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Geestelijke Oorlogvoering 
Prof JS Malan; http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Geesoorlog.htm 

Vertaald uit het Afrikaans, alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977, en voetnoten door M.V. 

 

Inhoud 
Het christelijke leven speelt zich fundamenteel op drie vlakken af, waarvan twee in het geestelijke 
milieu: dit is ten eerste onze positieve geestelijke identificatie en verhouding met de Heer, en ten 
tweede onze worsteling tegen een boze geestelijke macht onder aanvoering van Satan. Het derde 
vlak is dat van de zichtbare, materiële wereld waarin wij leven en waarin de geestelijke invloeden 
die op ons inwerken zich diepgaand laten gelden. Hoe wij in deze wisselwerking tussen de zichtbare 
en onzichtbare wereld overwinnend kunnen leven, is het onderwerp van dit artikel. 
 

 

Kennis van de volgende aspecten is van kardinaal belang voor de verwering van de christen tegen 
aanslagen die de zielenvijand op hem maakt: 

1. Strijd tegen de Boze 
De wereld ligt volgens 1 Johannes 5:19 in de macht van de Boze. De Heer Jezus heeft in Johannes 
14:30 naar de duivel verwezen als de overste van deze wereld. Paulus zegt in 2 Korinthiërs 4:4 dat 
Satan de god van deze wereld is, die de zinnen van mensen verblindt. Hierdoor behoort het voor 
elkeen duidelijk te zijn dat wij tegenwoordig niet als koningen in een vrederijk regeren, maar dat 
wij soldaten van het kruis zijn, die tegen de vijand van Gods koninkrijk in een strijd gewikkeld zijn. 
Elke ware christen die door de wedergeboorte van de heerschappij van Satan bevrijd is, is in een 
geestelijke strijd tegen de macht van de Boze gewikkeld. Niet één Christen is van die strijd gevrij-
waard. Om hierin te kunnen overwinnen, moet er doelbewust in de kracht van de Heer tegen de 
Boze weerstand geboden worden: 

“Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de 
gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. 
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de mach-
ten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weer-
staan in de boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven” (Efeziërs 6:10-13). 

De wapenrusting van God, die in een volgende boodschap zal behandeld worden, is de standaard 
toerusting voor alle gelovigen om de goede strijd van het geloof te kunnen strijden. Paulus verwijst 
niet naar een speciale toerusting die slechts voor diegene bedoeld is die met demonische bezeten-
heid te doen heeft. Hij heeft de gewone, alledaagse strijd van de gelovige in gedachten. 
Hoewel deze strijd op een geestelijk vlak gevoerd wordt, is het een erg wèrkelijke strijd tegen een 
grote en geduchte macht van demonen onder de aanvoering van Satan. De omvangrijkheid van de 
geestelijke oorlog blijkt uit het feit dat het vanaf vijf fronten tegen gelovigen gevoerd wordt. In elk 
van de gevallen neemt de vijand een andere gedaante aan en past een verschillende strategie toe om 
zijn verleidings- en ondermijningswerk te doen. In volgende vijf hoedanigheden komt Satan of een 
van zijn trawanten, namelijk als 

 tegenstander,  
 verleider,  
 misleider,  
 berover, en  
 aanklager.  
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Op elk van deze vijf terreinen moeten wij de gedaante en werkwijze van de vijand duidelijk kunnen 
identificeren, opdat doeltreffend tegen hem weerstand kan geboden worden. De Bijbel zegt het vol-
gende hierover: 

1. Tegenstander 
In het eerste en belangrijkste opzicht van de strijd wordt de duivel als de tegenstander van de chris-
ten beschreven, die zijn ondergang of benadeling zoekt op alle levensterreinen: 

“Zijt nuchter, [en] waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, 
zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetende, 
dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt” (1 Petrus 5:8-9). 

