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Schriftgedeeltes : 
Efeziers 6:18 
Job 1:6-7 
Daniel 10:7-14 
Jesaja 55:8-9 
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Efeziers 6:10-18 
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van 

zijn macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om 

stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 

12Onze 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. 

13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te 

kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed 

voorbereid stand te kunnen houden.  
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14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw 

heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de 

inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan 

uw voeten, 16en draag bovenal het geloof als schild 

waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad 

zelf is kunt doven. 17Draag als helm de verlossing en als 

zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 
18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer 

dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle 

heiligen. 
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Job 1:6-7 
  
6Op een dag kwamen de engelen in de hemel bij de Heer. 

Eén van die engelen was Satan. Hij wilde Job kwaad 

doen. 
7De Heer vroeg aan Satan: ‘Waar ben je geweest?’ Satan 

antwoordde: ‘Ik heb een lange reis gemaakt. Ik ben overal 

op aarde geweest.’ 
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7Alleen ik kon de man zien. De mannen die bij me waren, 

zagen niemand. Maar ze werden wel erg bang. Daarom 

renden ze weg en verdwenen ze. 8Ik bleef alleen achter. 

De man die ik zag, maakte grote indruk op mij. Ik had 

opeens geen kracht meer. Mijn gezicht werd wit en ik 

kon niets meer. 9Toen ik de man hoorde praten, viel ik 

bewusteloos op de grond. 10Maar de man raakte me aan, 

en ik probeerde op te staan. Ik zat op mijn knieën en 

steunde op mijn handen. 11Hij zei tegen mij: ‘Daniël, God 

houdt van je. Daarom ben ik naar je toe gestuurd. Ga 

staan en luister naar wat ik zeg.’ 

Toen hij dat gezegd had, stond ik bevend op. 
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12De man zei: ‘Wees niet bang, Daniël. Jij hebt steeds 

geprobeerd om alles goed te begrijpen. Drie weken heb je 

bijna niets gegeten en gedronken. God heeft direct naar 

je gebed geluisterd en mij naar je toe gestuurd. Maar 

ik kon niet eerder komen. 13De engel die het Perzische rijk 

beschermt, hield me tegen, 21 dagen lang. Niemand hielp 

me. Pas op het laatst kreeg ik hulp van Michaël, één van 

de belangrijkste engelen. 
14Nu ben ik bij je. Ik zal je uitleggen wat je gezien hebt. 

Want dat heeft te maken met wat er in de toekomst met je 

volk zal gebeuren.’ 
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Het slagveld 
  
 Strijd in de hemelse gewesten 

 Geestelijke strijd in ons Denken 
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 Verbeelding 

 Redeneringen 

 Verzinsels 

 Argumentaties 

 Bedenksels 

 Kennis 

 Gedachten. 
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Laat je niet misleiden door je eigen menselijk denken. 

Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten 

(Jes.55:8-9).  
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Een gerichte bewapening is van 

groot belang 
 

Geef geen gehoor aan de boze influisteringen 

van demonen. 
 

Waak over je gevoelsleven. 

Let op je gevoelens van boosheid, schuld, 

afgunst, afwijzing, angst en twijfel. 
 

Laat negatieve gevoelens niet gaan 

overheersen in je leven. 
 

Richt je gedachten op positieve en 

bemoedigende zaken vanuit Gods Woord. 
 

‘Word niet overwonnen door het kwade, 

 maar overwin het kwade door het goede’ 

(Rom.12:21). 

  



Strijd 
 & 
Overwinning 


