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Beste vrienden,
Want wij hebben niet te worstelen tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de
boze geesten in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12). Blijkbaar wordt deze (zichtbare)
wereld geregeerd door kwade heersers en autoriteiten. Deze kwade heersers zijn
afkomstig uit de onzichtbare wereld. Ze hebben grote macht en het is een macht van de
duisternis. We moeten ook strijden tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Wees
u ervan bewust, het is oorlogstijd! Dit is een boodschap voor u, voor de gehele Kerk,
en niet alleen voor een zogenaamde vreemde ‘geestelijke leider’ van een bediening. U
bent er onderdeel van, of u het nu wilt of niet! Deze studie beoogd niet volledig te zijn,
maar om een bewustzijn in u te creëren: Wij zijn geestelijke wezens, de aarde is door de
vijand bezet grondgebied, door satan en zijn leger, en we moeten strijden om de aarde
te koloniseren (heroveren en ons eigendom verdedigen), dat wat ons toebehoort, dankzij
het machtige werk van Jezus de Christus! We zijn nog niet op de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde. De vijand is verslagen door het bloed van het Lam en door onze getuigenis
(Openbaring 12:11). Vecht, en daag de geestelijke krachten boven Zuid-Afrika uit! Onze
slogans zijn: Bewust van de duivel, onder de indruk van God! en, De taak die voor
ons ligt is nooit zo groot als de kracht die achter ons staat!
1. U bevindt zich in het midden van de strijd!
‘tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis’ (Ef.6:12). Eigenlijk staat
hier geschreven: ‘tegen hen die heersen over degenen die behoren tot deze
wereld’. Wij behoren echter niet tot deze wereld, wij zijn vreemdelingen zoals
geschreven: Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u
onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel (1 Petrus 2:11).
Dus, deze machten der duisternis heersen niet over mij, want ik behoor niet tot deze
wereld, ik ben een christen, een burger van het (geestelijk) Koninkrijk. Dat klopt, u hebt
gelijk, maar er is een voorwaarde, terwijl we in deze wereld leven, weet u ‘bezet gebied’:
dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel (1
Petrus 2:11). U moet nog steeds strijden (het is nog steeds oorlogstijd) en uw
grondgebied verdedigen (het geestelijke Koninkrijk hier op aarde) door u te onthouden
van vleselijke begeerten, want uw eigen zondige verlangens voeren strijd tegen uw eigen
ziel. Uw ziel is uw geestelijk deel, en door het volgen van uw zondigen verlangens,
plaatst u delen van uw ziel (uw geestelijk deel) in gevangenschap, onder controle van de
vijand. En weet, deze vijand is ook geestelijk, maar dan van de donkere kant. Hier
worden we geconfronteerd met de samenhang tussen de donkere geestelijke
(onzichtbare) wereld en een deel van ons eigen lichaam (onze ziel). En vergeet
niet dat wij als christenen leven tussen zoveel mensen die nog steeds tot deze wereld
behoren, zij zijn geen vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. Dus, ieder van ons,
christenen en niet-christenen zijn in meer- of mindere mate onder de verwoestende
heerschappij (invloed) van Satan, we beïnvloeden allemaal elkaars situatie, terwijl we
leven in de periode voor Jezus tweede komst.
Net zoals er hemelse plaatsen (gewesten) zijn, zijn er ook plaatsen of regio's van de
duisternis. Beide zijn voortdurend actief op het land van de levenden. We hoeven niet
dood te zijn om de hemel op aarde in ons leven te ervaren of dat ons leven een levende
hel is geworden. De missie van onze Heer met Zijn eerste komst was om de hemel en de
aarde weer te verenigen, met de komst van het Koninkrijk van God. Het doel was om
alles wat behoort tot het hemelse Koninkrijk te brengen in de natuurlijke (zichtbare)
wereld (Efeziërs 1:9-10). We zijn echter nooit vrij van dit conflict zoals geschreven: Want
het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees –
want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst (Galaten
5:17).
Ieder van ons, christenen en niet christenen, zijn in meer of mindere mate in
gevangenschap. Afhankelijk van de mate waarin u Gods (geestelijke) Koninkrijk bent
binnengetrokken, reeds hier op aarde, worden delen van uw ziel (uw spirituele deel)
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in gevangenschap gehouden in donkere spirituele plaatsen (Hades, dodenrijk):
Voer mij (mijn ziel) uit de kerker, opdat ik uw naam love; de rechtvaardigen zullen mij
omringen, wanneer Gij mij weldoet (Psalm 142:8). Hoelang nog zult gij mijn ziel grieven
en mij met woorden verbrijzelen? (Job 19:2). Wees mij genadig, o HERE, want ik ben
benauwd; van verdriet verkwijnt mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam (Psalm 31:10).
Zodat zijn ziel tot de groeve nadert, zijn leven tot de dodende machten (Job 33:22). Zijn
ziel terugbrengen van de groeve, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht (Job
33:30). Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van
de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel (1 Petrus 2:11). Weet u wat
de uitwerkingen zijn van deze gevangenschap (in de donkere geestelijke wereld) in uw
zichtbare leven: De gaven van Satan: angst, gebrokenheid, eenzaamheid, verdriet,
onrust, geweld, apathie, nutteloosheid, afwijzing, depressie, strijd in uw denken, twijfel,
roddel, criminaliteit, onveiligheid, onrust, u ervaart Gods aanwezigheid niet, vijandigheid,
jaloezie,
woede-uitbarstingen,
zelfzuchtige
ambitie,
onwetendheid,
frustratie,
verdeeldheid, afgunst, mishandeling, dronkenschap, enz. Zoals u ziet zijn de meeste
van deze ‘gaven’ geestelijk (in uw denken), maar ze beheersen uw hele leven!
Laat uw ziel verplegen. David een man naar Gods hart (1 Samuel 13:14) was zich ten
volle bewust van de positie van zijn ziel in gevangenschap en dat Hij Gods hulp hiervoor
nodig had: Tot U, HERE, hef ik mijn ziel op (Psalm 25:1). Onze ziel verwacht de HERE,
Hij is onze hulp en ons schild (Psalm 33:20). De wet des HEREN (de schrift) is volmaakt,
zij verkwikt de ziel (Psalm 19:8). Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil (Psalm 23:3). Bewaar toch mijn ziel en red mij; laat mij niet
beschaamd worden, want bij U schuil ik (Psalm 25:20). Want Gij geeft mijn ziel niet prijs
aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien. 11 Gij maakt mij het pad
des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw
rechterhand, voor eeuwig (Psalm 16:10-11). Want gij waart dwalende als schapen, maar
thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen (1 Petrus 2:25).
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en
gij zult rust vinden voor uw zielen (Matteüs 11:29). En Maria zei: Mijn ziel maakt
groot de Here (Lucas 1:46). Blijkbaar moeten we werken aan onze zielen, niet (meer)
voor ons behoud, maar om vrij te blijven en te groeien in de volwassenheid van het
(geestelijk) Koninkrijk.
Wow! Dus ook als een christen ben ik zeer betrokken bij geestelijke strijd. Er is werk aan
de winkel om mijn grondgebied te behouden en uit te breiden. Dat is niet makkelijk om
weg te blijven van zondige begeerten. Dus, door mijn eigen zondige verlangens om te
zetten in daden, geef ik rechtsgronden aan de vijand, geef ik delen van mijn grondgebied
weg (grondgebied van het Koninkrijk). Dat klopt, ik kan het ook niet helpen dat u nog
niet in de ideale situatie van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde leeft. Mijn lieve
vrienden, wees u zich hiervan bewust, laat de vijand uw eigendom niet stelen, maar
vecht, bescherm uw gebied en breid het uit. Het behoort aan u, dankzij het machtige
kruiswerk van Christus. U kent de uitwerking van deze strijd, de gaven van onze geliefde
Heer: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22). De
liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet
verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij
is blijde met de waarheid. 7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles
verdraagt zij. 8 De liefde vergaat nimmermeer (1 Korintiërs 13:4-8).
Iedere persoon geboren in deze wereld wordt ondergedompeld in geestelijke strijd. Na te
zijn ondergedompeld in het conflict van alle tijden, kunnen we niet neutraal blijven. We
zullen ofwel worden vertrapt door kwaadaardige krachten of wij zullen overwinnen, zielen
winnen, de samenleving veranderen, de geschiedenis beïnvloeden, en het helpen
vestigen van het Koninkrijk van God door middel van geestelijke oorlogvoering. Ik heb
ontdekt dat christenen, in het algemeen de neiging hebben om toe te staan dat een
verslagen vijand, de overwinning die Christus voor hen aan het kruis heeft behaald te
laten stelen. God wil dat Zijn volk zich als een leger gedraagt die de wereld
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beïnvloedt en de machten der duisternis terugdringt. Als kinderen van God,
behoeven wij nooit slachtoffers te worden! Hoe meer we het Licht op satans activiteiten
schijnen, des te meer wordt zijn werk belemmerd.
2. Het strijdtoneel op aarde, uw (speel)ruimte in het geestelijk Koninkrijk.
Sta me toe om het strijdtoneel op aarde uit te leggen. Het (geestelijke) Koninkrijk van
God wordt geleidelijk uitgebreid over de gehele wereld totdat alle koninkrijken van deze
wereld tot het koninkrijk van God behoren. De vijand is verslagen door het bloed van het
Lam en door onze getuigenis (Openbaring 12:11). Zodra we buigen voor Koning Jezus en
Zijn betaling voor onze zonden accepteren betreden we het geestelijke Koninkrijk hier op
aarde, dat is onze redding (wedergeboorte, behoud) zoals geschreven: Jezus antwoordde
en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt,
kan hij het Koninkrijk Gods niet zien (Johannes 3:3). Uw redding (behoud) is veilig
gesteld zoals geschreven: Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met
uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden
(Romeinen 10:9). En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan
in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand
roven (Johannes 10:28). Vanaf het moment van
uw wedergeboorte totdat u sterft (uw aardse
lichaam), kunt u zich vrij bewegen (omhoog en
omlaag) in de ruimte, zoals aangegeven in de
grafiek. Dit is uw (speel)ruimte in het (geestelijke)
Koninkrijk hier op aarde, en tegelijkertijd het
slagveld. U bent in staat om te groeien, maar ook
om terug te vallen, maar nooit verder dan uw
wedergeboorte. De vijand is verslagen, dus u zou
in staat moeten zijn door te groeien (volwassen te
worden) in het (geestelijke) Koninkrijk, reeds hier op aarde en de voordelen te smaken
voordat u uw aardse lichaam verlaat. Let op: u bent nooit vrij van dit conflict zoals
geschreven: Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest
tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar
wenst (Galaten 5:17).
3. Biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden?
Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden
(Jakobus 4:7). Veel mensen beweren dat dit het bewijs is dat een christen nooit
bevrijding nodig heeft. Zij beweren dat alles wat we hebben te doen is dichter naar God
te gaan, de duivel te weerstaan en hij zal er snel vandoor gaan. Dit triggerd mij op zijn
zachtst gezegd. Waarom werkt het dan in de praktijk niet zo met ontelbaar vele
gelovigen die getreiterd en geïntimideerd worden door demonische geesten? Zij kunnen
proberen zich te verzetten tegen de duivel en dichter bij God te komen met alles wat ze
hebben, maar nog steeds de intimidatie en kwelling niet stoppen. Veel predikanten staan
bekend door te schrijven over deze mensen dat ze niet hard genoeg hebben geprobeerd,
maar deze mensen kunnen proberen met alles wat ze hebben en nog steeds geen
vooruitgang boeken! Wat is er mis? Eerlijk gezegd, Jakobus 4 spreekt niet van intimidatie
of demonische kwelling ...nee, het spreekt over hoe om te gaan met de verleiding
van de duivel, die hij op onze weg stuurt!
Bovendien, het verteld ons niet dat de duivel uit ons zal komen, maar dat de duivel zal
vluchten. Dat geeft ons een goede indicatie dat dit gaat over geestelijke strijd, waar we
ons verzetten tegen de verleidingen van de duivel die van buiten op ons afkomen. Laten
we nu eens een kijken naar een verhaal in de Bijbel over hoe om te gaan met
demonische kwelling of intimidatie.
Een voorbeeld van hoe demonische problemen aan de orde kwamen: In Lukas 13:11 was
een vrouw met een geest van zwakheid: En zie, er was een vrouw, die reeds achttien
jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon
oprichten (Lucas 13:11). Hoe heeft Jezus haar behandeld? Liep Hij naar haar toe en zei:
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‘Vrouw, u hebt zich niet verzet tegen de duivel en bent niet naar God toegegaan! Als u
dit gewoon had gedaan, zou de boze geest van u geweken zijn!’ Nee, dat is niet wat er is
gebeurd. Jezus gaf ons een duidelijke indicatie dat ze een kostbaar en oprecht kind van
God was toen Hij zei ..., Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke
de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op
de sabbatdag? (Lucas 13:16). Deze vrouw hoefde zich niet te onderwerpen aan God en
de duivel te weerstaan, maar ze moest worden bevrijd van haar demonische
gebondenheid! Dat is ook precies wat Jezus voor haar deed in vers 12: Maar toen Jezus
haar zag, riep hij haar tot Hem en zei tegen haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid
(Lucas 13:12). Voor degenen die eraan vasthouden dat deze vrouw niet een gelovige is,
moedig ik u aan het volgende onderwijs te lezen, dat onweerlegbaar vaststelt dat ze
inderdaad een gelovige was, en dat ze inderdaad een boze geest had: een dochter van
Abraham, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had.