Deze positie van confrontatie is onvermijdelijk: de duivel is onze tegenstander die ons op allerlei 
wijzen tegenstaat en die struikelblokken werpt op onze weg. Het is onze opdracht om hem in het 
geloof te weerstaan en dus ook zijn tegenstander te zijn. Wij moeten niet onze ogen sluiten voor 
zulke situaties door ze weg te redeneren. Vele mensen schrijven problemen van die aard toe aan 
omstandigheidsfactoren of andere oorzaken, en zij zien niet het aandeel van de vijand van hun zie-
len, die daarin betrokken is. Daaruit volgt dat zij ook niet naar geestelijke overwinning zoeken over 
hun problemen. Zij doen maar voor het beste en aanvaarden fatalistisch hun nederlagen. Zulke men-
sen zijn verliezers in de strijd. 
De intensiteit van Satans’ tegenstand kent geen perken, want als mensenmoordenaar streeft hij er-
naar om mensen te doden. Oorlogen, gevechten, noodlottige ongelukken, zelfmoord, ruzies en ver-
schillende andere methoden worden door hem gebruikt om aan zijn moorddadige motieven uiting te 
geven. Hij heeft wel geen onbeperkte macht over de mensen, maar binnen zijn beperkte beweeg-
ruimte werkt hij met grote list om zijn doel te bereiken. Satan en zijn demonen hebben ook een 
groot aantal vaste methodes waardoor zij mensenlevens verwoesten, zoals drank, drugs en tabak. 
Vele vormen van tegenstand worden in deze oorlog aangewend om christenen moedeloos te maken, 
om hen te doen afzien van hun plannen de Heer te dienen en om de strijd op te geven en in een don-
kere put van depressie weg te laten zinken. Hierbij behoren conflicten tussen gezinsleden, vrienden, 
collega’s en anderen. De bitsige en knagende vijandschap van andersdenkenden, bv. degenen die 
ideologisch en godsdienstig van ons verschillen, kunnen ook tot moedeloosheid leiden. Zulke per-
sonen leggen dan ofwel de strijdbijl neer, ofwel handhaven zij een lager niveau ter wille van goede 
verhoudingen en verminderde vijandigheden. 
De duivel kan ook aanvallen doen op een mens zijn economische belangen en materiële bezittingen 
om hem schade te berokkenen en moedeloos te maken. Al die veelvuldige manieren waarop hij u 
aanvalt, hetzij door mensen of door omstandigheden, moeten in de naam van de Heer weerstaan 
worden. Volg in dit opzicht het voorbeeld van de Heer Jezus en strijdt in Zijn kracht tegen de mach-
ten van de Boze, die ook door andere mensen werkzaam zijn: 

“Want aanmerkt Deze, Die zulk een tegenspreken van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, 
opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, 
strijdende tegen de zonde” (Hebreeën 12:3-4). 

2. Verleider 
Satan is actief bezig om mensen tot morele zonden te verleiden. De vleselijke hartstochten en be-
geerlijkheden van de oude natuur worden voor dit doel uitgebuit. Door zondige suggesties en aan-
wakkeringen van de zondige natuur worden mensen tot zondige daden verleid. Hieronder bevinden 
zich de volgende: 

Onzedelijkheid, 
hoererij, 
overspel, 
brasserij, 

toorn, 
twist, 

wraak, 
moord, 

eigenwaan, 
gierigheid, 

afgunst, 
roof, 

omkoperij, 
leugens, 

vals getuigenis, 
bedrog, en 
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dronkenschap, hoogmoed, diefstal, hebzucht. 
 
De oplossing tegen zonden van vleselijke verleiding is waakzaamheid, zelfbeheersing en gebed: 

“Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is 
zwak” (Mattheüs 26: 41). 

Wij moeten met grote vrijmoedigheid in gebed tot de genadetroon naderen, want de Heer Jezus is 
de Overwinnaar die meer dan bereid is om ons in de strijd tegen verzoekingen te helpen, om te kun-
nen overwinnen. Hij weet wat verzoekingen zijn, en door Zijn kracht en autoriteit kúnnen die over-
wonnen worden: 

“Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij degenen, die verzocht wor-
den, te hulp komen” (Hebreeën 2:18). 
“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, 
maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, [doch] zonder zonde. Laat ons dan 
met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrij-
gen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd” (Hebreeën 4:15-16).  

Wij worden ook dikwijls vermaand om onszelf te verloochenen en de oude natuur te kruisigen, an-
ders staat de deur open voor morele zonden (Lukas 9:23; Galaten 6:14). Trouwens, als wij onze 
oude natuur niet afleggen en overgeven om gekruisigd te worden, zal overwinning over verzoekin-
gen ons zeker ontvallen: 

“[Te weten] dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdor-
ven wordt door de begeerlijkheden der verleiding” (Efeziërs 4:22-24). 

Zonder zo’n volle overgave zal u nog een innerlijke strijd voeren tegen uzelf en niet succesvol kun-
nen weerstaan aan de listen van de verzoeker. 

3. Misleider 
Een volgende gedaante waarin de Satan tegen gelovigen vecht, is die van misleider. Dit heeft met 
godsdienstige misleiding en bedrog te maken. Hij buit de mensen hun onkunde uit en dist hen aller-
lei godsdienstige leugens op, om hen op een dwaalspoor te brengen. Geestelijk verval is het nood-
zakelijke gevolg hiervan: 

“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, 
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen” (1 Timotheüs 4:1). 

