
Zondag 28 juli 2013 - Geestelijke strijd (Ps. Hoo Handojo)


Hebreeën 11: 3 → God schiep de wereld door het Woord van God uit het •

onzichtbare. De wereld van het onzichtbare is dus groter dan die van het 
zichtbare.

Voorbeeld: Rembrandt, een bekende schilder, maakte een schilderij. Wie is nu 
belangrijker? De schilder natuurlijk. Want als hij nog zou leven, kon hij nog meer 
schilderijen maken. 
Naar analogie kan je God vergelijken met Rembrandt. God schiep een koe. In 
bepaalde culturen worden koeien als heilig beschouwd. Maar ze vergeten dat het 
God is die de koe geschapen heeft.

Zoals we Rembrandt zelf niet gezien hebben, hebben we God ook niet gezien. En 
toch is Rembrandt belangrijker dan zijn schilderijen, en is God belangrijker dan 
Zijn schepping.

De geestelijke wereld kan je enkel zien met geestelijke ogen. En daarvoor moet je 
geest eerst wedergeboren christen worden. Je geest komt dan tot leven en je 
krijgt dan de mogelijkheid om te zien in de geestelijke wereld.

De geestelijke strijd speelt zich dus ook af in de geestelijke, onzichtbare wereld.


Kolossenzen 2: 8 → Pas op voor misleidingen van filosofie, verleidingen zonder •

inhoud,… Deze dingen verhinderen dat je Christus ziet.

De geestelijke strijd speelt zich vooral af op het terrein van je denken. Alles 
begint in het denken. Als je iets wil maken, heb je op voorhand eerst een concept 
in gedachten. 


Kolossenzen 2: 9-10 → in God ben je al volmaakt. Wat moet er echter nog •

gebeuren? Wat al aanwezig is in de geest, moet tot uiting komen in het 
natuurlijke.
Efeziërs 6: 10-12 → Wij vechten niet tegen mensen (= vlees en bloed), maar •

tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk. De duivel valt ons aan in ons denken.




Kolossenzen 2: 13-14 → Tijdens de bekering zijn we overgegaan van de dood •

naar het leven. Jezus heeft dit mogelijk gemaakt, omdat hij al getriomfeerd heeft 
over de duivel. De duivel is onder Jezus' voeten en dus ook onder onze voeten. 
Het enige dat de duivel nog kan doen, is je aanvallen in je denken/gedachten.

Wees dus waakzaam en laat niet alles toe in je denken.
We zijn al meer dan overwinnaar in Christus. Er is dus geen nood om specifiek 
oorlog te voeren in de geest. Christus heeft al alles overwonnen.


Handelingen 19: 6, 27•
Wat deed Paulus? Begon hij met geestelijke oorlogsvoering? Nee, hij begon ◦
gewoon met de verkondiging van het evangelie.

Johannes 8: 32 → Je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. •

En het evangelie is de belangrijkste waarheid.

Waarmee moeten we dus strijden? Predik de waarheid. Predik het evangelie!


2 Korinthiërs 10: 3-5 → Wij strijden niet tegen mensen. De strijd is in het •

denken.

Besluit: De duivel is al onder onze voeten. De geestelijke strijd wordt gevoerd 
in je denken. De waarheid die je kent en toepast in je leven, zal je vrijmaken. 
Slechte gedachten kan je ook verbreken in de Naam van Jezus Christus.v.  é