Ik moedig u aan om Jacobus 4 te gaan lezen, en laat me weten, gaat het hier over het
omgaan met demonische intimidatie, bezetting, gebondenheid en aanvallen van
demonen? Gaat het hier over het bevrijden van mensen van demonen? Nee, dat is het
niet! Het vertelt u hoe u de verleidingen die de duivel in deze wereld op ons afstuurt kunt
overwinnen! De bijbel is ook duidelijk over de vraag hoe wij moeten omgaan met
demonen die moeten worden verdreven: Geneest zieken, wekt doden op, reinigt
melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet
(Matteüs 10:8). Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen
zij boze geesten uitdrijven, ... (Marcus 16:17). Nu, als alles wat we moesten doen was
dicht bij God blijven en de duivel te weerstaan, zou er geen noodzaak zijn van het
uitdrijven van demonen? Was het geen tijd verspillen van Jezus en Zijn discipelen,
samen met de vroege kerk? Waarom gaven ze de mensen 'snelle oplossingen'
voor hun problemen die ze eigenlijk zouden moeten oplossen door dicht bij God
te blijven en zich te verzetten tegen de duivel? Hoewel het waar is dat we altijd de
duivel moeten weerstaan en dicht bij God blijven, is het niet de Bijbelse oplossing voor
het oplossen van problemen die demonische zijn in het leven van een persoon. Op dit
moment ben ik in contact met iemand in Zuid-Afrika en beide zijn we al een maand bezig
om ons te ontdoen van stemmen (demonen) in het leven van deze persoon. Met alle
kennis die wij hebben (ook gelijke geslaagde bevrijdingen) en met behulp van de
machtige naam van Jezus, is het nog steeds niet gelukt. Zeker we zullen blijven
vertrouwen in onze Verlosser en Bevrijder, Jezus de Christus. Het is soms niet eenvoudig
en een echte strijd.
De overwinning is aan u: En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en
door het woord van hun getuigenis (Openbaring 12:11 a). Zoals u ziet, Jezus nam de
overwinning, maar er is nog veel werk voor ons te doen (onze getuigenis). Meer
informatie in onze studie ‘Ken je vijand’ en ‘het Koninkrijk van God’.
4. Geestelijke ogen.
We hebben het hier over het zien in de onzichtbare geestelijke wereld, contact hebben
met deze wereld, en de gave van onderscheiden van geesten (1 Korintiërs 12:10).
Op veel plaatsen in de Schrift wordt geschreven over visioenen en contact met engelen:
En hadden zijn lichaam niet gevonden en zijn toen komen zeggen, dat zij ook een
verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden, dat Hij leeft (Lucas 24:23). En
hij volgde hem naar buiten en hij wist niet, dat het werkelijkheid was, wat door de
engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien (Handelingen 12:9). En de
engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij
God. 34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang
met een man heb? (Lucas 1:30, 34). Visioenen en engelen zijn reëel en we zijn in
staat om hen te zien en met hen te communiceren.
Toen opende de HERE de ogen van Bileam; hij zag de Engel des HEREN ...(Numeri
22:31). Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende
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de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens
rondom Elisa (2 Koningen 6:17). De onzichtbare wereld werd net zo reëel als de wereld
van vlees en bloed die hij altijd had gekend. Zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij,
die bij hen zijn! (2 Koningen 6:16).
Als het de wil van de Heer is dat we zullen zien in de geestelijke wereld, en wij strekken
ons er naar uit door bijvoorbeeld gebed, zullen we engelen zien, paarden en wagens van
vuur, het hele boek Openbaring, etc. De hele Schrift is vol met verhalen van echte
dingen, gezien door bijvoorbeeld een visioen door uw geest in het lichaam of er
buiten. De gave van het onderscheiden van geesten, beloofd in 1 Korintiërs 12:10, is dat
God ons laat zien wat er gaande is in de geestelijke wereld op elk gewenst moment
(Hebreeën 5:14).
Een paar jaar geleden hadden we een jongen voor een aantal maanden in ons gezin die
satan direct had aanbeden en hem om hulp had gevraagd. Als gevolg hiervan was deze
(christelijke) jongen gebonden door demonen en soms, als we hem bijvoorbeeld vroegen
‘wat zou je graag’ drinken kwam er voor een minuut hele vreemde en donkere geluiden
(demonen) uit zijn mond, daarna zei hij: ‘sorry, een cola alstublieft’. Vele malen, terwijl
ik vanuit mijn kamer naar de kamer van deze jongen keek, zag ik een enorme demon
schitteren in een poster aan de muur. Ik kan nog steeds beschrijven hoe deze demon er
uitzag: 2.5 meter, kleding als een engel, lelijke kop met één oog en een dikke neus. Eens
vertelde ik dit aan de jongen en beschreef de demon en hij begon te glimlachen en werd
er blij van. Vanaf dat moment begon hij me te vertrouwen om hem te helpen in het
bevrijdingsproces. Hij vertelde me, ja deze demon staat altijd de hele nacht naast mijn
bed, en ik ben zo blij dat een ‘normale’ christen deze demon ook heeft gezien. Een
andere jongen die me zijn verhaal vertelde, dat hij al op zijn vierde sprak met geesten
van voorouders en andere enge dingen, was echt blij dat hij na 16 jaar kon spreken over
zijn ‘probleem’, want de meeste mensen verklaarden hem voor gek. Geestelijke ogen,
profeteren, visioenen, openbaringen enz., voor één doel: om elkaar te dienen in
liefde.
5.1 Zitten.
Efeziërs 1-3 richt zich op onze positie in Christus en onze relatie met God. Deze
hoofdstukken staan vol met verklaringen van wie wij zijn en wat God heeft
gedaan. God heeft ons ‘met allerlei (alle) geestelijke zegen in de hemelse gewesten
gezegend’. Hij ‘heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden
aangenomen door Jezus Christus’. ’Hij heeft ons het geheimenis van zijn wil doen kennen
‘. ’In Hem, hebben wij ook het erfdeel ontvangen‘. Christus is ‘onze vrede’, en ‘door Hem
hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader‘. Wij zijn ‘niet langer
vreemdelingen’ maar ‘medeburgers ... en behoren tot Gods huishouding’. Dit is wie we
zijn: ontvangers van al deze fantastische privileges van God. En het culmineert in: ‘En
heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse
gewesten, in Christus Jezus’. Het lezen van het boek Efeziërs moet ons een
onwankelbaar vertrouwen geven. We moeten deze waarheden omarmen, ze geloven en
leren om te zitten, samen met God.
Zitten (gezeten zijn) spreekt van drie zaken:
1. Het spreekt van regeren. Want, indien door de overtreding van de ene de dood
als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van
genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen
heersen door de ene, Jezus Christus (Romeinen 5:17). Wij zijn voorbestemd
om in dit leven te regeren (heersen). Laten we onszelf afvragen: Regeren wij, of
zijn we slaven van onze omstandigheden en de aanvallen van de vijand?
2. Zitten spreekt ook van een voltooid werk. We zitten pas nadat het werk is
voltooid. God zegt door de Efeziërs dat alles al is gedaan om ons te maken tot wie
we moeten (mogen) zijn. Het is een voltooid werk. Het werk van de verzoening is
afgerond, de duivel is verslagen, alle overheden en machten zijn verslagen, Jezus
heeft zich gevestigd als de regerende Koning der Koningen, Jezus nam Zijn
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rechtmatige plaats in en ging zitten. We moeten onze rechtmatige plaats
innemen, de plaats gewonnen door onze glorierijke Heer en Verlosser, en
gaan zitten. Onze redding is voltooid; ons gezag over de vijand is reeds
gewonnen (Kolossenzen 2:10).
3. Tot slot spreekt het zitten ervan dat u in een ontspannen positie
verkeerd. Relaxen is de natuurlijke reactie wanneer een taak is voltooid.
Wanneer we ervan overtuigd zijn dat niets het voltooide werk ongedaan kan
maken, kunnen we ontspannen. We hebben meer christenen nodig die weten dat
ze worden vastgehouden door de kracht van God, christenen die weten dat ze
behouden zijn en beveiligd in Christus, met Hem gezeten in de hemelse gewesten.
Er is een stoel voor u gereserveerd in de hemelse gewesten. Ren er naar toe en
neem uw plaats in, in Christus!
5.2 Wandelen.
Efeziërs 4:1-9 is het tweede grote deel van deze brief. Hier weerlegt Paulus de
verantwoordelijkheden van de gelovigen hoe te handelen volgens de wil en het Woord
van God. Zitten is maar één dimensie van het christelijk leven. Als we eenmaal hebben
geleerd om te zitten in Christus, als we weten wie we in Hem zijn dankzij het geweldige
werk wat Hij heeft verricht, moeten we leren wandelen. Wij moeten stoppen met
argumenteren en ons realiseren dat beide posities waar zijn; ze geven slechts twee
dimensies van het christelijk leven weer. Er is niets dat wij kunnen doen om de gaven
van vergeving en verlossing te krijgen. Er is niets wat wij kunnen toevoegen aan het
werk van Christus aan het Kruis. Hij heeft gedaan wat Hij heeft gedaan, en we kunnen
het alleen aanvaarden of verwerpen. We kunnen geen toelating of erkenning verkrijgen
op basis van onze inspanningen. We kunnen Gods werk niet nog completer maken. We
kunnen alleen maar bij Hem zitten.
Maar als we eenmaal onze positie in Christus hebben aanvaard, moeten we op een
waardige manier gaan wandelen (bouwen) op het fundament wat Christus heeft
gelegd. Het is onze verantwoordelijkheid om alles te doen wat in onze macht ligt om
Hem te dienen; te wandelen in gehoorzaamheid, om te wandelen in het licht, en om te
wandelen in de Geest. Hoewel we zitten in de hemelse gewesten vanwege wat God heeft
gedaan, moeten wij op een verantwoorde manier handelen en ons gedragen onze positie
in Christus waardig. We moeten wandelen!
5.3 Staan.
Dit brengt ons bij Efeziërs 6:10-20, het ‘staan’ gedeelte. Het is op dit punt dat we de
opdracht krijgen om onze positie tegen de vijand in te nemen. We zullen nooit in staat
zijn om resoluut en met vertrouwen de machten van de duisternis te weerstaan als we
niet eerst zeker zijn van onze verlossing. Tenzij we zitten en ontspannen voor de Heer
zijn, wetend wie we zijn in Christus en vertrouwen op de geweldige genade van God die
in staat is om ons voor vallen te behoeden, en tenzij we wandelen met een schoon
geweten, zullen we niet kunnen staan tegen de boze machten. Gods roept ons op om
‘het oude ik af te leggen’ en ‘in de nieuwe ik te gaan staan'. Dit is eenvoudig te begrijpen
als het aan- en uittrekken van onze kleren. We zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Het in
de nieuwe ik gaan staan is een dagelijkse verantwoordelijkheid, een juiste keuze
maken. Het zijn geen werken; het is gewoon onze eigen reactie op God en alles wat Hij
voor ons heeft gedaan. Totdat u absoluut ontspannen en verzekerd bent van uw redding;
totdat u ‘wandelt op een manier waardig aan de roeping waarmee u geroepen bent’
(zorgdragen op een dagelijkse basis); zult u nooit in staat zijn om consistent te staan
tegen de vijand. Maar als u dit bent, bent u in de positie om te staan. Het klinkt als een
acrobatische wonder, maar we moeten staan, zitten en wandelen tegelijk. Pas dan zijn
wij voorbereid om te bewegen en de machten van de duisternis te verslaan. We kunnen
'ten slotte, krachtig worden in de Heer, en in de sterkte van Zijn macht’.
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En vergeet nooit: Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet
duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van
God (2 Korintiërs 4:7).
6. Ken je vijand.
Satan is werkelijkheid. Zijn kwade aard, zijn bedoelingen, en zijn participatie in onze
zaken zijn echt. Als we zijn grondgebied betreden, maken we vrienden met een
meedogenloze dief, een duivelse vernietiger, en een monsterlijke moordenaar. Zijn
bedoeling is de volledige vernietiging van onze geest, onze reputatie en onze
relaties. Meer informatie in onze studie ‘Ken uw vijand’.
7. Drie slagvelden.
Bruggen, wegen, vliegvelden, televisie- en radiozenders. In elke oorlog zijn strategische
gebieden zwaar versterkt met het oog om deze uit de handen van de vijand te
houden. Wie deze sleutelposities behoudt, zal waarschijnlijk de strijd winnen. In ons
leven zijn er drie strategische gebieden die we moeten versterken tegen aanvallen: de
geest, het hart en de mond.
De geest: het eerste strategische gebied. Elke gedachte die onze geest binnenkomt
heeft drie mogelijke bronnen. Gedachten kunnen ontstaan in onszelf. Gedachten kunnen
van God komen, of we het nu openbaringen noemen, leiding, de Heilige Geest in ons,
een woord van kennis, Hij spreekt rechtstreeks in onze gedachten. De derde bron is de
vijand, de krachten van de duisternis spreken ook tot ons. Paulus waarschuwt ons voor
deze boze geesten: Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het
geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun
leren (1 Timoteüs 4:1). Terwijl de krachten van de duisternis niet onze gedachten
kunnen lezen (alleen God kan dat, Psalm 7:10), kunnen ze daar suggesties plaatsen. De
meeste geestelijke strijd vindt plaats in de menselijke geest. Het gaat om de herkenning
als een gedachte niet rechtvaardig is, of wanneer zij niet overeenkomt met de waarheid
Gods. Niet alle kwade gedachten zijn van de satan, maar hij zal ze uitbuiten en
versterken. De Bijbel zegt: Zoals hij in zichzelf denkt, zo is hij (Spreuken 23:7). Een van
de belangrijkste acties van de duivel is om de doeltreffendheid van de
christenen teniet te doen. Zelfs als ze naar de nieuwe hemel en aarde gaan
wanneer zij sterven, zal de satan blij zijn om hun leven af te stompen, terwijl ze
op aarde zijn. Hij schakelt hen uit, steelt hun dagen, maanden en jaren door hun
gedachtewereld- en patronen verkeerd te beïnvloeden . Helaas heeft de satan
met succes duizenden potentiële winnaars op deze manier geneutraliseerd.