Verval van deze aard is aan de orde van de dag in christelijke kerken (2 Timotheüs 4:1-4), terwijl 
geestelijk bedrog en leugens ook de grondslag vormen van al de niet-christelijke godsdiensten in de 
wereld. In de eindtijd zal de geest van dwaling bijzonder actief zijn om het mensdom te misleiden 
om de Antichrist en zijn valse profeet1 te vereren en te aanbidden: 

“En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen 
komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden” (Matthe-
us 24:4-5). 
“En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zul-
len, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht 
heeft, verloochenende, [en] een haastig verderf over zichzelf brengende; En velen zullen hun 
verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden” (2 Petrus 2:1-
2). 

Verderfelijke ketterijen worden in vele theologische faculteiten van vooraanstaande universiteiten 
ingevoerd, en zodoende worden predikanten reeds in hun studietijd bedrogen en misleid. Het is 
vandaag de dag algemeen dat Jezus’ maagdelijke geboorte en Godheid, zijn opstanding uit de doden 

                         
1 Sommigen (zoals ik, M.V.) menen dat de ‘valse profeet’ de Antichrist is. Zie 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf
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en de belofte van zijn persoonlijke wederkomst, alsook de goddelijke inspiratie van de Bijbel, open-
lijk en opvallend door een groot aantal theologen wordt ontkend. Een andere leugen die in toene-
mende mate gehoord wordt, is dat alle godsdiensten dezelfde god aanbidden en dus op dezelfde 
wereldmessias wachten. Dit verhaal komt ook van de vader van de leugen en is erop gericht de weg 
voor te bereiden voor de komst van de Antichrist als de ‘universele messias van alle geloven’. 
Een gebrek aan kennis over wat in de Schrift staat, is de voedingsbodem voor godsdienstige mislei-
ding. Het is echter niet nodig om in onkunde te leven, omdat de volle waarheid over geestelijke 
zaken in de Bijbel opgetekend staat: “En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrij-
maken” (Johannes 8:32). Als wij Hem slechts willen toestaan zal de Heilige Geest ons in de hele 
waarheid leiden en ook de toekomstige dingen aan ons verkondigen (Johannes 16:13). 
De eindtijdse vormgodsdienstigen zijn door Satan verblind en hebben door hun eigen toedoen en 
onkunde de strijd tegen godsdienstig bedrog en leugens verloren. Zij hebben voor zichzelf leugen-
predikers verzameld, de oren afgekeerd van de waarheid en zich gewend tot fabels (2 Timotheüs 
4:3-4). Zij voeren dus geen geestelijke oorlog tegen de leugengeest van de dwaling, maar zij zijn 
reeds als buit weggevoerd door de vijand (1 Johannes 4:1-6). 

4. Berover 
Een van de belangrijke strategieën van Satan is christenen te beroven. Hij wil hen geestelijk én ma-
terieel verarmen. In plaats daarvan dat mensen geestelijk groeien en wandelen met de Heer, wil hij 
hen verbitterd en moedeloos maken en laten terugvallen: 

“Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, 
opwaarts spruitende, beroering make en daardoor velen verontreinigd worden” (Hebreeën 
12:15). 

Als de duivel u berooft van uw zielerust, en uw geloof verzwakt, dan raakt u verbitterd tegen uw 
omstandigheden, tegen andere mensen en zelfs tegen God. Dit kan ertoe leiden dat u terugvalt, uw 
geestelijke bediening staakt, en ook het genadeloon verliest wat u volgens de beloften in 2 Korinthi-
ers 5:10 en Openbaring 22:12 zou gekregen hebben voor een toegewijd leven van dienstbaarheid bij 
de Heer: 

“Zie, Ik kom haastig; houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” (Openbaring 3:11; vgl. 
Openbaring 2:25). 

Johannes waarschuwt ook dat wij op onze hoede moeten zijn tegen de berover die ons van ons ge-
nadeloon wil beroven: 

“Ziet toe voor uzelf, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mo-
gen ontvangen” (2 Johannes 8). 

Behalve de geestelijke schade die de berover de mens kan aandoen, is hij ook erop uit om u van uw 
geld, bezittingen, gezondheid en vele andere dingen te beroven. Hij weet dat wanneer hij dit doet u 
beperkt zal worden in de mate waarmee u de Heer kunt dienen en zijn werk op aarde financieel en 
anderszins kunt ondersteunen. 
De duivel is inderdaad een dief, die komt om in te breken en te stelen en mensen op allerlei wijzen 
van hun erfenis te beroven. Jezus heeft gezegd: 

“De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het 
leven hebben, en overvloed hebben” (Johannes 10:10). 

Bent u waakzaam genoeg tegen de listige strategieën en verborgen plannen van de berover? Beseft 
u wat voor grote schade u uzelf én anderen kan aandoen door niet een leven van waakzaamheid en 
nauwgezetheid te leven? Als u permissief begint te leven en een achterdeur of venster voor de bero-
ver openlaat, zal hij binnenkomen en verwoesting zaaien in uw persoonlijk leven, huishouding, hu-
welijk en werk. Dit kan u duur te staan komen en u in een woestijn van moedeloosheid laten belan-
den. 

