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Arthur Neville Chamberlain

Prime Minister UK
1937-1940

“I believe it is peace
for our time”

(n.a.v. Verdrag van München)

als je de strijd mijdt …
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en als je hem aangaat …



overzicht

• een geestelijke strijd

• Bijbelse voorbeelden

• voorbeelden nu

• moed voor de strijd

• wapens voor de strijd
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een geestelijke strijd

• geestelijke machten betrokken 

(Ef 6:12)

• koninkrijk van God tegenover rijk van Satan

• begon voor de mens in het paradijs (Gn 3:15)

• eindigt als de duivel in de hel gegooid wordt 

(Op 20:10) (‘Victory-day’)

• beslissing al gevallen op het kruis

(Hb 2:14-15) (‘Decision-day’)
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Bijbelse voorbeelden

• belegering Dotan
(2 Kn 6:15-18)

• engelenmachten achter wereldmachten 
(Dn 10:12-13)

• situatie Ananias en Safira (Hd 5:1-4)

• tegenstand door Elymas de tovenaar 
(Hd 13:7-12)

• een ‘mee’werkende waarzeggende geest 
(Hd 16:16-19)
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Voorbeelden nu

• Strijd voor het geloof (Jd 1:3)
(schepping, huwelijk&gezin, gender, levensbegin/-
eind, …)

• Strijd van het evangelie (vgl. Ko1:13)
(tegenstand, team-conflict, occultisme, …)

• Strijd om onze kinderen

• Strijd rond beslissingen
(doop, taak in KvG, …)

• …
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moed voor de strijd

• Jezus is overwinnaar (Hb2:14-15)

• in Hem meer dan overwinnaars (Rm8:37)

• Hij geeft ons krachtige wapens

(2Ko10:4; Ef6:10-11)

• kracht van de Heilige Geest in/met ons 

(Hd1:8; Rm15:19; 1Th1:5; 2Tm1:7) 8



wapens voor de strijd

Kracht van God → de Geest

Trek de wapenrusting aan:

1. Ken de waarheid / Jezus

2. Leef als rechtvaardige

3. Raak betrokken & wees een vredebode

4. Blijf op God en zijn beloften vertrouwen

5. Win de strijd om je gedachten

6. Ken je Bijbel

7. Volhard in het gebed 9
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De God van de vrede

zal de satan

spoedig

onder jullie voeten

verpletteren
(Rom. 16:20)
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