Het Hart: Het tweede strategische slagveld. Om de vijand uit ons hart te houden,
moeten we onmiddellijk handelen met verkeerde houdingen die aan de oppervlakte
komen: ‘Laat de zon niet onder gaan over uw boosheid’ vertelt ons niet dat we niet boos
mogen zijn, maar hoe om te gaan met boosheid. We kunnen niet denken dat al onze
slechte houdingen verdwenen zijn, toen wij werden gered. De Bijbel is duidelijk over
onze dagelijkse verantwoordelijkheid voor het inrichten van ons leven, keuzes maken, en
om verkeerde houdingen te corrigeren. Verantwoord en consequent leven is erg
belangrijk omdat de machten van de duisternis op onze (verkeerde) houding kunnen
gedijen. Als we trots en rebels blijven, is er geen garantie, zelfs niet van God, dat wij
beschermd zijn tegen de machten der duisternis. Als we bitterheid maanden of jaren
tolereren, bieden we een plek voor de vijand (Mattheüs 18:34-35). Wij spreken hier niet
over, dat we door het geloof gerechtvaardigd zijn en staan in de genade van God, maar
over het afsluiten van alle deuren naar de vijand.
Ons nieuwe geestelijke hart is getransformeerd zoals geschreven: een nieuw hart zal Ik
u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam
verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste
geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen
onderhoudt (Ezechiël 36:26-27). De transformatie begint met het hart en dit resulteert in
nieuwe en goede verlangens, een nieuwe geest en een nieuw, gehoorzaam hart. Ons
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hart is nu klaar om ons ultieme wapen te manifesteren om onze vijand te verslaan:
Liefde! En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed
geweten en een ongeveinsd geloof (1 Timoteüs 1:5). Ons geestelijke hart is de ingang
voor ons geloven, onze gedachten en impulsen. Van alles waarover je waakt, waak
vooral over je hart, het is de bron van je leven (Spreuken 4:23). En tenslotte mijn
lieve broeders en zusters ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 ’Rivieren van
levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,’ zo zegt de Schrift
(Johannes 7:37-38). Uw nieuwe geestelijke hart van liefde wordt de sleutel voor het
maken van impact in het dienen van Zuid-Afrika want rivieren van levend water
zullen stromen uit uw hart! U word een water-doorgeefstation van het uitstromende
water uit de troon (Tempel of Tabernakel) van God en van het Lam .... en de bladeren
werden gebruikt om de volkeren te genezen (Openbaring 22:1-2). Uw bladeren worden
gebruikt als medicijn om de volkeren te genezen, de Republiek van Zuid-Afrika.
De mond: Het derde cruciale gebied. Veel mensen dragen geestelijke wonden die net
zo reëel zijn als fysieke wonden, veroorzaakt door gesproken woorden. Woorden zijn
krachtige instrumenten die leven en dood kunnen brengen. Woorden van de mond in
combinatie met de houding van het hart brengen ‘spirit power’. Een preek of boodschap
die is gezalfd brengt openbaring en heeft geesteskracht. Die woorden en het
rechtschapen hart van de spreker geven de Heilige Geest de gelegenheid om geesten en
harten voor Zijn waarheid te openen. Door Geest gezalfde woorden heen vloeit kracht
om levens te veranderen. Onze woorden kunnen voertuigen van de Heilige Geest zijn
voor de waarheid, gerechtigheid en het leven, of voertuigen van Satan voor misleiding,
beschuldiging, en de dood. Woorden, zoals muziek, zijn een medium. Een medium is
amoreel: het is noch goed, noch kwaad. Het feit dat woorden kracht hebben is niet nieuw
voor veel christenen. Wij geloven dat als iemand aan de andere kant van het land ziek is,
een groep mensen duizenden kilometers weg in onderling gebed het fysieke lichaam van
de zieke persoon kan beïnvloeden. Wij geloven in de kracht van het gebed. Woorden
hebben kracht met God, als wij bidden naar Zijn wil, er mee instemmen met wat
Hij heeft beloofd. Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal
haar vrucht eten (Spreuken 18:21). HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de
deuren van mijn lippen (Psalm 141:3). Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van
kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke
natuur, 8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol
dodelijk venijn. 9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de
mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: 10 uit dezelfde mond komt zegening
en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. 11 Doet soms een bron uit
dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Kan soms, mijn broeders, een vijgeboom
olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte bron zoet water geven
(Jakobus 3:7-12). Er is kracht in onze mond. Wat we spreken heeft geestelijke kracht:
negatief of positief. De woorden die voortkomen uit onze harten kunnen anderen
beschadigen. We moeten waken over onze monden. Het vraagt discipline, de discipline
om gewoon onze lippen stijf op elkaar geperst te houden wanneer onze harten branden
om te zeggen wat niet gezegd mag worden: Maar wat de mond uitgaat, komt uit het
hart, en dat maakt de mens onrein (Matteüs 15:18). Als we voortdurend onze
gedachten, harten en monden bewaren, zullen we de duivel de toegang tot ons
leven ontzeggen en echt de overwinning ervaren. Mogen de woorden van mijn
mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn
verlosser (Psalm 19:15).
8. De gehele wapenrusting van God.
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des
duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de
boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende,
stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed
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met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild
des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult
kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat
is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij
elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor
alle heiligen;19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord
geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te
maken, 20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen
optreden, zoals ik behoor te spreken (Efeziërs 6:10-20). Ik hoef u deze verzen niet uit te
leggen. Wij zijn krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Bijna al onze
wapens zijn defensief, behalve het zwaard van de Geest, dat is het woord van God. En
vooral met het geloof in Zijn macht zullen we in staat zijn om al de vurige pijlen van
de boze te doven. En doe me een plezier: Toon geen valse bescheidenheid of
nederigheid! Ja wij zijn zwak in onszelf, maar we zijn sterk in zijn kracht! Dit impliceert
dat het niet is toegestaan om te zeggen dat u zwak bent, als Hij in u woont, want in dat
geval maakt u hem tot een leugenaar. In Christus, woont de volheid van God in het
menselijk lichaam (Kolossenzen 2:9-10). Ok, ok, ik zal u tegemoet komen: Maar wij
zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze
overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God (2 Korintiërs 4:7). Maar
toch: onze overweldigende kracht! Ontken het niet! Ga in uw overwinning staan,
dankzij wat Hij heeft gedaan! En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats
gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (Efeziërs 2:6). Want, indien door de
overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer
zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen,
leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus (Romeinen 5:17).
Nog een paar woorden over strijd en wapens. Hoe voeren we de geestelijke strijd? De
eerste methode is door middel van voorbede. Ik vermaan u dan allereerst smekingen,
gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen (1 Timoteüs 2:1). Een
ander belangrijke is een petitie of verzoekschrift indienen. Eén van de gebeden die
Paulus noemt in 1 Timoteüs 2 wordt een ‘verzoekschrift’ genoemd. Verzoekschriften zijn
gewoon verzoeken aan God. Smeekbeden zijn voortdurende verzoekschriften. Sommigen
zeggen misschien: God wordt ziek van onze vragen. Maar er is geen plaats in de Bijbel
waar God zijn wenkbrauwen fronst op onze vragen. In feite is het een gebod van God. Hij
moedigt het aan. Hij is een gevende God, die het beste voor ons wil. We moeten leren
om te vragen met de juiste motieven, maar we moeten ons altijd vrij voelen om te
vragen. Paulus sluit ook gebeden van dankzegging in. Dit zijn gebeden die met geloof
bevestigen dat God echt God is en dat Hij in ons werkt en door ons, en voor ons. We
moeten met vertrouwen verklaren dat Hij zal doen wat we Hem vroegen om te doen. Elk
verzoek dat we hebben aan God dient gepaard te gaan met voortdurende dankzegging.
Ieder gebed van dankzegging lanceert een pijl in het kamp van Satan, net als elke klacht
en belijdenis van ongeloof een pijl in de onze. Als Paulus spreekt van smeekbeden, of
voorbede, als een soort van gebed, betekent dat twee dingen. Het is in de eerste plaats,
de bediening en gebed ‘namens’. In de tweede plaats, smeekbeden of voorbede betekent
'tussenkomen'. Er is altijd een extern object voor voorbede. We kunnen bemiddelen voor
onszelf. We kunnen bemiddelen voor andere individuen, alsmede voor steden, landen,
bedrijven, groepen en situaties. Ze worden het voorwerp van gebed en voorbede.
Voorbede komt tussen twee dingen. We staan tussen het object van onze voorbede en
God, of tussen het object en de duivel. Wanneer we bemiddelen tussen het object en
God, maken we specifieke verzoeken voor voorzieningen, bescherming, richting, of
zegeningen van God voor de persoon, plaats of ding waarvoor wij bidden.
Wij zijn een bedreiging voor de duivel. Als voorbidders, staan we tussen de duivel en
de mensen voor wie we een voorspraak zijn. Dit belemmert wat Satan anders zou
kunnen doen op aarde. We slaan zijn aanvallen af, verstoren zijn plannen, en
verminderen zijn effectiviteit. Dit is de reden waarom de duivel zo veel energie besteedt
in het proberen om ons met onszelf bezig te laten zijn. De machten der duisternis willen
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ons zo laten focussen op onze eigen problemen dat we niet aan voorbede voor anderen
toekomen. Satan wil ons gebonden houden door angst, depressie, lust en materialisme.
Hij heeft er waarschijnlijk geen moeite mee dat wij bidden, zolang het alleen op onszelf
gericht is. Maar ten koste van alles, wil hij voorkomen dat wij tussenbeide komen en zijn
werk in de wereld belemmeren. We moeten er oog voor hebben dat wij als
voorbidders een bedreiging voor satan zijn en ons bewust zijn van onze
betekenis op de aarde als vertegenwoordigers van god.
God heeft ons uitgekozen als krijgers in de naam van Jezus Christus. Als we ooit het
gevoel hebben onbelangrijk te zijn op deze planeet, moeten we alleen kijken naar Jesaja
59. Het eerste gedeelte van Jesaja 59 beschrijft de samenleving zoals we die vandaag
kennen. Het beschrijft ongerechtigheid, onrecht en kwaad in grote proporties. Na deze
uiteenzetting over het kwaad in de wereld, omschrijft Jesaja Gods reactie: Maar de
HERE zag het en het was kwaad in zijn ogen, dat er geen recht was. 16 Hij zag, dat er
niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad (Jesaja 59:1516). Waarom is God op zoek naar iemand? Waarom is Hij verbaasd als er geen
voorbidders zijn? Omdat Hij de belangrijke betekenis van de voorbede en de rol van de
mens op aarde weet. God heeft bepaalde onherroepelijke principes in het universum
gelegd. Hij zal zich mengen in de aangelegenheden van de mensheid afhankelijk van de
mate en hoe wij bidden. Dit is waarom God op zoek is naar iemand om in te grijpen. Dit
is waarom Hij verbaasd is wanneer niemand kan worden gevonden. God heeft alle
macht. Hij heeft de liefde, en is volledig bereid om verandering in de wereld te
brengen. Maar Hij staat verbaasd, zelfs geschokt, als we niet bidden. God is het die het
uitschreeuwt naar Zijn volk: Ik wil bewegen, Ik wil zegenen. Ik wil redden. Ik
wil beschermen, en het onrecht stoppen. Waarom kom je niet tussenbeide? Als
wij bidden, beweegt God. God vertelt ons zelfs wat te bidden. We wachten op God, Hij
spreekt tot ons, wij bidden naar Zijn wil, en Hij komt in actie. Het lijkt erop dat God er
voor gekozen heeft om de mens bij de verantwoordelijkheid en het gezag over
deze planeet te betrekken. We moeten bidden met de vaste overtuiging dat onze
gebeden een verschil zullen maken.
Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse
nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. 7 En
laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde
(Jesaja 62:6-7). God vestigde hier ‘wachters’ of bemiddelaars om de hele dag en nacht
te bidden, een verzoekschrift aan God zonder ophouden. Wij zijn er ‘om de Heer er aan
te herinneren’, om te bidden, zodat Hij ‘geen rust heeft totdat’ onze gebeden beantwoord
worden. God vraagt ons om letterlijk ‘onverbiddelijk’ te zijn, niet los te laten totdat onze
gebeden hebben geleid tot resultaat. Aanhoudend en specifiek bidden in het bijzonder is
geen teken van disrespect. Het komt voort uit het begrijpen van het karakter van God,
en wat het is om Zijn kind te zijn. God spoort ons aan, ‘Kom op, geef me geen
rust!’. Ik wil redden en zegenen en genezen en in actie komen. Kom, en bid
zonder ophouden. Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en
nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? 8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal
verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op
aarde? (Lucas 18:7-8). Hebt u het geloof om te bidden zonder ophouden?
Onze toewijding in gebed is niet om God wakker te maken, noch Hem te
smeken, te onderhandelen met hem, noch hem te overtuigen. Hij is al overtuigd
en bereid om te helpen, te zegenen en ons te redden. Dat is Zijn karakter. Hij
probeert ons wakker te schudden, en ons te overtuigen!
Elke christen moet met vrijmoedigheid bidden, verwachten dat God zal antwoorden op
elk gebed. We moeten God geen rust geven, tot onze gebeden zijn verhoord (gehoord).
Als wij onze religieuze tradities en beperkingen verlaten, kunnen we God door het gebed
benaderen met een niet aflatende vastberadenheid. Als we er heilig van overtuigd zijn
dat God zich beweegt in de zaken van mensen, dan zullen we op deze wijze bidden. En
als we bidden, zullen we zien dat de hand van God beweegt. We zullen overal
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veranderingen om ons heen zien. Gebed zal een van de meest opwindende onderdelen
van ons leven worden!