5. Aanklager 
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In een belangrijk opzicht treedt Satan ook als aanklager op in de geestelijke oorlog die hij tegen 
Christenen voert. In de eerste plaats klaagt hij u aan bij de troon van God nadat hij u succesvol 
verleid of misleid heeft. Satan heeft dus toegang tot de troon van God, en zal dit hebben tot in het 
midden van de verdrukking wanneer hij finaal neergeworpen zal worden: 

“…want de aanklager onzer broederen, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is neer-
geworpen” (Openbaring 12:10). 

Wat deze aanklachten betreft, geeft de Bijbel ons de volgende verzekering: 
“Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd 
heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; En Hij is een 
verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor [de zonden] der gehe-
le wereld” (1 Johannes 2:1-2). 

Wij moeten er natuurlijk zorg voor dragen dat wij in het licht wandelen en alle zonden die we ge-
daan hebben onmiddellijk belijden (1 Johannes 1:7). Daardoor wordt Satan weer wat van zijn in-
vloedsfeer afgenomen die hij in uw leven had verkregen. 
In de tweede plaats klaagt Satan de christenen ook aan bij de ongeredde wereld, waarnaar Paulus 
verwijst als “deze tegenwoordige boze wereld” (Galaten 1:4). Hier worden wij gehaat en vervolgd, 
zoals Jezus zei: “In de wereld zult gij verdrukking hebben” (Johannes 16:33). Dit is het gevolg van 
Satans aanklachten tegen Gods kinderen. Het doel hiervan is om christenen in een ongunstig dag-
licht te brengen en hun christelijke voorrechten te ontnemen, zoals christelijk onderwijs en gods-
dienstvrijheid. 
Ten derde klaagt Satan de broeders bij elkaar aan, in een poging om broedertwisten aan te wakke-
ren en een wig te drijven tussen medegelovigen. Er moet niet toegegeven worden aan grieven en 
wraakgedachten van deze aard, want dan krijgt de zielenvijand zijn zin en benadeelt hij zodoende 
het werk van de Heer. Weersta al de onruststokerij van de vijand en bewaar de vrede tussen de 
broeders: 

“Verdragende elkander, en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand [enige] klacht 
heeft; gelijk Christus u vergeven heeft, [doet] ook gij alzo” (Kolossenzen 3:13). 

U moet een broeder die in een of ander opzicht struikelt terecht brengen: “brengt de zodanige te-
recht met de geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt” (Gala-
ten 6:1). Wij moeten wel weerleggen, bestraffen en vermanen als dat nodig is, maar dit moet in alle 
lankmoedigheid en lering geschieden (2 Timotheüs 4:2). Het moet niet gebeuren dat de duivel u 
beïnvloedt om de broeders te verwerpen, te haten en zelfs te vervolgen. Op die manier verzwakt hij 
het christendom doordat zij zich met interne strijd bezig houden. Zo zullen wij onszelf oneindige 
schade aandoen en kunnen wij nooit de strijd winnen waartoe wij verbonden zijn. 
In de vierde plaats klaagt de duivel christenen ook bij henzelf aan. Hierdoor probeert hij hen te 
laten lijden aan een schuldcomplex. Hij klaagt hen niet enkel aan over hun recent begane zonden, 
maar ook over die welke lang geleden begaan werden en reeds volkomen vergeven zijn. Door zulke 
oude koeien uit de sloot te halen tracht hij oude problemen, grieven en zonden te doen herleven en 
uzelf op grond hiervan verwerpelijk te doen voelen. 
Op deze manier takelt Satan het vertrouwen en geloof af van een persoon en belast hem met een 
minderwaardigheidscomplex. De persoon moet denken dat hij zóvele zonden heeft begaan dat de 
Heer hem niet meer zal vergeven. Ook moet hij denken dat hij zó’n mislukkeling is dat hij niets 
voor God kan doen. De gedachte wordt dan bij hem ingeplant dat hij zich van alle activiteiten moet 
onttrekken en een laag niveau moet aanhouden opdat meer bekwame mensen het werk kunnen 
doen. Wanneer deze ongelukkige slachtoffers dit doen, is de aanklager in zijn opzet geslaagd. Dan 
is er nóg een soldaat die zich uit de linies van het christendom onttrekt, om zich ergens af te zonde-
ren en op zijn mislukkingen, zwakheden en verongelijkingen verder te teren. In zijn hart is er een 
wortel van bitterheid, die gevoed wordt door hernieuwde vleselijkheid en negatieve herinneringen. 
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Wij moeten de dingen die achterliggen vergeten, ons geloofsoog gevestigd houden op de Overwin-
naar, Jezus Christus, en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, terwijl wij alle lasten 
afleggen én de zonden die ons zo makkelijk omringen. Dit is het pad van de overwinning! 

