Geestelijke strijd

Niet leuk!

Efeze 6
•

10Verder,

mijn broeders, word gesterkt in de
Heere en in de sterkte van Zijn macht.
11Bekleed u met de hele wapenrusting van
God, opdat u stand kunt houden tegen de
listige verleidingen van de duivel. 12Want wij
hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad in de hemelse gewesten.

Wat is nodig te
weten

Kolossenzen 1: 12-14
• 2Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om
deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 13Hij
heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet
in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14In Hem hebben wij
de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de
zonden.
• Macht = (hier) gezag of jurisdictie
• NB: verschil tussen kracht en gezag

Kol 2
•

12U

bent immers met Hem begraven in de
doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt,
door het geloof van de werking van God, Die
Hem uit de doden heeft opgewekt. 13En Hij
heeft u, toen u dood was in de overtredingen
en het onbesneden zijn van uw vlees, samen
met Hem levend gemaakt door u al uw
overtredingen te vergeven, 14en het
handschrift dat tegen ons getuigde, uit te
wissen. Dit handschrift was met zijn
bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat
uit het midden weggenomen door het aan
het kruis te nagelen. 15Hij heeft de overheden
en de machten ontwapend, die openlijk te
schande gemaakt en daardoor over hen
getriomfeerd.

Efeze 2
• 21Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt,
u die dood was door de overtredingen en
de zonden, 2waarin u voorheen gewandeld
hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze
wereld, overeenkomstig de wil van de
aanvoerder van de macht in de lucht, van
de geest die nu werkzaam is in de kinderen
van de ongehoorzaamheid, 3onder wie ook
wij allen voorheen verkeerden, in de
begeerten van ons vlees, door de wil van
het vlees en de gedachten te doen; en wij
waren van nature kinderen des toorns,
evenals de anderen.

Efeze 2
• 4Maar God, Die rijk is in barmhartigheid,
heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee
Hij ons liefgehad heeft, 5ook toen wij dood
waren door de overtredingen, met
Christus levend gemaakt – uit genade bent
u zalig geworden 6en heeft ons met Hem
opgewekt en met Hem in de hemelse
gewesten gezet in Christus Jezus,

Efeze 2
• 7opdat Hij in de komende eeuwen de
allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou
bewijzen, door de goedertierenheid over ons in
Christus Jezus. 8Want uit genade bent u zalig
geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is
de gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand
zou roemen. 10Want wij zijn Zijn maaksel,
geschapen in Christus Jezus om goede werken te
doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij
daarin zouden wandelen.

Houd dan
stand!
Ef 6: 14

Efeze 6: 13-20
•

13Neem

daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand
kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand
kunt houden. 14Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en
bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 15en de voeten
geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 16Neem bovenal
het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult
kunnen uitblussen. 17En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van
de Geest, dat is Gods Woord, 18terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed
en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding
en smeking voor alle heiligen. 19Bid ook voor mij, opdat mij het woord
gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het
geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20waarvan ik een gezant
ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet
spreken.

Gebed
•

18terwijl

u bij elke gelegenheid met alle
gebed en smeking bidt in de Geest en
daarin waakzaam bent met alle volharding
en smeking voor alle heiligen. 19Bid ook
voor mij, opdat mij het woord gegeven
wordt bij het openen van mijn mond, om
met vrijmoedigheid het geheimenis van het
Evangelie bekend te maken, 20waarvan ik
een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin
vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet
spreken.