9. Loof god vooraf.
Toen antwoordde zijn makker en zeide: Dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de
zoon van Joas, de Israëliet; God heeft Midjan en de gehele legerplaats in zijn macht
gegeven. 15 Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord
had, boog hij zich in aanbidding neder; daarop keerde hij terug naar de legerplaats van
Israël en zeide: Staat op, want de HERE heeft de legerplaats van Midjan in uw macht
gegeven (Richteren 7:14-15). Als u loopt in het slagveld van uw omstandigheden
... wat is het werkelijke niveau van uw geloof? Het is verbazingwekkend hoe
makkelijk het is om onze hemelse Vader te lofprijzen en aanbidden, wanneer alles in ons
leven lijkt te gaan volgens plan ... of wanneer Hij ons heeft gezegend en we de
persoonlijke manifestatie van Zijn macht en heerlijkheid in ons leven ervaren. Maar wat
gebeurt er wanneer we oog in oog komen met een enorme strijd ... Hebben we nog
steeds lof en aanbidding voor God met geloof, vertrouwen en echte passie ... geloven we
met heel ons wezen dat God ons zal zegenen met Zijn overwinning? Als we het
bovenstaande Schriftgedeelte uit Richteren lezen, toont Gideon ons zo'n mooi voorbeeld
van het hebben van een diep geworteld, compromisloos geloof in wie God is, een geloof
dat geen vragen stelt, een geloof dat geen mitsen en maren heeft, een geloof dat voor
geen moment twijfelt, een geloof dat gewoon zegt: ‘God U hebt het gezegd en zo is
het’. De Schrift vertelt ons dat op het moment dat Gideon een persoonlijk woord van
God ontving, hij meteen over de strijd begon te praten waarmee hij werd geconfronteerd
alsof deze reeds gewonnen was. Gideon raakte niet in paniek, hij twijfelde niet, hij
wachtte niet om de resultaten van de strijd te zien voordat hij de triomf van de Heer
verklaarde, in plaats daarvan, moedigde hij het volk aan om God te loven alsof de
overwinning al was begonnen. Alles wat hij nodig had om van God te horen, was dat hij
zegevierend zou overwinnen, en hij begon onmiddellijk God te loven, omdat zijn geloof in
God het absolute, solide fundament van zijn leven is. Als we leren om God te loven vóór
onze strijd, zullen we Zijn aandacht trekken, want het is een zeer duidelijke
meningsuiting en demonstratie van ons geloof en vertrouwen in Hem, en het zal ons ook
inspireren en in staat stellen om doortastend en moedig te handelen in een uitdaging
en omstandigheid waarmee we worden geconfronteerd. De taak die voor ons ligt is
nooit zo groot als de kracht die achter ons staat! Mandy Greyling, Angel Mission SA.
10. De engelen, tot uw dienst!
Gij hebt niets, omdat gij niet bidt (Jakobus 4:2). Ik denk dat we te vaak Gods engelen
werkloos laten als gevolg van ons gebrek aan geloof. Te vaak zijn wij gelovigen tevreden
als we een goed leven leiden met af en toe wat zegeningen. Het leger van satan en zijn
duistere dienaren bestaat uit gevallen engelen. Gods leger bestaan ook uit engelen (van
het licht). Engelen spelen de belangrijkste rol in de geestelijke strijd. Er zijn engelen
overal om ons heen! De werkelijkheid van de engelen dient algemeen te worden
aanvaard, zelfs vanzelfsprekend te zijn!
De onzichtbare wereld is net zo reëel als de zichtbare wereld. In feite is deze
zelfs meer permanent en minder fragiel. Er dient meer tijd en energie te worden
geïnvesteerd in de onzichtbare wereld. Ik denk dat het goed en volwassen voor ons
allemaal zou zijn onszelf elke dag twee belangrijke vragen te stellen: Hoe beïnvloeden
mijn opvattingen, activiteiten, en woorden de onzichtbare wereld van vandaag? En, hoe
beïnvloedt de onzichtbare wereld mij op dit moment? Als we onszelf gewoon deze twee
vragen zouden stellen, zou onze effectiviteit als spirituele krijgers sterk toenemen. Ze
zijn niet makkelijk om te vragen omdat we de neiging hebben om te negeren wat we niet
kunnen zien. Maar we hebben als christenen een absoluut referentiepunt en gids naar het
rijk van het geestelijke - de Bijbel. Het is een verslag van de gebeurtenissen in de
onzichtbare wereld. Je kunt het niet lezen zonder te worden geïntroduceerd in de
hemelse gewesten!
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In het Koninkrijk van God vechten niet de burgers, maar de engelen vechten voor onze
zaak. In een koninkrijk stuurt de regering zijn leger om uw eigendom te beschermen. Of
denkt u niet dat Ik kan bidden tot Mijn Vader, en dat Hij mij zal voorzien van meer dan
twaalf legioenen engelen? (Matteüs 26:53). Geen gelovigen, maar engelen. Ik heb geen
gelovigen nodig om me te verdedigen, Ik heb een leger in Mijn Koninkrijk! Weet u dat
een legioen 6000 soldaten is (72.000 engelen!), en slechts één engel vernietigde farao's
leger! U bent veilig! Het enige probleem voor de engelen is, dat ze voor u werken, u
moet hen instrueren. Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten
dienste van hen, die het heil zullen beërven? (Hebreeën 1:14). Over de engelen zegt hij:
‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en zijn dienaren als een vlammend vuur.’
(Hebreeën 1:7).
Tijdens het lezen van dit ‘engelen verhaal’ komt er iets bij mij boven. Kende u het
volgende vers uit de Schrift: Te dien tijde zal Michaël (de aartsengel) opstaan, de grote
vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat (Daniel 12:1). De engel Michaël waakt over
regio's, over uw volk, over de prachtige Regenboog Natie.
Engelen zijn geesten, die uitgezonden worden voor degenen die het heil zullen beërven
(Hebreeën 1:14). Engelen werken voor ons, maar we moeten hen instructies geven. Dus
als we een beroep op onze God doen voor Zijn engelen om ons te helpen ‘zendt Hij Zijn
engelen, als windvlagen, zijn dienaren als een vlammend vuur (Hebreeën
1:7)’.
Beschouw het volgende vers met mij: Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De
Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag
zal uw tent naderen; 11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u
behoeden op al uw wegen (Psalm 91:9-11). Overweeg deze laatste zin over engelen: En
hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet
hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden
gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. 13 Maar de vorst van het koninkrijk der
Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste
vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand
behield; 14 en ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der
dagen overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst (Daniël
10:12-14). Kunt u me nog steeds volgen? Vanaf de eerste dag dat Daniel begon te
bidden, ging deze engel meteen op weg naar Daniel, maar hij ondervond ernstige
tegenstand in de (donkere) geestelijke wereld en de aartsengel Michael kwam om hem te
helpen. Ons nederig gebed veroorzaakt acties door engelen in de geestelijke wereld
omwille van ons hier op aarde! De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen,
en redt hen (Psalm 34:8). Engelen zijn een feit in ons leven, door God gezonden,
ze omringen ons en zijn actief namens ons. Als we het heil (de wedergeboorte)
ervaren, treden we binnen in het rijk van de engelen: Maar gij zijt genaderd tot de berg
Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen
van engelen (Hebreeën 12:22). Ik stel me voor dat we onszelf kunnen zien in een video
wandelend door het leven met engelen aan alle kanten, die ons beschermen tegen
kwaad, ons afschermen tegen aanvallen, en ons helpen in onze inspanningen om God te
dienen. Daarnaast, is de Heilige Geest er ook om ons te helpen en te beïnvloeden.
Als u bijvoorbeeld te maken hebt met een wrede dictator in uw land leert Efeziërs 6:12
ons ‘val nooit mensen aan’, zoals geschreven staat: Want wij hebben niet te strijden
tegen mensen van vlees en bloed. In plaats daarvan leren deze verzen ons: maar wij
hebben te strijden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers
dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dus, u moet strijden
tegen de donkere onzichtbare kracht achter deze dictator. Onze rol is indirect door
gebed, lofprijzing, enz. De rol van engelen is direct. Ik hoef u niet te leren hoe u zelf in
uw nederige indirecte rol door gebed, vasten, het mobiliseren van andere christenen,
enz. de engelen voor u aan het werk kunt krijgen. Zij weten hoe ze de donkere kracht
achter deze dictator moeten behandelen en dit zal een effect in de zichtbare wereld
veroorzaak. Een voorbeeld met betrekking tot dit: Denk aan de dood van Herodes, zoals
opgetekend: En terstond sloeg hem een engel des Heren, omdat hij God de eer niet gaf;
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en hij werd door wormen gegeten en blies de adem uit (Handelingen 12:23). In de
geestelijke wereld sloeg een engel Herodes. In het natuurlijke (zichtbare) domein stierf
hij en werd opgegeten door wormen. En dit alles in het Nieuwe Testament. De reden
hiervoor is ook opgeschreven: omdat hij God de eer niet gaf. De hele Schrift is vol van
voorbeelden waar onze geliefde Heer maatregelen heeft genomen omwille van Zijn eigen
naam. Herinner Hem altijd hieraan, op een bescheiden manier, dat Zijn naam gemoeid is
met uw specifieke geval waarmee u te maken hebt! Een dictator die wil worden vereerd
als een ‘God’ en zich gedraagt als zijnde zelf ‘een God’ heeft een groot probleem met
onze Heer. Herinner onze Heer hieraan!
11. Richt uw wapens niet in de verkeerde richting.
Nogmaals, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, strijd nooit tegen vlees en
bloed. Mensen kunnen aarzelen om satan te bestrijden, maar we zijn allen deskundigen
als het gaat om mensen te bestrijden. De reden waarom een verslagen duivel
consequent een zogenaamde zegevierende Kerk slaat, is omdat we altijd met
elkaar aan het vechten zijn. We hebben vele uren verloren met kritiek op andere
denominaties, met preken prediken en boeken schrijven tegen elkaar, en hierdoor de
echte strijd verloren. Wat erger is, we strijden niet tegen degene die de echte oorzaak
van de problemen is. Terwijl wij onze leiders bevechten omdat ze niet doen wat wij
willen, terwijl wij onze broeders bevechten omdat ze anders denken dan ons, en terwijl
wij onze medestrijders bevechten, zaait Satan ongebreideld verderf op de aarde. Het is
prima om kwesties te bevechten, maar niet de mensen achter kwesties. We kunnen nooit
winnen als we de strijd aangaan met andere mensen. Al onze strijd met elkaar, onze
vleselijke veldslagen in de geschiedenis tot op vandaag, hebben alleen maar satans
greep op de aarde versterkt, op de verlorenen, en op het volk van God. We kunnen zo
aards gezind zijn, onze strijd in het aardse voeren, dat we van geen enkele
waarde in de hemelse strijd zijn. Wij schieten onze kanonnen in het verkeerde
gewest af. Als we niet vechten in de hemelse gewesten, strijden we in de
aardse gewesten. Bestrijding van mensen bevorderd nooit het Koninkrijk van God,
ongeacht hoe rechtvaardig de onderwerpen. Gods koninkrijk wordt bevorderd door
God en Zijn antwoord op onze gebeden, en door de Geest geleide acties!
12. Ja, Hij kan het!!
De woorden van een populair lied zeggen het beter dan ik: Dikwijls derven wij veel
vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ‘t al niet brengen, in ‘t gebed tot
onze Heer. Als we echt geloven dat de Heilige Geest in staat is om in de harten van
mensen te spreken en een veel grotere invloed heeft dan wij hebben, moeten we dan
niet eerst alles, elke zorg, elke waarneming bij Hem brengen? Helaas, wij komen vaak
tot God nadat we hebben gefaald in onze pogingen en laten een spoor van gekneusde en
gewonde harten achter. En al die tijd, waren we ervan overtuigd dat we gelijk hadden. Is
onze eerste impuls om te bidden, of geloven we dat wij beter in staat zijn,
overtuigender dan de Heilige Geest? Kunnen wij beter met mensen omgaan dan God
dat kan? Kunnen we beter onze kinderen corrigeren, onze echtgenoten corrigeren, onze
volgelingen disciplineren, onze leiders bestraffen, en ieder conflict gemakkelijker
verhelpen dan de Geest van God dat kan? Zijn we er zeker van dat God net zo betrokken
en capabel is zoals wij zijn? Elke actie van onze kant om met mensen de strijd aan te
gaan niet voorafgaand aan innig gebed en voorbede vloeit voort uit immense trots. Wij
geloven dat wij dingen beter kunnen dan Hij kan. God houdt veel meer van mensen
dan wij doen, en Hij is veel beter in staat dan wij, onvergelijkbare invloed uit te
oefenen op de harten van mensen. Als we deze dingen echt geloven zouden we niet
voortdurend in gebed zijn voor elkaar?
13. Vijf dingen om te onthouden.
1. We moeten bidden voordat we handelen. Zelfs in situaties waar we
verantwoordelijkheid hebben als pastors, leiders, of ouders, moeten we altijd
eerst bidden. We moeten God de eerste gelegenheid (kans) geven door het
gebed. Het is niet zo dat wij niets doen en God alles doet. Wij bidden in de eerste
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plaats, waardoor God een kans heeft om in de situatie te interveniëren. God zal
hetzij rechtstreeks in die situatie handelen, of geeft ons wijsheid hoe te reageren.
We moeten weerstand bieden aan de vijand en het gezag over hem
nemen. Het probleem is niet de persoon, maar de machten van de duisternis die
profiteren van elke situatie, het conflict aandikken, verzoening belemmeren, en
relaties vernietigen. We dienen ons in elke situatie, met een vaste wil, ons verbaal
tegen de duivel te verzetten. We moeten zeggen: ‘Satan, ik verwerp en bestraf
je’. Je krijgt niet mijn huwelijk, mijn kinderen, mijn vrienden, mijn geestelijk
leider. ‘Ik sta tegen je op en bind je in de naam van Jezus’. We kunnen de vijand
stoppen met het hinderen van het werk van God in ons leven en in dat van de
mensen om ons heen. De vijand is verslagen door het bloed van het Lam en
door onze getuigenis (Openbaring 12:11).
Liever dan het bestrijden van vlees en bloed als we worden teruggefloten,
moeten we eerlijk beoordelen of hierin sprake is van waarheid. Elke
berisping, iedere vorm van kritiek, en elke beschuldiging moet nederig worden
beschouwd. Zij kunnen geheel of gedeeltelijk waar zijn. Wanneer we de
mogelijkheid overwegen dat wij wellicht een verkeerde mening hebben, staan we
open voor de tussenkomst van anderen in ons leven. Dat is nederigheid. Dit is
geestelijke strijd. Als er waarheid in is wat anderen zeggen, biedt het voor ons
een kans om ons te bekeren, zaken weer goed te maken, te groeien, en meer te
gaan lijken op Jezus.
