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WE ZIJN IN OORLOG 

MET IS

1940, 1991 

“Het is oorlog”



DE DUIVEL GAAT ROND ALS EEN 

BRULLENDE LEEUW

Wees nuchter en 

waakzaam; want 

uw tegenpartij, 

de duivel, gaat 

rond als een 

brullende leeuw, 

op zoek naar wie 

hij zou kunnen 

verslinden.

(1 Pet. 5:8)



VERKENNING VAN 

GODS WOORD

Hoe opereert de vijand?



JIJ BENT BETROKKEN IN EEN 

GEESTELIJKE STRIJD

“Want 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” (Efeze 6:12).



DE STRIJD IS EEN REALITEIT

Jij bent als 

gelovige 

het doel 

van satan.



SATAN IS EEN VERSLAGEN VIJAND

Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken 

van de duivel verbreken zou. (1 Joh.3:8)



Geloof nooit wat Satan zegt…

De duivel was een mensenmoordenaar van het 

begin af, want er is in hem geen waarheid. 

Hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

(Johannes 8:44)



SATAN IS EEN BEDRIEGER 

1. 1 Johannes 5:19 – “Wij weten dat wij uit God 

zijn en dat de hele wereld in het boze ligt”.

2. Johannes 12:31 – vorst van deze wereld

3. Johannes 8:44 – de vader van de leugen

4. Johannes 10:10a – Satan is een dief, die 

slacht, steelt en verderft. 

5. Er is een georganiseerd netwerk van gevallen 

demonen (Luk. 8, Dan. 10:13) 



HOOFDDOEL: VAN JEZUS AFHOUDEN

2 KORINTHE 4:4 & 11:3-4

Gedachten 

die vernield 

worden

Gedachten 

die verblind 

worden



Satan heeft 6.000 jr. ervaring met het 

observeren van mensen. Satan kan een inschatting maken 

wat er in jouw hoofd omgaat. 

Satan kan gedachten in 

je hoofd plaatsen!



SATAN STROOIT LEUGENS 

IN ONS HOOFD

“Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden 

sommigen […] zich zullen wenden tot misleidende 

geesten en leringen van demonen” (1 Tim. 4:1).

1. Satan zette David ertoe aan om het volk te tellen 
(1 Kron. 21:1).

2. De duivel zette Judas ertoe aan om Jezus te 
verraden (Joh. 13:27).

3. Satan vervulde het hart van Ananias om te liegen 
tegen de Heilige Geest (Hand. 5:3).

4. Satan kan ons op ideeën brengen.  Denk niet dat 
iedere gedachte in je hoofd van jezelf is.



SATAN SCHIET PIJLEN AF
Het is geen probleem dat ik zondig, niemand weet het

God is niet te vertrouwen / God is dood

God is niet liefde – God is onberekenbaar

Mensbeeld – Godsbeeld – Wereldbeeld



VASTE VOET D.M.V. 

BOLWERKEN IN JE DENKEN

“De wapens van onze strijd zijn immers niet 

vleselijk, maar krachtig door God, 

tot afbraak van bolwerken. 

Want wij breken valse redeneringen af 

en elke hoogte die zich verheft 

tegen de kennis van God, 

en wij nemen 

elke gedachte gevangen 

om die te brengen tot de 

gehoorzaamheid 

aan Christus” 

(2 Kor. 10:4-5).



In een toren (bolwerk)  

werd rijkdom bewaard.

De boze wil dat ik de 

leugen als een bolwerk 

houd in mijn denken, 

zodat ik eruit blijf leven.

Een leugen wordt pas 

bolwerk als je het niet

als leugen behandeld! 

Je omarmt het – je 

gelooft dat het waar is.



VASTE VOET D.M.V. 

BOLWERKEN IN JE DENKEN

‘Bolwerken zijn mentale gedragspatronen die een gewoonte 

zijn geworden en die niet in overeenstemming zijn met het 

Woord van God’ - Neil T. Anderson

God kan dit nooit oplossen Waarom ik?

