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Geestelijke strijd 

(aantekeningen en vragen voor een kring/gespreksbijeenkomst) 

 

Als we nadenken over geestelijk strijd kunnen we het volk Israël als zichtbaar voorbeeld 

nemen. Hun strijd in de zichtbare wereld is een voorbeeld voor de strijd van de gelovige 

in de onzichtbare, geestelijke wereld.  

 

Probeer aan de hand van de Bijbel aan te geven dat het volk Israël een voorbeeld is voor 

de gelovigen nu.  

 
Slavernij van de zonde / bevrijding uit de macht van de zonde en de vijand 

 

Ieder mens is van nature in de macht van de zonde en door de zonde heeft de satan die 

mens in zijn macht.  

 
Een slaaf moet zijn meester gehoorzamen. Hoe zit dat bij een wedergeboren mens 

volgens Romeinen 6:12 ? 

 

Strijd in de woestijn / wereld 

 
Waarmee zou je woestijn kunnen vergelijken op grond van Johannes 17:11-18? 

Hoe wordt de satan genoemd in Johannes 12:31 en 14:30-31? 

 
De strijd door misleiding 

 

We zouden de periode in de woestijn kunnen omschrijven als het leven in een vijandige 

wereld waarin een wedergeboren mens nog wordt gedomineerd door het "vlees". Hij leeft 

in een strijd met de vijand, want die probeert invloed uit te oefenen via de omgeving. 

 
Er zijn diverse manieren waarop de satan strijd voert tegen de gelovigen.  

Welke vind je in de volgende Bijbelgedeelten? 

 

1 Johannes 2:16 en Jacobus 1:14 - 15. 

1 Timotheüs 6:9-10 

1 Korinthiërs 6:18 

 

Kun je voorbeelden noemen uit de praktijk hoe je met deze strijd in aanraking komt? 

Welke rol spelen televisie, internet, kranten en tijdschriften hierin? 
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1 Korintiërs 10:14 en 19-20? 

 

Hoe kun je in onze tijd in aanraking komen met deze boze geesten of demonen? 

Zie bijvoorbeeld 2 Kronieken 16:12. 

 

Een andere manier die de satan gebruikt om te strijden vind je in Hebreeën 13:9 en 1 

Timotheüs 4:1. In welke tijd gebruikt hij deze vooral? 

 
De strijd van buitenaf 

 

Zoals het volk Israël in de woestijn werd aangevallen door volken die daar woonden, zo 

worden gelovigen ook aangevallen door vijandige mensen of zelfs overheden. 

Hoe wordt de satan genoemd in 1 Petrus 5:8-9 ? 

En op welke manier strijdt hij volgens deze verzen tegen gelovigen? 

En hoe kunnen de gelovigen zich hiertegen verweren? 

 

Strijd in het beloofde land / geest 

 

In Numeri 13 en 14 wordt de geschiedenis beschreven van de aankomst van het volk 

Israël bij de grens van het beloofde land. Omdat ze bang waren voor de vijanden in het 

land, gingen ze in eerste instantie terug naar de woestijn. 

Waarmee kun je het beloofde land waar het volk Israël naar toe ging vergelijken? 

 

In Hebreeën 4 wordt deze geschiedenis aangehaald. Daar wordt een toepassing voor de 

gelovigen uit gehaald. In vers 11 worden we opgeroepen er ernst mee te maken de rust 

(van het beloofde land) binnen te gaan.  

Wat zou dat betekenen en hoe doe je dat?  

 

Toen het volk de Jordaan was doorgetrokken moest het worden besneden - zie Jozua 3: 

5-9. Zij keerden later ook regelmatig terug naar Gilgal. Zij werden daardoor weer 

bepaald bij hun besnijdenis. 

Waarvan is de besnijdenis een beeld / wat is de ware besnijdenis ? Romeinen 2:28-29 en 

Filippi 3:3 

 

Na de reis door de woestijn, dat is de ervaring die een gelovige krijgt tijdens zijn leven in 

deze wereld, kan hij op een punt komen dat hij zich niet meer laat leiden door zijn vlees, 

maar door zijn geest, die weer onder de leiding staat van de Heilige Geest. Zijn vlees 
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sterft als het ware. Dat is het gaan door de Jordaan. Hij komt in het land. Het land vloeit 

over van zegeningen en rijkdommen - Numeri 13:27.  

Welke zegeningen en rijkdommen heeft God aan de gelovigen van het nieuwe verbond 

gegeven ?  

Johannes 10:10 

Filippi 4:19 

Efeze 1;3 

Efeze 1:19 

1 Petrus 2:24 

Galaten 3:13-14 

 

Om het land in bezit te nemen moest het volk de zegeningen veroveren en de vijanden 

die er woonden vernietigen. Hoe kunnen wij dat nu doen? 

Denk hierbij aan de betekenis van het zwaard in de wapenrusting van God en betrek 

hierbij het belang van je woorden.  

Spreuken 18:20-21 

Marcus 11:23 

Hand 3:3 en 34 

 

 

De bij deze vragen behorende Bijbelstudie kun je lezen via de onderstaande link 

 

www.klaaswebsites.nl\bijbelcursus\studies\geestelijke-strijd.pdf 

 


