBG1951)  

12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam 
aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.  

 
-Een raad werd geroepen  

-als gevolg van deze wonderbaarlijke genezing,  
-en er werd besloten dat de discipelen direct bedreigd moesten worden,  
 

Handelingen 4:17–18 (NBG1951)  

17 maar om te voorkomen, dat het nog meer onder het volk verbreid wordt, laat ons hun 
dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op gezag van deze naam. 18 En toen zij hen 
binnengeroepen hadden, bevalen zij hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren 
op gezag van de naam van Jezus.  
-Ook de vijand weet 
 -Er is Kracht in de Naam van Jezus  

-Er wordt ons verder gezegd:  
Romeinen 10:13 (NBG1951)  

13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.  
 
 

1 Korintiërs 6:11 (NBG1951)  

11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, 
maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van 
onze God.  
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-Hoewel er vele andere verwijzingen  

-naar Zijn Naam zijn,  
-samengevat door Paulus' 

 Aansporing in Kolossenzen: 
 

Kolossenzen 3:17 (NBG1951)  

17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de 
Vader, dankende door Hem!  

 
-Ware kracht in Jezus Naam 
 -Wereld weet dit ook 
  -Waarom hoor je altijd Jezus, Jezus, Jezus 

-Geen Boeddha, geen Mohammed, geen Hari Krishna, Shiva, of wie dan 
ook  

    -Maar Jezus  
     -Lieve mensen  
      -Er is kracht in Jezus Naam  
Frederick Whitfield schreef in 1855: 

Er is een Naam die ik graag hoor. 
Ik hou ervan om zijn waarde te zingen; 
Het klinkt als muziek in mijn oor. 
De zoetste Naam op aarde. 
O, wat hou ik van Jezus. 
O, Wat hou ik van Jezus. 
O, Wat hou ik van Jezus. 
Omdat hij eerst van mij hield. 

-Hoewel dit waar is,  

-vrees ik ten zeerste  

-dat weinig mensen geen idee hebben  

-wat het betekent om in de Naam van Jezus  

-te werken. 
- groot voorrecht om in Zijn Naam 

- te bidden.  
-Hij heeft ons 

- uitgenodigd, aangespoord en bevolen  
-om in Zijn Naam te bidden.  

-Wat betekent het om te kunnen bidden in de Naam van Jezus?  
 - Daar gaan wij vandaag dieper op in 



 
5 

 

 
Een woord van waarschuwing 

- bidden in de Naam van Jezus, 

-geen magische formule  

- Wij kunnen plichtsgetrouw hebben gezegd: 

- "In Jezus' Naam",  

-bij het beëindigen van onze gebeden  

-zonder echt in Zijn Naam te bidden. 

Handelingen 19:13-17 13 En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders 
waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen 
met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt. 14 Het waren nu zeven zonen 
van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. 15 Maar de boze geest 
antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? 16 En de 
mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel 
sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. 17 En dit werd 
bekend aan allen, Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de 
naam van de Here Jezus werd grootgemaakt;1 

- Bidden in Zijn Naam  

-is meer dan een verklaring 

-het is een wilsbeschikking.  

-Wij zijn in Christus  

- Door de Heilige Geest.  

-Alleen dan kunnen wij  

-bidden in Jezus' Naam  
Drie Bijbelse Illustraties  

- elke illustratie niet voldoende is  

-de betekenis van de waarheid  

-Het bidden in Jezus Naam 

-Wel om het beter te begrijpen 
                                                           
1 Bijbel. Vertaling 1951 (Nederlands Bijbelgenootschap, 1951), Ac 19:13–17. 
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1. Roede Mozes 
-Laat me eerst wijzen op de roede van Mozes in Exodus 4.  

- Mozes veertig jaar eerder 
- met zijn bediening was begonnen,  

- jammerlijk te falen in zijn eigen energie. 
- God had de oproep opnieuw gedaan 

Mozes zei: "Maar stel dat zij mij niet geloven of naar mijn stem luisteren; stel dat zij 
zeggen: "De HEER is niet aan u verschenen" (Exodus 4:1). 
-Excuses & twijfel  
 - Doen wij dat ook niet vaak 
  -Wanneer we al weten wat God wil 

-Wat volgde was een unieke ervaring 
  -met de staf van Mozes.  

