
Zondag 26 oktober 2014 - Overwinning door onderwerping aan 
God
- Ps. Hoo Handojo -

1 Johannes 5: 19-20•
De wereld ligt nog onder de macht van het kwade (de duivel). Als kind van ◦
God kan ben je echter in God en ben je dus veilig. 
Aanvallen van de duivel kunnen echter nog altijd komen. We zijn er niet vrij ◦
van. Er is nog altijd een geestelijke strijd bezig. In de onzichtbare wereld dus.
Voorbeelden van geestelijke strijd: slechte woorden, slechte gedachten,…◦

Jakobus 4: 7•
In dit vers staat één van de krachtigste wapens die bruikbaar is in de ◦
geestelijke strijd.
Als mens kan je niet winnen van de duivel. Enkel God kan en heeft de duivel ◦
overwonnen. 

Voorwaarde voor geestelijke overwinning: ONDERWERP je aan God. ◦
Onderwerpen komt uit het Grieks: "ύποτασσο" = hupotasso: het is een ‣
militaire term en betekent je verplicht onderwerpen aan een leider, zich 
onder controle zetten van een bepaalde instantie of mens. Het wordt 
ook gebruikt in een niet-militaire situatie: uit vrije wil zich onderwerpen 
aan iemand.

Er zijn verschillende soorten van 'zich onderwerpen aan'•
Efeziërs 6: 1-4 (kinderen en ouders)◦

Kinderen (zowel in het natuurlijke als in het geestelijke), wees ‣
gehoorzaam aan je ouders, dan gaat het goed met je en leef je lang op 
aarde.
Vaders: voed je kinderen op, corrigeer hen (maar doe het in liefde).‣

Vers 5-8 (bazen en werknemers)◦
Onderwerp je aan je baas. Werk hem niet voortdurend tegen.‣
Gods Woord en wil staat wel nog boven wat de baas van je vraagt.‣

Jakobus 4: 7 (zich onderwerpen aan God)◦
Dit is de hoogste vorm van onderwerping.‣



Nee zeggen (de duivel weerstaan met geestelijke wapens), werkt alleen goed als 
je je eerst hebt onderworpen aan God.
Met andere woorden… er is slechts overwinning in je leven na onderwerping aan 
God.

Efeziërs 6: 18•
Zich onderwerpen aan God kan bijvoorbeeld door 'gebed en smeking' in ◦
de Heilige Geest.

Soorten gebeden:◦
Dankzegging (voor je eten, voor je werk, voor je gezin,…)‣
In de Geest bidden (= bidden in de tongentaal). Dit is rechtstreekse ‣
communicatie tussen jezelf en God.
Smekingen, voorbede doen voor iemand anders (voor je man/vrouw, je ‣
baas, je collega's, je vrienden,…)
Het woord 'gebed' in Efeziërs 6: 18 komt uit het Grieks: "προσευχομαι" ‣
= proseuchomai = lofprijs en aanbidding. Dit is één van de 
krachtigste vormen van gebed. Gods licht zal dan schijnen in duistere 
situaties.

Jakobus 4: 6•
God keert zich tegen de hoogmoedigen. Wees dus nederig voor God.◦


