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A: De Geestelijke strijd is een werkelijkheid

1. Een geestelijke wereld bestaat en is echt

2. We leven in een geestelijke oorlog

3. Hoe zien engelen en demonen er uit?

4. Hoe wordt het woord ‘geest’ in de Bijbel gebruikt?

5. Argumenten tegen onderwijs over onreine geesten

6. Het doel van Satan

7. Het doel van de Heer Jezus



B: De strategieën van de satan en de 

gereedschappen die Jezus ons heeft gegeven

Gebied #1: Zonde

Gebied #2: Leugens

Gebied #3: Demonische invloed en gebondenheid



Ik verwerp de leugen dat God mijn 

Vader…

Ik kies om de waarheid te geloven dat 

God mijn Vader…

1. afstandelijk en ongeïnteresseerd zou 

zijn

intiem en betrokken is.

2. streng en veeleisend zou zijn aanvaardend en vol vreugde en blijdschap 

is. 

3. passief, koel of misbruikend zou zijn warm, liefdevol, vriendelijk en mij 

beschermend is.

4. afwezig en te druk voor mij zou zijn. altijd bij mij is, en verlangend is om bij mij 

te zijn. 

5. nooit tevreden met wat ik doe; 

ongeduldig en boos zou zijn

geduldig en langzaam tot toorn is.

6. vitterig en perfectionistisch zou zijn toegewijd is aan mijn groei en trots op mij 

is als Zijn geliefd kind.

7. bezig zou zijn om alle plezier uit mijn 

leven weg te nemen

te vertrouwen en verlangend is mij een 

vervuld leven te geven. Zijn wil voor mij is 

goed, welgevallig, en volkomen.



Je kern identiteit

1. Ik ben een geliefd kind van God

2. Ik ben de vriend van Christus

3. Ik ben gerechtvaardigd en heilig verklaard

4. Ik ben een hemelburger

5. Ik ben het zout van de aarde en het licht van de wereld

6. Ik ben een tempel van God

7. Ik ben Gods medearbeider

> Je bent een man of een vrouw – met een mengsel van gevoelens

8.    Ik ben een man / vrouw



� Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen

� Geloven dat een aantrekkelijk lichaam en persoonlijkheid ervoor 
zal zorgen dat ik krijg wat ik wil.

� Geloven dat ik meer nodig heb dan wat God mij in Christus 
gegeven heeft.

� Geloven dat ik met slecht gezelschap kan omgaan en daar niet 
door zal worden besmet.

� Geloven dat ik alles kan lezen, alles kan zien of naar alles kan 
luisteren zonder daardoor besmet te worden.

� Geloven dat ik kan doen wat ik wil en dat er op aarde geen 
gevolgen zijn voor mijn zonden.

� Geloven dat ik, om gelukkig te zijn, de goedkeuring van bepaalde 
mensen nodig heb.

GEBED: Heer Jezus, ik belijd dat ik misleid ben door te …. 

Ik dank U voor Uw vergeving en ik verbind mij ertoe alleen 

Uw waarheid te geloven. In de naam van Jezus. Amen.



Gebied #3: Demonische invloed en gebondenheid

1. Wat kunnen demonen met een 
ongelovige doen?

2. Wat kunnen demonen met een 
christen doen?

3. Hoe kunnen demonen wettige 
grond in onze levens krijgen?

4. Hoe kunnen we daartegen strijden?



Conclusie

1. De geestelijke wereld bestaat echt – andere geesten

2. Er is strijd in de geestelijk wereld – ook vandaag en bij jou!

3. Geef aandacht aan de 3 strijdgebieden 

Zonde

Leugens

Demonie


