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Uw persoonlijke geestelijke 
oorlogvoering 

Bron: http://www.letusreason.org/current154.htm , 2019 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling door M.V. 

 
Wanneer we de term geestelijke oorlogvoering horen, wordt deze op verschillende manieren geïn-
terpreteerd, afhankelijk van wat u werd geleerd of hebt ervaren. 
In de Bijbel lezen we over onze wereld als een slagveld; het duivelsrijk verzet zich tegen God, en de 
schaakstukken die worden verplaatst zijn u en ik, de mensheid. Hij is achter onze ziel aan, die het 
grootste zelfbezit van de mens is. 
We vechten elke dag op verschillende manieren in geestelijke oorlogvoering. Er zijn overal invloe-
den om ons heen om te handelen in strijd met onze nieuwe natuur. 
Een oorlog begint in onze geest, die het hart wil aanspreken; en het vlees strijdt tegen de geest en de 
geest tegen het vlees; dat is onze persoonlijke geestelijke oorlogvoering. 
We reageren ofwel in onze oude natuur, ofwel in de nieuwe. 
Deze oorlogsvoering kan opduiken in relaties, waarin de vijand verdeeldheid wil brengen. Wanneer 
we verkeerde gedachten krijgen over een persoon die we kennen of respecteren, dan kan dat ons 
vlees zijn of de vurige pijl van de duivel. Als het blijft bestaan nadat u hebt besloten dat het ver-
keerd is, dan weet u dat het niet van uzelf afkomstig is. 
Satan bemoeit zich voortdurend met de gelovigen die aan het werk zijn om de Heer te dienen, niet 
met degenen die neutraal zijn, die laat hij met rust. Dus als iemand zegt dat alles altijd goed gaat in 
zijn leven, dan is hij misschien neutraal voor Gods koninkrijk. Een van de grootste bedreigingen 
voor Satans koninkrijk is iemand die accuraat bidt, iemand die actief is in het dienen van de Heer, in 
welke hoedanigheid dan ook. 
De strijd kan jonge kinderen beïnvloeden op de zondagsschool, ons beïnvloeden die een goede ge-
tuige zijn in onze christelijke dienst, of als we bidden dat Jezus bekend wordt gemaakt aan specifie-
ke mensen. Deze mensen worden zijn doelwitten om hun werk te verwarren, te hinderen of te stop-
pen. 
Die strijd begon toen u een gelovige werd en u van partij veranderde.  

Efeziërs 2:2 “waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, 
overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werk-
zaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid”. 
Efeziërs. 5:8 “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als 
kinderen van het licht”. 

Nu zijn Satan en zijn koninkrijk onze vijand omdat we er niet langer in leven, of leven voor onze 
gevallen natuur. Hij wil dat we geneutraliseerd worden, dus probeert hij door middel van ideeën en 
concepten de waarheid te ondermijnen die we in de Schrift leren. 
Dit is waar valse doctrine wordt geïntroduceerd. Hij weet dat we nu de Schrift hebben als onze ba-
sis, onze leefregel. Dus verdraait hij die, laat ons naar anderen luisteren die de Schrift fout interpre-
teren, om niet in de waarheid te leven. Dit is het waar doctrine verdeelt (Romeinen 15:15-16). 
TWEE koninkrijken zijn in conflict. Eén koninkrijk wil de mens gevangen houden in zijn gevallen 
staat, het ander, het koninkrijk van het licht wil hen bevrijden door te vertrouwen op Gods Zoon, 
om Hem te dienen. Wij zijn degenen die de boodschap dragen om die vrijheid te brengen. 
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De wereld is in oorlog en we weten waar de echte oorlog zich voordoet. Hij wordt niet gewonnen 
op het slagveld door de mens als zodanig, alleen hebben wij het wapentuig, dat geestelijk is, het 
woord en het gebed. Satans oorlog wordt onzichtbaar gevoerd en hij wil dat zo houden. Door men-
sen de waarheid te tonen, wordt hij blootgesteld in zijn leugens. De gelovigen die tegenstand bieden 
tegen de duivelse invloeden, doen Gods wil door het licht te laten schijnen. Onze gebeden, als ze 
naar Gods wil zijn, kunnen worden beantwoord en dat kan de loop van iemands leven veranderen. 
We moeten geëngageerd zijn, zout en licht zijn, om weerstand te bieden tegen de snelle corruptie 
van onze cultuur. Het heeft niet veel zin voor ieder van ons om ons te concentreren op slechts een 
bepaald facet van het leven om het woord van de waarheid daarin te brengen. Als we allemaal wat 
meer deden, zou er veel worden gedaan. Bid en doe mee, terwijl we er de tijd voor hebben. 
 

 

 

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