We moeten ons geloof nooit verliezen als we vallen of anderen ons
veroordelen. Woorden van mensen, goed of fout, situaties die op ons afkomen,
moeten ons niet doen wankelen in ons geloof in Gods Woord, ons vertrouwen in
onze redding, of in onze kracht en volwassenheid. Breng gewoon het woord van
God dat ze tot u zeggen naar Hem in het gebed. Als in alle nederigheid en
openheid wij alles voor God hebben gedaan, en Hij ons niet bevestigd dat hun
woord van Hem is, kunnen we hun woorden met vertrouwen afwijzen. We kunnen
ze bij God laten. We hoeven nooit ons vertrouwen te verliezen, maar kunnen sterk
blijven in ons geloof.
Onderhoud relaties tot het uiterste. Spreuken 18:19 zegt: Een verongelijkte
broer is ontoegankelijker dan een vesting, ruzie is als een vergrendelde toren. Als
we tegen mensen strijden, zijn we niet serieus over de geestelijke strijd. Als wij
toestaan dat relaties haperen, leringen ons verdelen, problemen van mensen
kunnen gedijen in ons leven, bouwen we niet aan het Koninkrijk van God, noch
halen we de machten van de duisternis neer. Eigenlijk belemmeren we het
Koninkrijk van God en ondersteunen we het koninkrijk van de duisternis.

14. Er is gewoon geen vergelijk.
Het is een heidense kijk op de wereld die God en Satan plaatsen als tegenpolen, zoals
sommige oosterse yin en yang. Het zijn geen gelijke tegenhangers. Alleen God is
God. Hij is de grote ongeschapen Schepper. Hij is eeuwig en oneindig. Hij is alwetend,
almachtig, alomtegenwoordig (overal ten alle tijden), en soeverein (die het hoogste
gezag heeft). Lucifer is slechts een gevallen aartsengel, geschapen, eindig, en zeer
beperkt in kennis, bekwaamheid en speelruimte. Hij weet niet alles. Hij kan niet alles
doen. En hij kan alleen op één plaats tegelijk zijn. De christelijke visie op het universum
beschrijft een, onvergelijkbaar Opperwezen. Het concept van twee wezens die heersen
over twee gelijke en tegengestelde koninkrijken waar de overwinning van links naar
rechts verschuift wordt gedoceerd in het hindoeïsme, evenals andere oosterse
religies. Maar de krachten van goed en kwaad werken elkaar niet tegen of houden elkaar
in balans. Hoewel de Bijbel satan ‘de god van deze wereld’ noemt, duidt dit op slechts
een positie van gezag over zijn eigen misleidende systeem. De engelen wierpen Lucifer
uit de hemel, en hij werd satan, vestigende zijn koninkrijk van de duisternis. En nu
bestrijden we hem in de naam en het gezag van Jezus.
God heeft nooit tegen de duivel gevochten en zal dat ook nooit doen. Het zou hetzelfde
zijn als de kleinste mier tot aan mijn schouder kroop en schreeuwde: 'He makker, wil je
worstelen? ‘. Hoe kan ik worstelen met een insect dat ik nauwelijks kan zien? Afgezien
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van hem slechts een paar kneuzingen bezorgen of hem met een klein pufje lucht
wegblazen, hoe kan ik eigenlijk worstelen met deze kleine mier? Deze mier, alhoewel
opgeblazen en trots, zou nooit een bedreiging voor mij zijn of voor alles wat ik bezit. Het
idee dat God vecht met satan is nog absurder dan dat ik worstel met een mier. God is
oneindig veel groter in elk opzicht. God kan nooit met satan strijden, dat is precies de
reden waarom de engelen en wij geacht worden de strijd te verrichten in de kracht van
God. Even absurd was Lucifers poging om als God te zijn. Het is niet mogelijk voor de
gemaakte (geschapene) uit te groeien tot de ongeschapene. De eindige kan nooit de
oneindige worden. God is God, en er is niets in het heelal, dat op afstand is zoals Hij.
15. We moeten de muren van leiderschap versterken.
Als ‘poorten’ verwijzen naar de keuze van de autoriteit, dan zijn 'muren' in de Bijbel een
symbool voor de bescherming van het gezag in de samenleving. Satan kent de
rechtmatige structuren in onze samenleving. Hij weet dat als ze goed functioneren, hij
niet kan regeren. De muren van het gezag sluiten hem uit. Als de muren worden
afgebroken, kan en zal hij heersen. Wanneer er geen autoriteit of onderwerping aan
gezag is, waar sprake is van chaos en rebellie, regeert satan. De mate waarin deze
instituties zijn afgebroken is de mate waarin satan regeert. Het is eenvoudig te begrijpen
waarom huwelijken, gezinnen, kerken en scholen tegenwoordig onder boosaardig vuur
liggen. De oude steden zijn een historisch beeld van waar we nu mee worden
geconfronteerd in de onzichtbare wereld. Net als de steden van het Oude Testament,
hebben de gouvernementele structuren van de maatschappij muren. Hoewel
onzichtbaar, zijn het echte muren van gezag en bescherming. Als deze muren
zijn gesloopt, zijn de resultaten desastreus. In de onzichtbare wereld,
vernietigd de duivel actief en effectief de muren.
De eerste vernietiger van deze muren is goddeloos leiderschap. Als leiders niet leven
en leiden volgens Bijbelse principes, en in overeenstemming met de wil van God,
brokkelen de muren van hun gezag af. Satan krijgt dan toestemming om via hen te
regeren. Goddeloos leiderschap breekt de muren af en laat de heersers van de
onzichtbare wereld regeren. En zij missen nooit een kans. Dit is de reden waarom 1
Timotheüs 2:1-2 ons leert om te bidden voor allen die in hoogheid zijn. Elke
instantie ligt onder vuur omdat de vijand wil regeren. We hebben een leiderschapscrisis
in een groot deel van de samenleving. We moeten de muren van het leiderschap
versterken. We moeten voorbede doen voor onze leiders! En als leiders zelf,
moeten we sterk en met integriteit leiden.
Een andere vernieler van de beschermende muren van de samenleving is
verwaarlozing, leiders die niet leiden. Helaas, er zijn echtgenoten die niet
‘echtgenoten’, ouders die niet ‘ouderen’, leraren die niet ‘leren’. In de mate dat we onze
verantwoordelijkheden als leiders verwaarlozen, laten we een vacuüm voor de
machthebbers van de duisternis om in onze plaats te regeren. Bijvoorbeeld vele vaders
en moeders hebben het te druk om tijd met hun kinderen door te brengen, te druk om
morele waarden door te geven, of ze discipline bijbrengen en bevestiging te geven. Dit
maakt hun kinderen kwetsbaar voor de kwade invloeden.
De derde en meest voorkomende vernietiger van de muren van bescherming is
rebellie. Van kleine kinderen tot volwassenen, we zijn allemaal in opstand gekomen.
Helaas, zelfs in christelijke kringen word opstand vaak verontschuldigd: ‘Wel, zo ben ik
nu eenmaal’, ‘Ik wil graag mijn eigen speelruimte hebben’, ‘Het is gewoon mijn
karakter’. We kunnen onze rebelse harten met schilderachtige mooie zinnen verdedigen,
maar we richten een enorme schade en ravage aan de muren van het gezag aan. De
grenzen tussen het naleven en weerstand bieden, ondersteuning en oppositie, en
onderwerping en tarten zijn te gemakkelijk overschreden wanneer we onszelf
toestemming geven om alleen maar ‘een beetje rebels te zijn.’ We moeten beseffen
dat rebellie onze (eigen) muren van bescherming vernietigt! Rebellie is een
houding van het hart die zegt: ‘Ik heb geen behoefte aan regels. Ik hoef geen leiders of
iemand die mij verteld wat ik moet doen ‘. Simpelweg, de geest van rebellie is de
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verwerping van het gezag. Het is de wens voor vrijheid van alles wat ons wordt
opgelegd. De reden waarom dit net als hekserij (het occulte) is, is omdat rebellie satan
toestaat om binnen te komen. Rebellie en hekserij bereiken hetzelfde in
gouvernementele structuren en in het individuele leven: Zij doen beiden
rechtstreeks zaken met de machten der duisternis.
Een land dat een sterke gezagsstructuur heeft zal het kwaad beperken, zelfs als
het niet christelijk is. Een gezin dat de familie beginselen houdt zal het kwaad
belemmeren en vertragen. De duivel wordt tegengehouden door de muren van
het gezag die deze instellingen omringen. Dit is een universeel principe van
God. Het raakt iedereen!
Het is essentieel om satans pogingen de muren af te breken te herkennen. Ezechiël
22:30 zegt: Ik heb gezocht naar iemand die een muur (van gerechtigheid) om de stad
kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen .... God is op zoek naar
mensen die de muren weer op bouwen door middel van voorbede. Nu weten we waar de
muren en de gaten zijn. Ze zijn overal om ons heen ... de structuren van de samenleving
vallen uit elkaar. Wij zijn er om deze lacunes op te vullen als we met God spreken, en de
vijand uit te sluiten namens steden, gezinnen, scholen en particulieren. Ezechiël 13:4-5
is nog duidelijker in haar uitdaging om onze profetische voorbeden en
verantwoordelijkheden in de samenleving te nemen. ’ Als vossen in bouwvallen zijn uw
profeten, Israël. – 5 Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur
opgetrokken om het huis Israëls, opdat het op de dag des HEREN zou kunnen
standhouden in de strijd.’. De vos maakt zich een comfortabel hol in de ruïnes van een
muur. Dit is vaak wat christenen doen terwijl de maatschappij om hen heen uiteenvalt.
Wij zijn geroepen om op te staan en de schade in de muren van de samenleving
via strijd, gebed, en betrokkenheid te repareren!
Geestelijke strijd is geen voetbalwedstrijd, maar toch kunnen we de machten der
duisternis blokkeren. We kunnen de strijd aanbinden met de vijand en zijn strategieën
voor specifieke zaken belemmeren, of voor mensen door specifiek in onze gebeden te
zijn. Als we in een donkere kamer zijn, doen we niet zomaar de duisternis
berispen. We doen het licht aan! Als we de wereld willen verlossen van de duisternis,
moeten we alles doen wat in onze macht ligt om het licht van Jezus Christus aan te
zetten.
16. Aanval op het individu.
Een ander spoor van de aanval door het koninkrijk van de duisternis is dat van boze
geesten, die geïnteresseerd zijn in het individu. Boze geesten beïnvloeden individueel
gedrag. We worden voortdurend verleid om kwaad te doen door de druk van de vijand op
onze gedachten, attitudes, lusten, en wil. Maar let wel, het is een invloed, niet een
oorzaak. We kunnen nooit zeggen: ‘De duivel liet het me doen’. Wij zijn zelf
verantwoordelijk voor onze daden.
Gebonden raken: Alle verkeerde zaken beginnen met een beïnvloeding. We worden
verleid, en we voelen dat we het moeten doen. We kunnen God om genade vragen en
het weigeren, of we kunnen er in berusten. Als we toegeven aan de beïnvloeding, leggen
we een druk op onze wil. Het zal gemakkelijker zijn om die bepaalde zonde een tweede
keer te doen. Als we doorgaan met het kwade, ontwikkelen we ‘zondige gewoontes’, die
zeer sterk kunnen zijn. Het is gewoon een gewoonte, diep ingesleten, zoals veel dingen
die we doen zonder na te denken. Gewoonte patronen kunnen diep wortelen, maar ze
kunnen worden verbroken met Gods genade en met onze inzet. Echter, als we blijven in
een zondige gewoonte, kunnen we een gebondenheid ontwikkelen. Gebondenheid
betekent dat er een bovennatuurlijk element aan ons probleem verbonden is. De
vijand begint nu grip te krijgen op een onderdeel van onze persoonlijkheid. Het is
mogelijk om een gebondenheid te hebben die niet uw hele persoonlijkheid en
functioneren beheerst, maar u bent slechts gebonden in een bepaald deel van uw
persoonlijkheid. Kent u de uitwerking (symptomen) van deze gevangenschap /
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gebondenheid in uw leven, de uitwerking van de donkere geestelijke wereld en zijn
macht in deze zichtbare wereld, uw leven? De gaven van de satan: angst, gebrokenheid,
eenzaamheid, verdriet, rusteloosheid, geweld, apathie, nutteloosheid, afwijzing,
depressie, strijd in je denken, twijfel, roddels, criminaliteit, onveiligheid, onrust, u
ervaart Gods aanwezigheid niet, vijandigheid, jaloezie, woede-uitbarstingen, zelfzuchtige
ambitie, onwetendheid, frustratie, verdeeldheid, afgunst, mishandeling, dronkenschap,
enz. Welke gebondenheid u ook heeft, en ongeacht in welke mate, als u gebonden bent,
moet u worden bevrijd in Jezus naam.
De geestelijke strijd heeft betrekking op twee niveaus: het grote, of kosmisch niveau, en
het individu, het persoonlijk niveau. Bij de strijd met het koninkrijk van de duisternis,
hebben we te maken met heersers, vorsten, en de authoriteiten in landen, met
betrekking tot mensen, en gezagsstructuren. En wij moeten de vrijheid van
gebondenheid aan individuen brengen door middel van gebed, voorbede en persoonlijke
bediening. We staan op tegen kwade invloeden in hun leven, en ook in dat van onszelf.
We moeten vastberaden zijn in onze inspanningen om het Evangelie te delen en het licht
te brengen waar duisternis is. Het is een niet al te grote taak, als we doorgaan door te
leren hoe sterk we zijn in de Heer. Wij kunnen mannen en vrouwen worden met een door
God gegeven autoriteit, overwinningen behalen op elk niveau.
17. Gebruik uw door God gegeven gezag.
Het is mogelijk om ontmoedigd te worden door de omvang en de complexiteit van satans
troepen. Maar God heeft een nog sterker leger opgericht. Dat zijn wij ... iedere
christen. Hij die u bezielt is machtiger dan hij die de wereld beheert (1 Johannes
4:4). God heeft een deel van Zijn gezag aan de mens gedelegeerd en dat heeft Hij nooit
terug genomen. Dit is waarom mensen nu allerlei kwaad doen en God hen niet stopt.