- Neergooien  
-slang 

-Mozes was bang 
- Hij vluchte 

- De Heer riep hem echter terug  
-en beval hem om het weer op te pakken, 

- dit keer bij de staart!  
-Toen Mozes gehoorzaamde,  

-werd de slang weer een staf in zijn hand. 
- Die roede, in de hand van Mozes,  

-was nu de geloofsbrief van autoriteit, 
- waaruit bleek dat God in de situatie was.  

- Met deze roede 
-versloeg Mozes de tovenaars van Egypte,  

-bracht de plagen op het land,  
-opende de Rode Zee  

- bracht water uit de rots  
En versloeg Amalek                                   - 
 
Ik vraag jullie 
 

- was het de staf die dit allemaal deed? 
- Nee, de staf was het middel 

-God deed het 
- Alles wat de staf in de hand van Mozes was,  

-Is de Naam van Jezus voor jou.  
-En veel meer 
 -Zijn Naam brengt overwinning 
  -Daar waar alles verloren leek 
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2.Huwelijk 
-Ten tweede 
  -eenvoudige illustratie 

- van het huwelijk.  
-In de afgelopen eeuwen  

-gebruikelijk  
-bruid de naam van de man draagt. 

- Tijdens de huwelijksceremonie 
- wordt ze op naam van haar man geplaatst. 

 
- Laten we aannemen  

- arme bruid  
- in alle opzichten 

- Ze heeft geen geld op de bank,  
-geen onroerend goed,  

-geen leenkracht, 
- geen verdienkracht.  

-Maar op het moment 
- dat ze "Mevrouw" ….. wordt, 

- gaat ze uit het rijk van haar verleden  
- naar alles wat de naam van haar man betekent. 

- Laten we aannemen 
-hij extreem rijk is.  

-Hij heeft miljoenen Euro’s  
-uitgestrekte vastgoedbelangen,  

-onbeperkt potentieel krediet 
-een enorme verdiencapaciteit  

- vanaf het moment dat ze zijn vrouw werd, 
- identificeert ze zich met dit alles. 

- Ze handelt niet meer in haar naam, 
- maar in de zijne!  

-Ze kan geld uitgeven van zijn bank,  
-leven van zijn onroerend goed, 

- werken met zijn leenkracht 
- genieten van zijn inkomsten 

- en leven in de pracht van alles wat hij waard is! 
- Zie je dat? De Kerk,  

- De bruid van Jezus is geworden",  
 -In het Engels Ms Jesus, letterlijk in Nederlands mevrouw Jezus  

-Jij bent dus gemachtigd  
 -Als zijn bruid 

-om in de Naam van Jezus te werken! Halleluja! 
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3.Volmacht 

-De derde illustratie 
- waarnaar ik verwijs,  

-is er één uit het juridische veld  
- de volmacht.  

- Dit is een wettelijke regeling 
- waarbij de ene persoon een andere persoon 

- kan vertegenwoordigen in zijn afwezigheid  
-in een bepaalde kwestie of zaken. 
 -Denk maar aan het stemmen voor iemand anders 

 
-Er is een specifieke volmacht,  

-die de zaak of zaken aanwijst 
- waarin een persoon namens een ander kan optreden. 

  
-Er is ook een algemene volmacht,  

-die de ene persoon machtigt  
-om te handelen in alle zaken 

- iemand afwezig is.  
 

-Jezus heeft elke gelovige 
- onbeperkte en algemene volmacht gegeven in alle zaken,  

-en daarmee het recht 
- om Zijn Naam in elke situatie te gebruiken!  

   -Jij kan dus handelen in Zijn Naam 
-Laten we dus, 

- met deze drie illustraties in gedachten, 
- dieper bekijken wat bidden in de Naam van Jezus 

- en hoe wij die kunnen doen! 
-Wij gaan nu kijken naar 7 punten 
► 1. Afstand doen 
-Wanneer we reageren  
        -op het gebod om in Jezus' Naam te bidden,  
                  -toegeven faillissement van onze eigen Naam 
                          - We doen afstand  

-van onze eigen waarde en verdienste 

- op de troon van genade.  

-We geven toe dat er niets goeds, speciaals of krachtigs is  

 - in onze eigen naam 
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  - 

► 2.Identificatie 
-We moeten bidden  

-in identificatue met de persoon van Jezus. 
- Alles wat Jezus deed  

-tijdens Zijn aardse leven  
-was voor ons.  

