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We zijn in een oorlog verwikkeld
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Onze strijd is niet gericht tegen mensen 
maar tegen hemelse vorsten, de 
heersers en de machthebbers van de 
duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen.

Efeze 6:12



De Heer van de hemelse machten
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En hij bad tot de HEER:‘HEER van de 
hemelse machten, God van Israël, u die 
op de  cherubs troont, u alleen bent God 

van alle koninkrijken op aarde, u hebt de 
hemel en de aarde gemaakt. Leen mij 
uw oor, HEER, en luister, open uw ogen 
en zie toe.

Jesaja 37:15-17



De confrontatie
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‘Jij daagt me uit met je  zwaard en je  lans 
en je  kromzwaard,’ antwoordde  David, 

‘maar ik daag jou uit in de naam van 
de HEER van de hemelse machten, de 
God van de gelederen van Israël, die jij 
hebt beschimpt.

1 Samuel 17:45



Een overwinnend leven
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In de loop der tijd werd David steeds 
machtiger, want de HEER van de 
hemelse machten stond hem terzijde. 

1 Kronieken 11:9



Wie is de Heer van de hemelse 
machten?
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Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle 

macht gegeven in de hemel en op de 
aarde…En houd dit voor ogen: ik ben 
met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28:18, 20



Een overwinnend leven
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Ten slotte, zoek uw kracht in de  Heer, in 

de kracht van zijn macht.
Efeze 6:10

Maar in dit alles zijn wij meer dan 
overwinnaars door Hem Die ons heeft 
liefgehad. 

Romeinen 8:37



Jezus Christus is de Heer van de 
hemelse machten
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11Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit 
paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, 
die een  rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige 
strijd voert. 12Zijn ogen waren als een vlammend vuur en 
op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op 
hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. 13Hij 
droeg met bloed doordrenkte  kleren. Zijn naam luidde 
‘Woord van God’. 14De hemelse legermacht, gekleed in 
zuiver, wit  linnen, volgde hem op witte paarden. 15Uit zijn 
mond komt een scherp  zwaard waarmee hij de volken zal 
slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. 
Hij zal de  wijnpers van de hevige woede van de 
almachtige God treden. 16Op zijn  kleding en op zijn dij 
staat de naam ‘Hoogste  Heer en  koning’. 

Openbaring 19:11-16



De eindoverwinning
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Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich 
met hun troepen hadden verzameld om  oorlog te 
voeren met de ruiter op het paard en zijn 
legermacht. Het beest werd gevangengenomen, 
samen met de valse  profeet die in zijn bijzijn 
tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had 
misleid die het merkteken van het beest droeg en 
zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel 
met brandende zwavel gegooid. De rest werd 
gedood door het  zwaard dat uit de mond van de 
ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich 
vol aan hun vlees. 

Openbaring 19:19-21