Maar satan heeft geen volledige autoriteit. Hij kan niet zomaar de wereld regeren. Hij
werkt vandaag de dag op dezelfde manier zoals hij deed in Eden, wederrechtelijk in bezit
nemen wat God aan de mens heeft gegeven. De mens gaf zijn gezag aan satan, maar
satan kan het alleen gebruiken door middel van de mens. Satan kan de wereld alleen
beïnvloeden in de mate dat de mens voor de zonde kiest en een leven in
ongehoorzaamheid aan God. Dit is wat wij zouden kunnen noemen het evenwicht van
de macht.
God beloofde om satans kop te vermorzelen door het zaad (nageslacht) van de
vrouw. Het zaad van satan zou op zijn beurt kneuzingen aan de hiel van de mensheid
veroorzaken. Dit heeft geleid tot de gronden voor geestelijke strijd. Satan werkt door
middel van de mens om zijn werk te doen op de planeet aarde. En God werkt door
middel van de mensheid om de vijand te verslaan. Dit is wat er de hele geschiedenis
gebeurt. De vijand is verslagen door het bloed van het Lam en door onze getuigenis
(Openbaring 12:11).
Jezus geeft ons ook de bevoegdheid om macht uit te oefenen: Zie, Ik heb u macht
gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de
vijand; en niets zal u enig kwaad doen (Lucas 10:19). Als individuen hebben wij alle
gezag over de gecombineerde krachten van de vijand. Dit is een ongelooflijke,
wonderbaarlijke waarheid. Alles wat Satan ter beschikking staat, iedere demon, elk
duister pact, elke afgod en godsdienst, elk werk, en elke invloed, is
onderworpen aan het gezag aan ons gegeven door Jezus! (Zie ook Efeziërs 1:1823).
Nu is het aan ons! De mens heeft weer autoriteit, op basis van wat Christus deed aan
het kruis en door Zijn opstanding. De mens kan nog steeds satan dienen door egoïsme
en zonde, maar de balans van de macht op de aarde berust bij de mens in de naam van
Jezus Christus. De autoriteit is compleet in de mens zo lang als de mens in relatie met
God is door Jezus Christus. Met ons gezag komt de verantwoordelijkheid om het te
gebruiken voor Gods bedoelingen. Als we de duivel niet terechtwijzen, zal hij niet terecht
gewezen worden. Als wij hem niet terugdrijven, zal hij niet vertrekken. Het is aan
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ons. Satan weet van onze bevoegdheid, maar hij hoopt dat we onwetend zullen
blijven. We moeten net zo overtuigd zijn van onze eigen autoriteit als de duivel
dat is. We moeten doorgaan met ons gezag uit te oefenen in Jezus naam. Vijf
belangrijke methoden voor het uitoefenen van ons gezag zijn: 1. De naam van Jezus als
wapen. 2. Het Woord van God in de strijd. 3. De kracht van de Heilige Geest. 4. Het
bloed van Jezus. 5. Het vertellen van de waarheid.
We moeten afrekenen met de vijand. Hij is een verslagen vijand, maar zal met
succes zijn territorium bezet houden, totdat wij ons door God gegeven gezag
tegen hem uitoefenen! De overwinning is aan ons, maar de prijs is geloof en
doorzettingsvermogen.
18. Geestelijk plaatsen.
Geestelijke plaatsen zijn net zo reëel als bijvoorbeeld de fysieke steden als Johannesburg
of Kaapstad. De Schrift leert ons dat slechts een maximum van honderd jaar
(tegenwoordig) onze geest en ziel is ingesloten in een sterfelijk lichaam. God is Geest,
wonende in spirituele plaatsen, en de meesten van ons geloven in die werkelijkheid.




Waar is de hemel (de onderste hemel)? Sinds Jezus de
overwinning nam op Golgotha, tweeduizend jaar geleden, zijn
hemel en aarde weer één geworden (Efeziërs 1:9-10). Het
Koninkrijk van God is geestelijk en niet van deze wereld
(Johannes 18:36). Het Koninkrijk van God is bij ons gekomen
met Jezus eerste komst (Matteüs 12:28). Dus, het is eigenlijk de hemel op
aarde!
Waar zijn de donkere spirituele plaatsen? Dit is mooi beschreven in het boek
‘Regio's van gevangenschap’ van Ana Mendez Ferrell. De tweede hemel: ‘We
zien hier Satan en zijn demonen die in de lucht is als’ overste van de macht der
lucht (Efeziërs 2:2). Regionen van de duisternis: Hij wie de macht der
duisternis heeft (Kolossenzen 1:13, Efeziërs 6:12). Rijk van de
dood (het dodenrijk of Hades), de lagere plaatsen:
Heerser over de dood (Hebreeën 2:14) en de engel van de
afgrond (Openbaring 9:11). Dit zijn de gebieden van
gevangenschap, de onderste plaatsen onder de aarde.

Wij zijn medeburgers met de heiligen (overledenen in Christus) en de leden van de
huishouding (engelen) van God in het geestelijke Koninkrijk van God (Efeziërs 2:1822). Wij zijn het volk van God, met Hem gezeten in de hemelse gewesten’ (Efeziërs
2:6). Kunt u me nog steeds volgen? Uw geest en ziel is in dezelfde plaats als alle
heiligen, samen met Christus en de engelen. Deze plek, is het geestelijke Koninkrijk op
aarde, is de hemel op aarde. Miljarden menselijke zielen en geesten zijn in de Hades (het
dodenrijk), onder de aarde, en delen van uw ziel (van degenen die in Christus) zijn
waarschijnlijk in gevangenschap in die gebieden van gevangenschap onder de aarde. Om
het nog ingewikkelder te maken: u bent omringd door miljoenen of zelfs miljarden
demonische geesten in het donkere geestelijke rijk hier op aarde. Nou, dit wetende ben
echt ik blij dat de vijand verslagen is en dat, dankzij Jezus, wij gezag hebben over
alle machten van de duisternis zoals geschreven: En Hij zeide tot hen: Ik zag de
satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen
en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets
zal u enig kwaad doen. 20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u
onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen (Lucas
10:18-20). ’Slangen en schorpioenen’ moeten worden beschouwd als demonische
geesten in de donker geestelijke wereld.
Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het
duister zitten uit de gevangenis (Jesaja 42:7). Om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga in
vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoorschijn!’ (Jesaja 49:9). Hier
worden we geconfronteerd met de strijd tussen de lichte en de donkere geestelijke
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wereld om gevangenen (zielen) te bevrijden. Geliefde vrienden, mensen die bekend zijn
(of geestelijke ogen hebben) met de donkere spirituele plaatsen (kerkers en
gevangenissen) weten dat er miljoenen van deze plaatsen in deze wereld zijn en dat ze
dicht bij zijn waar u woont. Sommige van deze plaatsen zijn algemeen bekend als
begraafplaatsen, of plaatsen waarvan iedereen weet ‘dat het er spookt’. Onder de
satanisten en het moderne heidendom, zijn de zogenaamde ‘bolwerken’ van Satan
bekend en vaak zijn deze plaatsen hoger gelegen plaatsen als bergen (God is
bijvoorbeeld op de berg Sion, en satan is de grote imitator). Deze plaatsen worden nog
vaak door de mens gebruikt voor rituele ceremonies om satan te aanbidden en om de
'geesten te behagen’. In Europa hebben ze de ‘Mont Ventoux’, op de Fiji-eilanden hebben
ze ook zo'n berg, we kennen allemaal de Bermuda driehoek, en de ‘Drakensbergen’ in
Zuid-Afrika en Lesotho hebben dezelfde occulte geschiedenis en is nog steeds een
dergelijke plaats. Onlangs zag ik een verslag op televisie over een plaats in Soweto (een
soort van hoogte of plateau) waar mensen bijeenkomen om de geesten te behagen en te
raadplegen.
Geestelijke plaatsen zijn echt en in onze studie ‘Vloeken op de prachtige Regenboog
Natie’ hebben we gezien dat door het benaderen van Satan (direct of door occulte
praktijken), plaatst u zichzelf (deels) onder zijn donkere en destructieve heerschappij.
We zijn nog niet in de ideale situatie, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de aarde is
nog steeds door satan bezet gebied en we dienen nog steeds ons grondgebied te
verdedigen en uit te breiden, het geestelijke Koninkrijk van God. Vecht! De vijand is
verslagen, al 2000 jaar geleden!
19. De strijd is niet aan ons, maar aan God.
Daarna geschiedde het, dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de
Meünieten tegen Josafat ten strijde trokken. 2 Men kwam Josafat melden: Een grote
menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee, uit Aram; zie, zij zijn in
Chaseson-Tamar – dat is Engedi –. 3 Toen werd Josafat bevreesd en besloot de
HERE te raadplegen; hij riep voor geheel Juda een vasten uit, 4 en Juda kwam
bijeen om hulp te zoeken bij de HERE; ja, men kwam uit al de steden van Juda om de
HERE te zoeken. 5 Josafat ging te midden van de gemeente van Juda en Jeruzalem staan,
in het huis des HEREN vóór de nieuwe voorhof, 6 en zeide: HERE, God onzer vaderen,
zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In uw
hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U. 7 Zijt Gij niet onze
God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land
en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend? 8 Zij woonden
daarin, bouwden U daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden: 9 Indien ons een
onheil overkomt: zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis
en voor uw aangezicht stellen, want uw naam is in dit huis; wanneer wij in onze
benauwdheid tot U roepen, zult Gij horen en helpen. 10 Nu dan, zie, de
Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, tegen wie Gij Israël niet
toestondt op te rukken, toen het uit het land Egypte kwam – want het trok langs hen
heen en verdelgde hen niet – 11 zie toch, zij vergelden het ons door op te trekken om ons
uit uw bezitting die Gij ons ten erve hebt gegeven, te verdrijven. 12 Onze God, zult Gij
over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote
menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar
op U zijn onze ogen gevestigd. 13 Geheel Juda stond voor het aangezicht des
HEREN, zelfs hun kleine kinderen, hun vrouwen en hun zonen. 14 Toen kwam in het
midden der gemeente de Geest des HEREN op de Leviet Jachaziël, de zoon van Zekarja,
de zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, uit de zonen van
Asaf, 15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat!
Zo zegt de HERE tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote
menigte, want het is geen strijd van u, maar van God. 16 Morgen moet gij tegen
hen oprukken; wanneer zij de helling van Sis bestegen hebben, zult gij hen aantreffen
aan het einde van het beekdal vóór de woestijn van Jeruël. 17 Niet gij zult hierbij
behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat de HERE u de
overwinning geeft. Juda en Jeruzalem, weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt;
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morgen moet gij tegen hen uittrekken, de HERE is met u. 18 Toen boog Josafat zich
neer met het aangezicht ter aarde, en geheel Juda en de inwoners van Jeruzalem
wierpen zich neer voor het aangezicht des HEREN, om de HERE te aanbidden. 19 En de
Levieten, behorende tot de Kehatieten en de Korachieten, stonden op om de HERE, de
God van Israël, met zeer krachtige stem te loven. 20 De volgende morgen vroeg
trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad Josafat naar
voren en zeide: Luistert naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de HERE,
uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig
zijn. 21 Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op, die de HERE een lied
zongen en Hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken en
zeiden: Looft de HERE, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. 22 Op het
ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de HERE de Ammonieten, de
Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, die tegen Juda waren opgerukt,
uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen. 23 Daarop keerden de
Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het gebergte Seïr, om hen
met de ban te slaan en te verdelgen. Zodra zij met de bewoners van Seïr hadden
afgerekend, hielpen zij elkander in het verderf. 24 Toen Juda gekomen was bij de
wachttoren in de woestijn keerden zij zich naar het krijgsvolk, en zie, het waren slechts
lijken, ter aarde nedergevallen: niemand was ontkomen. 25 Daarna kwamen Josafat en
zijn volk hun buit roven en vonden bij hen in overvloed zowel have als klederen en
kostbaarheden; zij plunderden zoveel, dat het niet te dragen was; gedurende drie dagen
waren zij bezig met het roven van de buit, zo groot was deze. 26 Op de vierde dag
kwamen zij samen in het Dal der Lofprijzing: daar prezen zij de HERE, hierom noemt
men die plaats tot op heden Dal der Lofprijzing. 27 Toen keerden al de mannen van Juda
en van Jeruzalem om, met Josafat aan het hoofd, en gingen naar Jeruzalem terug met
blijdschap, want de HERE had hen verblijd over hun vijanden. 28 Zij kwamen te
Jeruzalem, naar het huis des HEREN, met harpen, citers en trompetten. 29 En de schrik
Gods viel op al de koninkrijken der landen, toen zij hoorden, dat de HERE tegen
Israëls vijanden gestreden had, 30 maar het koninkrijk van Josafat had rust, want zijn
God gaf hem vrede aan alle kanten. Woorden schieten tekort. Ongelofelijk hé, deze
geestelijke strijd met de uitwerking in het zichtbare domein. Ongelofelijk, de
rolverdeling. Blijf bij uw eigen rol en geef de Heer de ruimte voor Zijn deel!
20. Hoe geestelijk te strijden.
Geestelijke strijd is niet alleen een gebed bidden of een demon terechtwijzen, het is een
doorleven (leven leven). We hebben gezien hoe belangrijk gebed is. Echter de Bijbel zegt
in Jakobus 5:16: Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan
verleend wordt. God verbind bidden met een heilige levenswandel, de manier waarop we
wandelen en leven. Alles wat we doen, ondersteunt de krachten van de duisternis of
werkt hen tegen! Een verslagen duivel is alleen effectief in de mate dat mensen zondigen
en zelfzuchtig leven. Het is precies in die mate, niet meer en niet minder! Zonde is wat
een opening geeft aan de duivel. Efeziërs 4:27 zegt: Geef niet de duivel geen kans. Er
ligt kracht in een heilig leven.
Bekering is een belangrijk wapen tegen satan. Het is simpel: Als ik berouw toon, breek
ik de machten der duisternis. Maar als ik ongehoorzaam ben, sta ik toe dat de vijand
aan het werk is. Als ik God gehoorzaam, schakel ik de duivel uit. Als ik wandel in
ongeloof, maak ik ruimte voor satan. Maar als ik geloof oefen, snijd ik hem de pas af.