-Alles wat Hij 
- de Heilige Geest 

- na Zijn hemelvaart liet doen,  
-was voor ons. 

 
- Alles wat Hij nu doet 

- in Zijn positie aan Gods rechterhand 
- is voor ons.  
 

-Denk er eens over na! 
- Hij stierf voor jou.  

-Toen je, door geloof,  
-je identificeerde met die dood, 

- was het effectief om je te redden.  
-Je bent de straf ontlopen 

-voor al je zonden in Hem. 
  
-Bovendien kun jij,  

-die door de Heilige Geest  
-in Hem wordt geplaatst,  

-zich bij de opstanding 
- met Hem identificeren.  

 
-Als Hij stierf, dan stierf jij ook.  
 
Paulus zei: "Ik ben gekruisigd met Christus" (Galaten 2:20). 
-Maar dit is niet alles. 

- We worden met Hem geïdentificeerd  
-in de overwinning op de duivel.  

-In Zijn Naam hebben we dezelfde autoriteit 
- over de machten van de duisternis als Hij! 

-Deze identificatie is legaal en totaal.  
-We staan in een positie  

-van totale identificatie.  
-Johannes zegt zelfs: "want zoals Hij is, zijn wij ook in deze wereld" (1 

Johannes 4:17). 
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► 3.Bezit 
-Jezus heeft ons letterlijk  

-Zijn Naam gegeven!  
-Het is van ons door legaal bezit. 

- Wat betekent dit?  
-Wat staat er in een Naam?  

-Alles wat de Naam betekent  
-is alles wat de persoon betekent.  

-Een persoon wordt geïdentificeerd  
-met zijn Naam.  

Efeziërs 1:22–23 (NBG1951)  

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan 
de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.  

- Jij bent zo hecht 1 met Jezus  
-Als het Hoofd en het Lichaam 
 -Deze mogen niet van elkaar gescheiden worden 
  - Daarom mag jij bidden in Zijn Naam  

► 4.Onderwerping 
-"Maar ik dacht dat bidden 

- in de Naam van Jezus  
-was om met gezag te bidden!"  

-mag je nu uitroepen. 
- Ja, maar 

- zoals Jezus' gezag berustte  
-op Zijn onderwerping aan de Vader,  

-zo berust ons gezag 
-aan onze onderwerping aan Hem. 

- Bidden in Zijn Naam  
-is vragen door Zijn gezag; 

-dit is vragen in overeenstemming met Zijn wil  
-zoals geopenbaard in Zijn Heilige Woord.  

-Onderwerping aan de wil van God  
-is dus een essentiële zaak 

- bij het bidden in Jezus' Naam.  
-Terwijl ik bid in Jezus' Naam,  

-identificeer ik me met al Zijn verlangens 
- en vastberadenheden voor de mensheid.  

-Ik geef toe  
-dat alles wat ik vraag in Jezus' belang is. 

- Vragen in Zijn Naam  
-is vragen volgens Zijn natuur, 

- en Zijn natuur is er Eén van onderwerping! 
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► 5.Vertegenwoordiging 
-Als jij in Jezus' Naam tot de Vader komt, 

- vervul jij jouw voorrecht  
-om Hem en Zijn belangen  

-hier op aarde te vertegenwoordigen. 
- Jij bent een Amabasadeur van Christus  

-Het Mysterie van mysteries dat,  
-met al het bidden 

- dat Jezus doet, 
- Hij nog steeds verlangt 

- dat jij Hem in gebed vertegenwoordig  
-alsof jij moet voorzien 

 -in dat wat ontbreekt.  
► 6.Verwachting 
-Als ik in mijn naam bad,  

-kon ik alleen maar verwachten 
-resultaten van de 

- waarde van mijn naam  
-Maar aangezien ik bid in Jezus' Naam,  

-mag ik het antwoord verwachten 
- in overeenstemming  

-met de waarde van Zijn Naam. 
- Zodat ik kan bidden 

- met grote en opgewonden verwachting.  
-wij zijn op uitnodiging 

- van en in de Naam van de Heer Jezus Christus 
- tot de troon van genade gekomen  

-en hebben het volste recht  
-om precies te verwachten  

-wat er verwacht zou worden 
- als Jezus Zelf daar zou zijn!  
 -Ja, Hij is er ook! 