 

2. Overwinning over boze gedachten 
Verkeerde gedachten zijn dikwijls de oorzaak van zonde in een mens zijn leven, en dit verleent Sa-
tan een open deur: 

“Want wandelende in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees; Want de wapenen van 
onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten; Daar wij de 
overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle 
gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus” (2 Korinthiërs 10:3-5). 

Elke wedergeboren christen is in een geestelijke oorlogvoering betrokken tegen zonde, vleselijk-
heid, wereldgezindheid en een dode vormengodsdienst. Al deze dingen zijn “hoogten” van Satan 
waardoor hij werkt om zijn koninkrijk te bevorderen. 
De vier terreinen die in 1 Korinthiërs 10:4-5 genoemd worden, zijn ten nauwste met elkaar verbon-
den. Wanneer een vesting (“sterkte”) valt, dan valt hiermee evenzo de strategie (“overleggingen”), 
en alle schans (“hoogte”) tegen de waarheid, én de rebelse ideeën (“alle gedachte”) waaruit dit alles 
ontstaan is. Christenen die de oprichting van zondige vestingen in hun levens willen voorkomen, 
moeten dus van bij het vertrekpunt van zonde weerstand bieden, namelijk op het vlak van de ge-
dachten. Dit laat zich opdelen in vier punten:  

1. Dwalende en onchristelijke gedachten 
Verkeerde ideeën en voornemens zijn het vertrekpunt bij zondige daden. Deze gedachten en slechte 
begeerten kunnen uit de mens zijn eigen onderbewustzijn en vleselijke natuur naar voor komen, 
want: “… een ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt 
wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde 
baart de dood” (Jakobus 1:14-15). 
Dat wat ik met mijn ogen zie, is dikwijls de oorzaak van zonde (Mattheüs 5:28; 1 Johannes 1:15-
16). Verleidende gedachten kunnen ook uit verkeerd leesmateriaal of moreel afbrekende gesprekken 
voortspruiten: “Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden” (1 Korinthiërs 15:33). 
Een andere bron van zondige gedachten is de rechtstreekse beïnvloeding door de duivel. Hij kan 
vurige pijlen op u afvuren (Efeziërs 6:16) waardoor hij uw gedachten verwart en onchristelijke sug-
gesties bij u inplant. Soms kunnen deze gedachten als iets goeds overkomen, maar het betekent ech-
ter een bedekte aanval op uw christelijke waarden. Om deze reden moeten alle gedachten onder-
zocht en tot gehoorzaamheid onderworpen worden aan Christus. De duivel slaagt er dikwijls in om 
christenen in hun gedachten erg te laten dwalen wanneer zij bidden of naar een goede boodschap 
luisteren. 
Omdat zonde met gedachten begint, moet elke gedachte gevangen genomen worden tot gehoor-
zaamheid aan Christus (2 Korinthiërs 10:5). Indien dit niet gedaan wordt, raken de verkeerde ge-
dachten ingeburgerd en worden een oorzaak van zonde. 

2. Een schans tegen de kennis van God 
Wanneer tegen zondige gedachten geen weerstand wordt geboden, betekent dit dat ze stilzwijgend 
aanvaard worden en ze zullen mettertijd in uw hart en verstand gevestigd raken. Daarna zoekt u 
morele rechtvaardiging om er uitvoering aan te verlenen. U redeneert dan de zaak van alle kanten 
dicht, en u begint uw zondige voornemen goed te praten. 
In dit proces bouwt u een hoogte op voor de leugen in uw leven. U gebruikt en verdraait zelfs de 
Bijbel om morele en godsdienstige rechtvaardiging te verkrijgen voor uw geplande daden. De dui-
vel heeft een Bijbeltekst aangehaald toen hij de Heer Jezus verzocht heeft (Lukas 4:9-11), en hij 
gebruikt nog steeds dezelfde methode van de Bijbel te verdraaien om een schans of hoogte tegen de 
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ware kennis van God op te richten. Op die manier ‘helpt’ hij u om in een leugen te leven en u door 
misleiding tegen de grondwaarheden in Gods Woord te verzetten. 

3. Een actieplan 
Nu de zondige gedachte gevestigd én ‘gerechtvaardigd’ is, moet er een strategie of actieplan voor 
de implementering ervan uitgewerkt worden. Er is geen einde aan de vindingrijkheid, boze plannen, 
schelmenstreken, geheime ontmoetingen en knoeierij waarmee mensen voor de dag kunnen komen 
om uitvoering aan zondige ideeën te geven. Als deze plannen niet verbroken worden, worden ze 
uitgevoerd en komt de zonde tot volle verwerkelijking. 