Letterlijk grondgebied claimen. Er gebeurt iets wanneer we ons geografisch focussen
en een gebied voor God claimen. Er is niets bijzonder geestelijks aan reizen, in een
vliegtuig zijn, of op vakantie gaan. Maar als we in gehoorzaamheid, vervuld met de
Heilige Geest in gerechtigheid wandelen, sorteren we een effect. Wandelen door een
onrechtvaardig en goddeloos deel van een stad of uit een vliegtuig stappen in een
geestelijk verduisterde natie kan een daad van oorlog zijn. In Jozua 6:1-20, liepen Jozua
en de kinderen van Israël zeven dagen rond Jericho, eenmaal per dag gedurende zes
dagen en zeven maal op de zevende dag. De menselijke natuur kennende, waren ze
waarschijnlijk halverwege de week al aan het mopperen en zich afvragende waarom God
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niet zelf de muren neer zou halen. Zeker, Hij hoefde niet rond te lopen in de hete zon om
de klus te klaren. Maar ze gehoorzaamden, dag na dag, het ene been na het andere. Na
zeven dagen van fysieke gehoorzaamheid, kwamen de muren naar beneden. Zijn de
muren inderdaad omgevallen omdat de kinderen van Israël er omheen liepen? God kon
die muren op elk moment neergehaald hebben, maar Hij had grotere dingen in
gedachten. Israël zou meer dan één strijd die zevende dag winnen. Door
gehoorzaamheid en de aanwezigheid van het volk van God, dreef Israël de
machten der duisternis in de onzichtbare wereld terug. God toonde hen het belang
van precies te gaan waar Hij ze wilde laten gaan, en precies te doen wat Hij wilde dat ze
deden. Voordat de muren van Jericho vielen, was er een overwinning in de
geestelijke wereld.
Bidden op locatie. God leidt Zijn Kerk meer en meer tot het bidden op locatie als
geestelijke strijd. Velen doen gebedswandelingen, door de straten van hun stad gaan,
stoppen door God geleid op belangrijke plaatsen waar belangrijke beslissingen worden
genomen. Anderen hebben inzicht ontvangen met betrekking tot geestelijke ‘hoge
plaatsen’. Soms, zoals in het Oude Testament, zijn dit letterlijk de hoogste plaatsen in
een stad, andere keren, zijn ze niet ‘hoog’, maar zijn het plaatsen waar er sprake lijkt te
zijn van concentraties van het kwaad. We moeten er voor waken om onze strategie
in elke situatie en elke plaats van God te krijgen, eerder dan het vervallen in
traditie. Soms is het goed om bolwerken eerste aan te vallen; op andere momenten,
zijn kleinere stappen van gehoorzaamheid eerst nodig. In het Oude Testament, heeft God
Zijn volk geleid tot een open confrontatie met het kwaad, zoals op de berg Karmel in 1
Koningen 18. Maar in andere gevallen, zei Hij dat Hij hun vijanden stap voor stap zou
verdrijven (Exodus 23:29-30). In veel delen van de wereld, is het land zelf gewijd
(vereerd), rusten er vloeken op, en zijn er geesten in het verleden aangeroepen. Dit
heeft daar tot bolwerken van het kwaad geleid. Ook zijn veel bolwerken te wijten aan
een hedendaagse concentratie van de zonde in een geografisch gebied. God heeft
sommige christenen ertoe geroepen bepaalde gebieden door het gebed te bevrijden
(terug te winnen). We moeten niet vergeten dat het belangrijk is om God te zoeken en
door Hem te worden geleid bij dergelijke activiteiten. Niet elk stuk onroerend goed moet
worden gereinigd. We moeten niet een gehele theologie vormen rond rotsen en bomen
en de mensen vergeten wie Jezus wil redden. We breken gebondenheden over
grondgebieden alleen als deze betrekking hebben op personen, door het voorkomen van
negatieve invloeden op mensen in dat gebied. Als we wachters worden voor onze steden,
landen, of instellingen, kunnen we dagelijks kwade invloed in de samenleving afsnijden:
De schuldigen in het land breng ik elke morgen tot zwijgen, uit de stad van de Heer
verdrijf ik allen die onrecht begaan (Psalm 101:8).
Prediking is geestelijke strijd. Prediking kan niet los worden gezien van geestelijke
strijd. Een zekere manier van het wegwerken van de duisternis is het
inschakelen van het licht! Prediking van het Evangelie plaatst het licht in de
duisternis. Als de Kerk tot iets is geroepen, dan is het om het evangelie te prediken. We
moeten elke stijl en elke methode omarmen. Als elke presentatie van het evangelie,
maakt niet uit hoe vernieuwend of ouderwets, kan worden gedaan in waarheid en de
liefde van Jezus, moeten we het doen. De duivel zal er alles aan doen wat hij kan om ons
het uitdelen van het Evangelie uit ons hoofd te praten, omdat hij weet dat de prediking
van het evangelie de machten der duisternis terug drijft.
Op de juiste manier Reageren is geestelijke strijd. Een andere manier van
geestelijke strijd die wij voeren is door middel van juiste reacties. Vreselijke dingen
gebeuren met goede christelijke mensen, zoals de Bijbel zegt: Talrijk zijn de rampen van
de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE (Psalm 34:20). Tegenspoed is een
onderdeel van het leven in een gevallen wereld en niemand is hiervan vrijgesteld. Het
boek Job is een overzicht van calamiteiten in het leven van een gelovige man. Maar Jobs
verhaal laat ons zien dat we de overwinning hebben over de duivel als we de juiste
reacties hebben. Job raakte alles kwijt en onderging elke mogelijke aanval, zowel
geestelijk als lichamelijk. Toch versloeg Job de duivel. De aanvallen van de vijand
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werkten niet. In het midden van al zijn lijden en verwarring, hoewel hij het niet begreep,
was Job in staat om met vertrouwen te zeggen: ‘Ik weet dat mijn Verlosser leeft’. In elke
calamiteit, hoe groot of klein, moeten we erkennen dat we niet alles weten. Maar
ongeacht wat er gebeurt, moeten we kunnen zeggen: ‘God is goed’ (1 Tessalonicenzen
5:18, Spreuken 3:5-6). Satan probeert te bewijzen dat God ons niet vasthoud wanneer
de omstandigheden minder dan ideaal en zelfs pijnlijk zijn. Wij kunnen met pijn en
bitterheid reageren tegenover God, of we kunnen met een absoluut vertrouwen in Zijn
karakter reageren. Onze omstandigheden veranderen het geweldige karakter van God
niet. We moeten God nooit onverstandig verantwoordelijk stellen of zondigen met onze
lippen. We moeten God nooit verwijten, kritiek op hem, het Hem kwalijk nemen, Zijn
karakter beledigen, noch over Hem klagen. Als we God aanklagen, geven we satan een
enorme overwinning. Elke tegenslag is een uitstekende kans voor christenen om een
juiste reactie en eer aan God te geven, Zijn karakter hoog te houden, en om de duivel te
verslaan. Wij zijn geroepen om geestelijk strijd te voeren, en niet een beschut leven van
comfort, zonder pijn. Onze troost komt van te weten wie God is. We zijn geroepen tot
overwinnaars, niet tot vermijders. Wij zijn geroepen om het Koninkrijk van God
te vestigen op de planeet aarde en weerstand te bieden aan de machten van de
duisternis. God zou ons kunnen verwijderen van de planeet zodra we gered zijn, maar
Hij kiest ervoor om ons hier te laten als geestelijke strijders. We moeten door het lijden
heen, leven met de juiste reacties. We moeten op onze tanden bijten en tegenspoed
moedig doorstaan om de aanvallen van de vijand af te slaan.
Gevangenen bevrijden. Bij geestelijke strijd behoort op enig moment zeker ook de
directe confrontatie met bezeten personen. Toen Jezus ons zei om uit te gaan in de
gehele wereld en het evangelie te prediken, vertelde Hij ons ook dat we demonen
moesten uitdrijven in Zijn naam. Mensen ontwikkelen gebondenheid in hun leven en zij
moeten worden bevrijd. Wij hebben de bevoegdheid om dit te doen en moeten dit doen
waar nodig. Bevrijding moet altijd worden gekoppeld aan bekering en genezing.
Demonen zijn als vliegen, ze zwermen naar wonden en corruptie. We kunnen de
vliegen blijven wegslaan, of berouw over de corruptie tonen en de wonden
helen. Om daarna vrij te blijven dient de bevrijde persoon te worden opgebouwd door
het woord van God. Dit geeft hem of haar de kracht om verdere vooruitgang te boeken
en in de overwinning te blijven. Onze Heer Jezus is meer dan een Redder, Hij is ook onze
Verlosser. Velen van Gods volk (de kerk) leven in gevangenschap, vanwege een gebrek
aan kennis van hun ware identiteit in Christus. Alive Ministries South Africa biedt
praktische, vrij uit te printen Bijbels onderricht en studies waarbij kerkelijke en
geestelijke leiders hun ware identiteit in Christus ontdekken en in staat zijn om hun volk
uit de gevangenschap in de vrijheid te leiden, zodat deze bedieningen gezonde plaatsen
van genezing worden met een krachtige impact voor Christus binnen hun
gemeenschap. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de
kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis
(Jesaja 42:7). Om tegen
gevangenen te zeggen: ‘Ga in vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom
tevoorschijn!’ (Jesaja 49:9). Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hijzelf zal jullie
bevrijden.’ (Jesaja 35:4).
Geestelijke strijd via vasten. Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der
goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten
en elk juk te verbreken? (Jesaja 58:6).
Geven als geestelijke strijd. Je kunt je afvragen wat heeft geven te maken met
geestelijke strijd. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in
mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet
voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.
11
Dan zal Ik, u ten goede, de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet
verderve en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de
HERE der heerscharen. 12 En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van
welbehagen zijt, zegt de HEREder heerscharen (Maleachi 3:10-12). Wanneer mensen
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geven, frustreert het satans pogingen volledig om mensen op weg naar het egoïsme te
krijgen. Geven is aanstekelijk, de handeling van een gever staat in geen
verhouding tot het ongedaan maken van het werk van de duivel. Het wordt naar
buiten zichtbaar: Met elke gift ontstaat een dankbaar hart, en met een dankbaar hart
komt er een grotere bereidheid om te geven. Geven initieert een cyclus die veel invloed
kan uitoefenen.
Eenheid als geestelijke strijd. Eenheid is een krachtig middel van geestelijke strijd en
is een van de grootste factoren in de onzichtbare wereld. Jezus zei: Wederom,
[voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het
hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is (Matteüs 18:19). Hij
verwees echter niet naar iets dat Gods bereidheid om te antwoorden had beïnvloedt; Hij
toonde ons iets dat de machten der duisternis terug drijft. De duivel haat eenheid. Dit
moet duidelijk worden door de enorme verdeeldheid, verraad, ondermijning en
kliekvorming die hij voortdurend zaait onder Gods volk. Als wij strijden en enig deel
hebben aan de afbreuk van relaties, of in een huwelijk, een kerk, of tussen verschillende
delen van het lichaam van Christus, geven we de duivel een groot voordeel. De wolf wil
altijd de schapen uiteendrijven om ze te verslinden. We moeten weigeren om onderdeel
te zijn van verdeeldheid. We moeten onszelf vernederen, dingen recht zetten, mensen
vergeven, de extra meters gaan, en tolerant zijn. Als we werken aan eenheid, zal dat de
deur dicht houden voor de vijand. Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te
wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en
zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te
beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en
één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één
geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in
allen (Efeziërs 4:1-6).
Het wapen van tekenen en wonderen. Als we ons bezighouden met demonische
krachten, hebben we te maken met de bovennatuurlijke wereld. Daarom moeten we de
bovennatuurlijke manifestaties van Gods Heilige Geest in ons leven zoeken, met name de
gaven van de Geest geopenbaard in 1 Korintiërs 12. In Johannes 7, sprak Jezus over de
Heilige Geest als een kracht van een stromende rivier die vanuit ons diepste wezen
stroomt. Jezus gaf geen enkele aanwijzing dat dit soort kracht zeldzaam zou zijn, slechts
verleend aan een aantal verspreide geestelijke helden hier en daar. Het was onderdeel
van de uitrusting van iedere christen voor de strijd. Johannes 15 legt ons uit dat om ons
werk gedaan te krijgen, we Hem alles kunnen vragen wat wij nodig hebben, en
het zal worden verleend! Dit brengt grote eer aan de Vader. 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 (Marcus 16:17-18). We moeten niet aarzelen om de geweldige en
krachtige uitingen van de Heilige Geest te zoeken. Zij kunnen ons helpen in onze strijd
en bij het terugdringen van de machten der duisternis. Zo moet ook gij, omdat gij naar
geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente (1
Korintiërs 14:12).
Dienen is geestelijke strijd. Een verrassende wijze van het voeren van geestelijke
strijd is door middel van liefdevolle dienst. De natuur van de duivel is om te stelen, te
doden, en te vernietigen (Johannes 10:10). Als we er op uit trekken en voorzien in de
behoeften van degenen die hun bezittingen verloren, hun gezondheid, of hun thuis
verloren door oorlog, rampen of andere tragedie, maken we het werk van de vijand
ongedaan. Mensen dienen op fysieke manieren is niet alleen een sociaal evangelie. Het
is een opdracht van God en het is een directe geestelijke strijd. Liefdevolle daden
verdrijft de vernietigers die pogen tot wanhoop te leiden en uiteindelijk de dood. De
vijand heeft strategieën voor vernietiging en hij slaagt er in met duizenden per dag. De
Kerk als Gods vertegenwoordigers op aarde kunnen de werken van de vijand
drastisch verminderen door te voldoen aan de basisbehoeften van de mensheid.
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We moeten de hongerigen voeden. De daklozen onderdak verschaffen, de vluchtelingen
bezoeken, en slachtoffers van een ramp helpen. Dit is effectieve strijd tegen de vijand,
die altijd probeert te profiteren van tegenspoed.