► 7. Presenteren wat hij is 

- Ten slotte  
  -in de Naam van Jezus bidden 
              — Is "Alles presenteren wat Hij is".  

-Wanneer ik in Zijn Naam bid,  

-presenteer ik aan de Vader 

- alles wat in die Naam is  
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- Dit is de reden 

- om te verwachten  

- gehoord en beantwoord te worden. 

- Maar bidden in Zijn Naam 

- is nog meer  

-dan alles presenteren wat Hij is  

-Zo presenteer ik niet alleen alles wat Hij is, 

- maar alles wat ik in Hem ben.  

-Maar sinds ik bekeerd ben,  

- ben ik niet alleen geweest 

- en heb ik niet het recht meer  

- om mezelf alleen te noemen!  

-Ik ben niet meer alleen geweest 

- sinds ik Hem ontmoette.  

-We werden er toen Een!  

-Om jou te spreken  

-is om ook met Hem te bespreken!  

-We gaan samen! 

- Bidden in Zijn Naam  

-Leert jou dat jij bewust samen bent.  

-De vijand hoeft mij alleen  

-maar te beroven van dit bewuste feit 

- (dat ik in Hem ben en Hij in mij) 

- om mij te verslaan.  

-Het bewustzijn verliezen  

-van wie Hij in mij is en wie ik in Hem ben,  
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-betekent een praktische nederlaag  

-te midden van de zekere overwinning! 

-Weet dus dat de enorme kracht 

 -Van Jezus Christus 

  -In jou woont 
Conclusie 

-Wij weten 100% zeker  

-dat God, Jezus een Naam heeft gegeven  

-die boven elke naam staat:  
 

Filippenzen 2:9–11 (NBG1951)  

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam 
geschonken, 10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel 
en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is 
Here, tot eer van God, de Vader!  

 
- Die Naam hebben we gekregen 

o  om alles te doen.  
 We moeten bidden in deze Naam,  

 Dat wil zeggen, 
o  In alles wat Hij is,  

 Alles wat Hij ooit is geweest,  
 Alles wat Hij heeft gedaan  

o En alles wat Hij nu doet!  
 -Ik bezit dit alles als de mijne, 

- wanneer ik bid in Zijn 
Naam. 

 
-Jezus heeft ons Zijn Naam nagelaten  

– de volledige volmacht  
-om namens Hem op te treden.  

-Maar het mooie hiervan is  
-dat we namens Hem handelen  

-Alles wat Jezus is,  
-Is Hij in Zijn Naam, en Hij is alles! 

-De woorden, "In de Naam van Jezus", 
- zijn geen toverformule  
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-Deze woorden  
-verbinden mijn gebed 

- met Christus Zelf.  
 

-We worden gered  
-door de Naam van Jezus aan te roepen.  

-We worden gedoopt  
-in de Naam van Jezus.  

-We moeten bidden  
-in de Naam van Jezus.  

-We zijn in Christus  
-en hebben het wettelijke recht 

- om Zijn Naam te gebruiken.  
 
-Dit verheerlijkt de Vader,  

-vergroot de Zoon  
-en beantwoordt aan de behoefte 

- van de gehele mensheid. 
 
-Het onbeperkte gebruik  

-van deze heerlijke Naam  
-Laat zien welk het vertrouwen  

- God nog steeds in Zijn kerk heeft.  
-Dit voorrecht is niet ingetrokken. 
 - En zal nooit meer worden ingetrokken 
 

-We kunnen onze tijd besteden 
- aan het analyseren,  

-of theoretiseren,  
-of discussiëren. 

-Doe dat maar met eten 
 - uiteindelijk  
  -Als je niet eet  
   - Dan verhonger je 
 
-We moeten de Waarheid in Actie brengen  

-Want Jezus zei: "Wat u de Vader ook vraagt in Mijn Naam, Hij zal het u geven" 
(Johannes 16:23),  
-Ik geloof dit 
 -Jij ook? "Tot nu toe heb je niets gevraagd in Mijn Naam. Vraag en u zult ontvangen, 
opdat uw vreugde vol zal zijn." (Johannes 16:24)2 

                                                           
2 Jack R. Taylor, Prayer: Life’s Limitless Reach (Tonbridge, Kent: Sovereign World, 2004), 75–85. 