4. Een zondige vesting 
Wanneer de zondige daad gepleegd wordt, wordt er een overwinning behaald voor de machten van 
de duisternis in de persoon zijn leven. Een vesting wordt dan voor de betrokken zonde opgericht 
waarin het zich heeft ingegraven en verschanst. De persoon wordt dan een slaaf van deze zonde, en 
doet dit opnieuw en opnieuw. Het maakt niet uit of dit tabak- of drankverslaving is, of geweldda-
digheid, overspel, materialisme, leugens, diefstal of wat dan ook is, maar deze zonde krijgt beheer 
over zijn slachtoffer en regeert hem als het ware vanuit de vesting die in zijn leven opgericht werd: 
rus“… want door wie iemand overwonnen is, die is hij ook tot een dienstknecht gemaakt” (2 Petrus 
2:19; zie ook Johannes 8:34). Met verloop van tijd wordt de verslaving erger, de vesting van Satan 
wordt versterkt en nieuwe vestingen komen erbij. 

Het pad van de zonde 
Het ontwikkelingspad van de zonde wat hierboven werd besproken, is duidelijk. Het begint bij de 
gedachten die ongehoorzaam zijn aan Christus, daarna worden die gerechtvaardigd, daarna worden 
plannen beraamd om ze uit te voeren, en uiteindelijk worden de zondige daden uitgevoerd en raken 
in uw leven gevestigd. 
Een klassiek voorbeeld van dit pad van verleiding is het geval van koning David. Hij heeft een 
mooie vrouw zien baden en heeft haar begeerd. Hij heeft zijn gedachten niet in het licht van Gods 
Woord geëvalueerd, anders zou hij deze dadelijk verworpen hebben omdat het strijdig is met de wet 
van de Heer: “Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste” (Exodus 20:17). 
Hij stond open voor het ‘voorstel’ dat aan hem gedaan werd en is dadelijk naar fase 2 overgegaan. 
Daar heeft hij rechtvaardiging gevonden voor zijn gedachte door een leugenachtige schans tegen de 
kennis van God op te richten en te redeneren dat hij als koning van Israël elke vrouw kon nemen die 
zijn hart begeerde. 
In fase 3 heeft hij een boos plan beraamd om zich te ontdoen van de man van deze vrouw om haar 
dan voor hem alleen te bezitten. In fase 4 heeft hij het plan laten uitvoeren die de dood van de man 
op het slagveld bewerkstelligde, en heeft hij zijn vrouw genomen. Deze vesting van zonde is echter 
niet lang in Davids leven blijven bestaan, want hij heeft zich daarvan grondig bekeerd: 

“Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een 
rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van Uw 
aangezicht, en neem Uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weer de vreugde Uws heils; en de 
vrijmoedige geest ondersteune mij. Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars 
zullen zich tot U bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils!” (Psalm 
51:11-16). 

David kon zichzelf veel verdriet en ellende bespaard hebben als hij in een vroeg stadium tegen zon-
dige gedachten en begerigheden weerstand had geboden. 
Vele mensen hebben in onze tijd vestingen van zonde in hun levens. Vestingen van valse godsdien-
sten worden op allerlei manieren gerechtvaardigd, zelfs met de Bijbel. De zonde van materialisme 
wordt gerechtvaardigd op grond van de stelling dat wij koningskinderen zijn en wij alles mogen te 
hebben wat onze ogen zien. Zodoende wordt er voor de geldgod, de Mammon, plaats gegeven in 
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ons leven. De ene boze vesting bereid de weg voor de andere, en alles wordt middels zondige ge-
dachten gerechtvaardigd. 
 

3. De wapens van het licht 
De strijd waarmee wij tegen de zonde, het vlees en de wereld (= kanalen die door Satan gebruik 
worden) gewikkeld zijn, wordt primair op het geestelijke vlak gevoerd: 

“Want wandelende in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees; Want de wapenen van 
onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten” (2 Korinthi-
ers 10:3-4). 

Er is een krachtig arsenaal van ten minste vijf van deze wapens van het licht die voor geestelijke 
oorlogvoering tot onze beschikking staan. Wij moeten daar niet slechts kennis van nemen, maar ook 
vaardig worden in het gebruik ervan: 

Geloof 
Mijn geloofsverhouding met de Heer moet erg sterk en onwankelbaar zijn, zodat ik mijn vertrou-
wen onder alle omstandigheden volkomen op Hem zal stellen, om van mij meer dan een overwin-
naar in de Heer Jezus te maken2. Ik moet weten en geloven dat Hij die in mij is, groter en sterker is 
als hij die in de wereld is (1 Johannes 4:4). 
Zonder geloof in de Overwinnaar ben ik weerloos in de strijd tegen zonde en ongerechtigheid. De 
volgende teksten onderstrepen het feit dat wij in een geestelijke strijd gewikkeld zijn waarbij ons 
geloof in de Heer een krachtig overwinningswapen is tegen de plannen van de Boze: 

 “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de we-
reld overwint, [namelijk] ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, 
dat Jezus is de Zoon van God?” (1 Johannes 5:4-5).  