Stappen van geloof. Nog een andere methode van het voeren van geestelijke strijd is
door stappen van het geloof te zetten. Geloof is niet een emotionele druk die we
oproepen in de hoop dat God onze wensen zal vervullen. Geloof is geloven in wie God is
en in wat Hij heeft gezegd. Geloof is gebaseerd op het Woord, of het specifieke,
geopenbaarde Woord van God aan ons op een bepaald moment, en op het karakter van
God zoals geopenbaard in het geschreven Woord van God. Hebreeën 12:2 zegt dat Jezus
de leidsman en de voleinder van ons geloof is. Wat God begint, zal Hij afmaken. Als God
zegt dat iets zal gebeuren, zal het gebeuren. Maar wij moeten nog stappen van geloof
zetten, daden van gehoorzaamheid aan wat Hij ons vertelt, om de machten der
duisternis terug te dringen. We moeten naar God luisteren en uitstappen in
geloof. Als we dat doen, zullen we de nederlaag bezorgen aan de machten van
de duisternis die gedijen op onwetendheid en ongeloof. Alles wat we doen is
gebaseerd op het Woord (Rhema) van God aan ons, want het geloof is uit het gehoor, en
het gehoor door het Woord van God (Romeinen 10:17). Als we dit doen, zal het touw van
het geloof strak blijven. Als we sterk blijven in onze verwachtingen, zal de vijand buiten
worden gehouden. Als we eenmaal een woord van de Heer ontvangen hebben, moeten
we God blijven danken voor het antwoord, en actief vasthouden aan de belijdenis van
ons geloof. Zoals geschreven staat in Kolossenzen 4:2: Volhardt in het gebed, weest
daarbij waakzaam en dankt. Enkele verzen van Gods beloften die ik persoonlijk
ontvangen heb: hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een
toevlucht, zijn trouwe beloften zijn een veilig schild (Psalm 91:4). Mijn ogen smachten
naar de redding die u brengt, naar de gerechtigheid die u hebt beloofd (Psalm
119:123). Ik blijf de gehele nacht wakker, denkend over uw beloften (Psalm
119:148). Laat het kwaad op mijn vijand terugvallen, sla hem neer – dat hebt U beloofd
(Psalm 54:7). Wat ik, de H E E R , gezegd heb, zal ik doen (Ezechiël 36:36). God is geen
mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven
en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen? (Numeri 23:19).
Geestelijke strijd door lofprijs. De Bijbel heeft veel te zeggen over lofprijs en het
verslaan en terugdringen van de machten der duisternis. 2 Kronieken 20 vertelt het
verhaal van Josafat, die werd geconfronteerd met de vijand. In plaats van het uitzenden
van soldaten met zwaarden en speren tegen hen, zond hij: degenen die voor de Heer
zongen en degenen die Hem prezen in heilige kledij, toen ze voor het leger uitgingen en
zeiden: Loof de H E E R , eeuwig duurt zijn trouw. 22 Zodra zij jubelend hun lofzang
aanhieven, zorgde de H E E R ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners
van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden
belaagd, en zo werden ze verslagen(2 Kronieken 20:21-22). Toen Josafat’s, lofprijs
krijgers hun stem verheven tot God, stuurde Hij Zijn engelen om de fysieke vijand te
verslaan. De fysieke vijand werd verslagen omdat de onzichtbare vijanden werden
verspreid door de kracht van lofprijs. Lofprijs is niet slechts een leuke manier om een
vergadering te beginnen. Het is geen warming-up of vulmiddel, noch een christelijke
traditie. Lofprijs is niet zomaar een activiteit, zoals zingen of het opheffen van onze
handen. Lofprijs komt uit het hart en mag nooit nonchalant worden gedaan. Als lofprijs
iets is wat we gewoon mechanisch doen, is het echt zinloos. Maar Bijbelse lofprijs
verdrijft de machten der duisternis, introduceert de engelen van God om te
strijden namens ons, en brengt Gods ontzagwekkende tegenwoordigheid in elke
situatie. De reden dat we zijn toegewijd om te aanbidden en lofprijzen is niet om
gezegend en vervuld te worden, maar om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen
aan de natiën; 8 om hun koningen met ketenen te binden en hun edelen met ijzeren
boeien; 9 om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Dat is de luister van al zijn
gunstgenoten. Halleluja (Psalm 149:7-9).
Verbaal tegen de duivel opstaan. Een andere manier om geestelijke te strijden is door
de vijand rechtstreeks terecht te wijzen . Onderwerpt u dus aan God, maar biedt
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weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden (Jakobus 4:7). We moeten agressief
omgaan met de vijand, zoals Jezus dat deed in de woestijn, verbaal weerstand bieden
tegen de duivel door het gebruik van het Woord van God om zijn aanvallen tegen te
gaan. Jezus vertelde ons de sterke man eerst te binden, en dan kunnen we zijn goederen
roven (Matteüs 12:29). De ‘sterke man’ is gewoon de demonische invloed en overhand in
elke situatie, en wij zijn er om die invloed te elimineren. Het kan het verschil maken
tussen leven en dood.
Een van de laatste wapens. Wij zijn een generatie van slappelingen. We stoppen met
onze posities van leiderschap. We stoppen met onze huwelijken. We verlaten de kerk. We
raken gekwetst en ontmoedigd en geven op. Beseffen we niet dat dit deel uitmaakt van
de strijd? Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen
hetgeen beloofd is (Hebreeën 10:36). Satan is in constante hoop dat Gods volk zal
opgeven, dat hun omstandigheden, de taken voor zich, en de dagelijkse tegenslagen van
het leven hen te veel wordt om te verdragen. De winnaar zal altijd degene zijn die het
niet opgeeft. Als wij volhouden, zal de duivel opgeven. Als hij weet dat we zullen
standhouden, zal hij eerder opgeven. Soms is het enige effectieve wapen, dat vaak als
laatste word ingezet, door gewoon te zeggen: ‘Ik offer mijn leven op voor deze zaak!’, of,
om de woorden van de Schrift te gebruiken, ‘Ze hebben hem overwonnen ... en zij
hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood’(Openbaring 12:11). Het is dit wapen van
uithoudingsvermogen dat uiteindelijk de duivel overtuigt dat hij op moet geven. Te veel
christenen geven het een paar minuten voor de overwinning (finish) op!
Het laatste wapen, wachten.
Wanhopig, hulpeloos, verlangend, riep ik,
Rustig, geduldig, antwoordde God liefdevol.
Ik pleitte en ik huilde voor een aanwijzing naar mijn lot,
En de Meester zei zo zacht: ‘Kind, je moet wachten.’
‘Wachten? U zegt, wachten!’ Mijn verontwaardigde antwoord.
‘Vader, ik moet antwoorden hebben, ik moet weten waarom!
Is uw hand ingekort? Of heb U mij niet gehoord?
In geloof, heb ik gevraagd, en ik eis uw antwoord.
Mijn toekomst en iedereen die daar betrekking op heeft
is uit balans, en U vertelt me af te wachten‘?
Ik heb een 'ja', en ‘ga zo door’ nodig,
Of zelfs een 'nee' waartegen ik in opstand kan komen.
En Vader, U beloofde dat als we geloven
We alleen maar hoeven te vragen, en wij zullen ontvangen.
En vader, ik heb gevraagd, en dit is mijn schreeuw:
Ik ben moe van het vragen! Ik moet een antwoord!
Dan rustig, zacht, leerde ik van mijn lot
Zoals mijn meester eens zei: ‘Kind, je moet wachten.’
Dus, ik zakte in mijn stoel, verslagen en gespannen
En bromde tot God, ‘Dus, ik wacht ... voor wat?’
Hij leek toen te knielen, en Zijn ogen huilden met de mijne,
En teder zei Hij: ‘Ik zou u een teken kunnen geven.
Ik zou de hemelen kunnen schudden, en de zon verduisteren.
Ik zou de doden kunnen opwekken, en veroorzaken dat bergen zich verplaatsen.
Alles wat je zoekt, kon ik geven, en dat zou je blij maken.
Je zou hebben wat je wilt - Maar, je zou Mij niet kennen.
Je zou de diepte van Mijn liefde voor elke gelovige niet kennen;
Je zou de macht niet kennen die Ik geef aan de zwakke.
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Je zou niet leren om door de wolken van wanhoop heen te zien;
Je zou niet leren om te vertrouwen alleen op de wetenschap dat Ik er ben;
Je zou niet weten wat de vreugde is van rusten in Mij
Als duisternis en stilte alles was wat je kon zien.
Je zou nooit de volheid van de liefde ervaren
Zoals de vrede van mijn Geest als een duif afdaalt;
Je zou weten dat ik geef en red ... (Voor een moment),
Maar je zou niet weten wat de diepte van het ritme van Mijn hart is.
De gloed van Mijn troost diep in de nacht,
Het geloof dat Ik geef wanneer je loopt zonder zicht,
De diepte die veel verder gaat dan precies wat je vroeg
Van een oneindige God, die het uiteindelijk voor je maakt.
Je zou nooit weten, als je pijn snel weg was,
Wat het betekent dat ‘Mijn genade is u genoeg.’
Ja, je dromen voor je geliefde 's nachts zouden uit komen,
Maar, oh, het verlies! Als Ik zou verliezen wat Ik in je bewerkstellig!
Dus, wees stil, mijn kind, en op tijd zul je zien
Dat de grootste van Mijn geschenken is om Mij te leren kennen.
En hoewel vaak Mijn antwoorden verschrikkelijk laat lijken,
Mijn meest kostbaarste antwoord van alles is nog steeds, ‘WACHT. '
(Ontvangen van mijn geliefde zuster in Christus, Ronelle Venter uit Kaapstad).

21. Wijsheid, de zeisoenen van het leven.
Er was een man die vier zonen had. Hij wilde zijn zoons leren om niet te snel te oordelen.
Dus stuurde hij ze elk op een zoektocht, ieder op zijn beurt, om er op uit te gaan en te
kijken naar een perenboom die ver weg was. De eerste zoon ging in de winter, de
tweede in het voorjaar, de derde in de zomer, en de jongste zoon in de herfst. Toen ze
allemaal waren verdwenen en teruggekeerd, riep hij hen samen om te beschrijven wat ze
hadden gezien. De eerste zoon zei dat de boom lelijk was, gebogen en gedraaid. De
tweede zoon zei dat de boom was bedekt met groene knoppen en vol van belofte. De
derde zoon was het hiermee niet eens; Hij zei dat de boom was beladen met bloemen,
heerlijk rook, er zo mooi uit zag, het was het meest sierlijke wat hij ooit had gezien. De
laatste zoon was het oneens met elk van hen; Hij zei dat de boom rijp was en hangend
met fruit, vol van leven en vervulling. De man legde aan zijn zonen uit dat ze allemaal
gelijk hadden, want ze hadden elk slechts één seizoen in het leven van de boom
gezien. Hij vertelde hen dat je een boom, of een persoon, niet kunt beoordelen in slechts
één seizoen. Dat de essentie van wie ze zijn, en het plezier, vreugde en liefde die
afkomstig zijn uit dat leven, alleen kan worden gemeten op het einde, wanneer alle
seizoenen gepasseerd zijn. Als u opgeeft wanneer het winter is, zult u de belofte van uw
lente missen, de schoonheid van uw zomer, en de vervulling van uw herfst. Laat de pijn
van één seizoen niet de vreugde van de rest teniet doen. Beoordeel het leven niet op één
moeilijk seizoen. Volhard in de moeilijke momenten, en wees er zeker van dat op tijd,
betere
tijden
zullen
komen.
Streef ernaar om te inspireren ... voordat u expireert! Leef eenvoudig, heb royaal lief,
draag zorg, spreek vriendelijk, en laat de rest aan God over. Geluk houdt u fris,
beproevingen houden u sterk, verdriet houdt u menselijk, mislukkingen houden u
nederig, succes doet u groeien, maar alleen God houdt u gaande en op de been.
God zegene u en behoede u in Zijn zorg door alle seizoenen van uw leven!
22. Een heilige geestelijke woonplaats.
Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse
Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, 23 en tot een feestelijke en plechtige
vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de
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Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt
hebben, 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der
besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel (Hebreeën 12:22-24). Woorden schieten
tekort. Wat een geestelijke explosie! Wij, op dit moment, op de berg Sion waar God leeft.
Wij, op dit moment, in het hemelse Jeruzalem, samen met de engelen, heiligen en Jezus
in een feestelijke en plechtige vergadering! Wie mag de berg des HEREN beklimmen,
wie mag staan in zijn heilige stede? 4 Die rein is van handen en zuiver van hart, die
zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. 5 Die zal van de HERE een zegen
wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils. 6 Dat is het geslacht van wie naar
Hem vragen; die uw aanschijn zoeken; dat is Jakob. 7 Heft, poorten, uw hoofden
omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga (Psalm 24:3-7).
23. Slotwoord.
Hij heeft ons uitgekozen als medewerkers in de vestiging van Zijn Koninkrijk en het
vernietigen van het koninkrijk van de duisternis. God wacht op Zijn volk om op te staan
en de overwinning te nemen die Hij kocht aan het Kruis. Hij wil dat we terug gaan naar
het kruis door te bidden in Jezus naam en dat de we totale overwinning brengen in elke
situatie op elk moment. Geestelijke strijd is een leven dat je leeft. Het is de waarheid
omarmen en dagelijkse leven, bewust van de vijand en zich inzetten voor God. Het is
weten dat God het aan ons heeft overgelaten. Als wij de machten der duisternis niet
terugdringen, zullen zij niet worden teruggedreven. Als wij de vijand niet terechtwijzen,
zal hij niet worden terecht gewezen. Als wij het kwaad in de wereld niet verminderen, zal
het blijven groeien. Geestelijke strijd is niet maar een fragment van het christendom. Het
omvat alles wat we doen. Christen zijn is een geestelijk strijder zijn. Een geestelijk
strijder gaat consequent en zegevierend door het leven, met Christus aan zijn of haar
zijde. De vijand is verslagen door het bloed van het Lam en door onze getuigenis
(Openbaring 12:11).

Bewust van de duivel, onder de indruk van God!
Kees
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