God hoort me niet
God is onbetrouwbaar

Ik moet ‘gewoon’

leren leven met deze 

verslaving
Niemand is te 

vertrouwen

Ik mag ook niks van God

Niemand zal ooit liefhebben

Te laat – de hel is mijn bestemming 

Ik doe mijn best

God doet de rest

Niemand vind mij leuk

Er is geen hoop 

voor mij



HOE DE BOZE ONZE GEDACHTEN 

KAN INFILTREREN…

REFLECTIE:

Welke 

bolwerken en 

verkeerde 

(leugenachtige) 

gedachten 

herken jij in 

jouw leven?  



LEUGENS & BOLWERKEN 

Leugen: Je bent en blijft een zondaar.

Waarheid: Ik ben gered, ik ben rechtvaardig 
verklaard, ik ben dus een heilige die nog zondigt 
(struikelt).

Leugen: “Ik zoek mijn bevestiging…” Je identiteit is 
gebaseerd op wat je hebt gedaan.

Waarheid: Je identiteit is gebaseerd op wat God 
voor jou hebt gedan op Golgotha.

Leugen: Je identiteit is gebaseerd op wat je over 
jezelf denkt of op wat anderen over jou zeggen.

Waarheid: Je identiteit is gebaseerd op wat God 
over jou zegt in Zijn Woord.



HOE KAN JE ALS CHRISTEN  

BOLWERKEN NEERHALEN?



GROTE BOLWERKEN KUNNEN VALLEN

VAL BERLIJNSE

MUUR (1961-1989)



WEES EERLIJK EN 

WANDEL IN HET LICHT



JE MOET EERST EEN SOLDAAT VAN 

JEZUS CHRISTUS ZIJN…



→ SCHATRIJK



NEEM JE GEESTELIJK POSITIE IN



Word veranderd 

door de 

vernieuwing van 

je denken!

(Rom. 12:1-2)

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, 

al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, 

al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er 

iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. (Fil. 4:8)



Wil jij  licht en inzicht ontvangen? 

Of wil je verder gaan in het schemer? 

In onwetendheid en vooroordeel? 

De keuze is aan jou. Als je licht en 

inzicht wilt, dan zal je moeten opstaan 

tegen deze bolwerken in je denken. 

Hoe? Met de waarheid van Gods 

Woord en met de kracht van gebed. 

Verneder jezelf! Laat Gods woord Zijn 

werk in jou doen – je veranderen, 

vormen, opvoeden en vernieuwen.



VUL JE MET DE WAARHEID!

GEHOORZAAM DE WAARHEID!

“Het openen van 

Uw woorden 

geeft licht; het 

geeft de 

onverstandigen

inzicht” 

(Ps. 119:130)



CONCRETE BOLWERKEN NEERHALEN

“De wapens van onze strijd zijn immers niet 

vleselijk, maar krachtig door God, 

tot afbraak van bolwerken. 

Want wij breken valse redeneringen af 

en elke hoogte die zich 

verheft tegen de kennis 

van God, 

en wij nemen 

elke gedachte gevangen 

om die te brengen tot de 

gehoorzaamheid 

aan Christus” 

(2 Kor. 10:4-5).

- Herken je Bolwerken?

- Welke leugens liggen 

eraan ten grondslag?

- Hoe moet je met verkeerde 

gedachten omgaan?

- Verkeerde gedachten 

krijgsgevangen maken door 

confrontatie met Waarheid.

- Schrijf een gebed…



BIED WEERSTAND AAN DE DUIVEL



TREK JE WAPENUITRUSTING AAN





GODS WOORD MAAKT VRIJ

“Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn 

discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de 

waarheid zal u vrijmaken” (Joh. 8:31-32)



VRIJ WORDEN IS 1 

VRIJ BLIJVEN IS 2



CONCLUSIE: BEVRIJD LEVEN 

IS VOOR 95% BIJBELS ONDERWIJS 

OVER GEESTELIJKE STRIJD