 “Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, waarmee gij al de vurige pijlen 
van de boze zult kunnen uitblussen” (Efeziërs 6:16).  

 “Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, waartoe gij ook geroepen 
zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen” (1 Timotheüs 6:12).  

 “Zijt nuchter, [en] waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, 
zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof” (1 
Petrus 5:8-9).  

Blust u de vurige pijlen van de Boze uit met het schild van uw geloof in de Heer Jezus, of staat u 
open en bloot voor al de verwarrende, verleidende en onreine gedachten die de Boze op u afvuurt? 
Verschans u in Christus tegen de aanvallen van de zielenvijand: “De Naam des HEEREN is een 
Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen, en in een Hoog Vertrek gesteld worden” 
(Spreuken 18:10). Onthoud dat u slechts in de Heer meer dan een overwinnaar kan zijn2 - nooit in 
uw eigen kracht. 

Het bloed van het Lam 
Het is belangrijk om te begrijpen dat onze overwinning gebaseerd is op de kruisdood van de Heer 
Jezus. Hij heeft een menselijk lichaam aangenomen “opdat Hij door de dood te niet doen zou dege-
ne, die het geweld des doods had, dat is, de duivel” (Hebreeën 2:14). 
Het bloed dat Jezus aan het kruis uitgestort heeft toen Hij zijn leven aflegde, heeft kracht over alle 
verzoekingen en plannen van de Satan. Op grond hiervan kunnen alle zonden vergeven en de ban-
den ervan verbroken worden: “In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, [namelijk] de ver-
geving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade” (Efeziërs 1:7). 

                         
2 Romeinen 8:37: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft”. 
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Gedurende de grote verdrukking, wanneer de duivel met dubbele woede onder de mensen op aarde 
zal werkzaam zijn (Openbaring 12:12), zullen de christenen van die tijd wél allen fysisch als marte-
laren sterven, maar geestelijk zullen zij de Antichrist “overwinnen door het bloed van het Lam” 
(Openbaring 12:11). Beroept u zich op het bloed van Christus voor uzelf wanneer de duivel u aan-
valt, en ook voor uw geliefden en anderen voor wie u intreedt en die bescherming nodig hebben? 
Het bloed van Christus is geestelijk levengevend (Johannes 6:53-56), het reinigt ons voortdurend 
van zonde (1 Johannes 1:7), en verleent ook kracht in de strijd tegen de Boze (Openbaring 12:11). 

Christelijk getuigenis 
U op de Heer Jezus en zijn overwinningswerk aan het kruis te beroepen, gaat hand in hand met de 
vrijmoedigheid om in het openbaar daarvan te getuigen, alsook de bereidwilligheid om voor zijn 
Naam te lijden: 

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getui-
genis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe” (Openbaring 12:11; zie ook He-
breeën 10:35 en 13:13; Mattheüs 5:14-16). 

Getuigenis speelt een uiterst belangrijke rol in het leven van de christen. Daardoor bevestigt hij zijn 
geloof en doet hij een fundamenteel geestelijk werk, zonder welke zijn geloof als dood zou kunnen 
worden (Jakobus 2:14-26). Paulus verduidelijkt het nauwe verband tussen geloof en getuigenis als 
volgt: 

“… indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem 
uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter recht-
vaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid” (Romeinen 10:9-10). 

Wij hebben de opdracht om getuigen van de Heer Jezus te zijn in een donkere en goddeloze wereld  
(Johannes 20:21; Handelingen 1:8). Hierdoor zijn al vele overwinningen voor het kruis behaald en 
is het koninkrijk der hemelen op een krachtige wijze in vele werelddelen uitgebreid. Zonder christe-
lijk getuigenis en prediking zouden miljoenen mensen in geestelijke duisternis voortgeleefd hebben, 
met hun zinnen verblind door “de god van deze wereld”3, namelijk de duivel. 

Gebed 
Nog een machtig geestelijk wapen wat de Heer ons gegeven heeft, is gebed: “Belijdt elkander de 
misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed van de rechtvaardige 
vermag veel” (Jakobus 5:16). Gebed werkt samen met geloof: 

“Maar dat hij [ze] begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, 
die van de wind gedreven en op- en neergeworpen wordt. Want die mens mene niet, dat hij iets 
ontvangen zal van de Heere” (Jakobus 1:6-7). 

Om overwinnende gebeden te kunnen bidden, moeten wij “toegaan met een waarachtig hart, in vol-
le verzekerdheid des geloofs, [onze] harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten” (Hebreeën 
10:22). Wij moeten dus rein en heilig leven. Wij moeten ook in de Bijbel nagaan wat de wil van de 
Heer is, en in overeenstemming daarmee bidden: 

“En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij 
ons verhoort” (1 Johannes 5:14). 

Wanneer ik tot de genadetroon nader en mezelf in gebed aan de genade en almacht van God onder-
werp, dan vlucht de duivel van mij weg: 

“Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel, en hij zal van u vluchten” (Jakobus 4:7). 
Wanneer ik zijn aanslagen negeer, ze als een illusie wegredeneer, ze door eigen kracht of door me-
dische of psychologische hulp probeer te neutraliseren of af te slaan, dan verergeren de problemen 
en worden later monsterachtig groot. Als ik er echter een gebedszaak van maak, en ook van anderen 
hun voorbidding verkrijg, dan neem ik mijn toevlucht tot de Heer en dan verzwakt de vijand zijn 
                         
3 2 Korinthiërs 4:4. Zie ook Efeziërs 2:2; 6:12; Johannes 12:31; 14:30; 16:11; Lukas 4:5-6. 
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greep op mij dadelijk. Door volhardend gebed zal ik volkomen bevrijding verkrijgen, en de zielen-
vijand zal op de vlucht slaan. Hij zal later weer terugkomen, maar dan behoor ik te weten waar mijn 
kracht en mijn sterkte is: in gebed neem ik mijn toevlucht tot de Heer, die mij zal uitredden. 

Het Woord 
De Bijbel is een belangrijk deel van de christen zijn wapenrusting; daarom zegt Paulus: “En neemt 
… het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord” (Efeziërs 6: 17). Het is een levend en krachtig 
woord dat tot diep in mijn leven indringt en daar zijn overtuigingswerk doet: 

“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard, en gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en 
van het merg, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten” (Hebreeën 
4:12; zie ook Johannes 6:63 en Jeremia 23:29). 

De Bijbel is de finale maatstaf voor waarheid, en in het licht daarvan beoordeel ik gedachten als 
goed en kwaad. Omdat het Woord als een scherp zwaard is, dat tot de diepten van mijn ziel door-
dringt4, kan het de aard en motieven van mijn gedachten tenvolle openbaren. Dit werkt samen met 
mijn geweten om mij te tonen wat recht of krom is. 
Het evangelie van Jezus Christus is een dynamische kracht tot redding voor elkeen die gelooft 
(Romeinen 1:16). Het bezit het vermogen om elke ongeredde persoon uit Satans macht te verlossen, 
als hij erin gelooft. Het Woord bezit een autoriteit en kracht die door de Heer zelf onderschreven en 
gewaarborgd wordt: “Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem 
amen, Gode tot heerlijkheid door ons” (2 Korinthiërs 1: 20). Maak zeker dat u elke dag de vrijma-
kende kracht van het Woord in uw leven ervaart en in het licht daarvan wandelt: 

“En [gij] zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32). 
Zijn uw voetstappen in het Woord van God verankerd? 

“Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen” 
(Psalm 119:133). 

Wij kúnnen meer dan overwinnaars zijn in de strijd tegen de machten van de duisternis, als wij niet 
links of rechts van het pad van de Heer afwijken. Verlustig u in de Heer, dan zal Hij u geven de 
begeerten van uw hart. 
Onthou altijd dat van de veelvuldige bedieningen van de Heilige Geest, er twee fundamentele rede-
nen zijn waarom Hij u met kracht uit de hoogte wilt bekleden. De eerste reden is om u te bekrachti-
gen om een getuige voor Christus te kunnen zijn (Handelingen 1:8). De tweede reden is om u voor 
geestelijke oorlogvoering toe te rusten en bekwaam te maken; daarom zegt Paulus: “…wordt krach-
tig in de Heere, en in de sterkte Zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt 
staan tegen de listige omleidingen van de duivel” (Efeziërs 6:10-11). Het is slechts vanuit de positie 
van een Geestvervuld leven dat wij krachtige getuigen kunnen zijn en de Boze kunnen overwinnen. 
 

 
Lees ook: 
o “Dit is een oorlogsbriefing”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oorlogsbriefing.pdf 
 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

                         
4 Hebreeën 4:12: “Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en 
gaat door tot de verdeling van de ziel, en van de geest, en van de samenvoegselen, en van het merg, en is een oordeler 
der gedachten en der overleggingen des harten”. 
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