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Welkom in de oorlog 
Bron : http://www.letusreason.org/discern32.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling/bewerking en voetnoten door M.V. 

 
 

Wanneer we de term geestelijke oorlogvoering horen, wordt deze op verschillende manieren 
geïnterpreteerd, afhankelijk van wat u werd geleerd of hebt ervaren. 
In de Bijbel lezen we over onze wereld als een slagveld, het duivelsrijk verzet zich tegen dat 
van God en de schaakstukken op het bord zijn u en ik, de mensheid. Hij is uit op uw ziel, 
wat het grootste bezit van de mens is. 
We strijden elke dag op verschillende manieren in een geestelijke oorlogvoering. We reage-
ren erop ofwel in onze oude natuur, ofwel in de nieuwe natuur die ons de overwinning geeft 
over zijn invloed. 
We hebben in onze geest een oorlog aan te gaan. Het vlees strijdt tegen de geest en de geest 
tegen het vlees; dat is onze persoonlijke geestelijke oorlogvoering. 
Maar de hele wereld ligt nu in de strijd als nooit tevoren. 
Deze oorlogvoering kan zich manifesteren in relaties, waar de vijand wil verdelen. Wanneer 
we verkeerde gedachten krijgen over een persoon die we kennen of respecteren, kan dat ko-
men door ons óf door de vurige pijlen van de duivel. Als het aanhoudt nadat u hebt besloten 
dat het verkeerd is, dan weet u dat het niet van u afkomstig is. 
Satan bemoeit zich voortdurend met de gelovigen die aan het werk zijn om de Heer te die-
nen, niet degenen die neutraal zijn, hij laat deze laatsten met rust om hun eigen ding te doen. 
Als iemand zegt dat alles altijd in orde is in zijn leven, kan het zijn dat hij in neutrale stand 
niet actief is in Gods koninkrijk. Een van de grootste bedreigingen voor Satans koninkrijk is 
iemand die nauwkeurig bidt, iemand die actief is, bereid om de Heer te dienen, in elke hoe-
danigheid die hij of zij aankan. 
De strijd kan gaan om jonge kinderen tijdens de zondagsschool te onderwijzen, om een 
goede getuige op het werk te zijn of te bidden dat Jezus aan specifieke mensen bekend 
wordt gemaakt. De arbeiders in Christus worden de doelwitten van de vijand om hun werk 
te verwarren, te belemmeren, te ontmoedigen of te stoppen. 
Deze strijd begon voor het eerst toen u gelovig werd en van kant wisselde.  

Efeziërs 2:1-2 “…u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voor-
heen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de 
wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de 
kinderen van de ongehoorzaamheid”.  
Efeziërs 5:8 “Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel 
als kinderen van het licht”. 
Kolossenzen 3:5-7 “Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, 
kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. … In deze dingen hebt ook u voorheen gewan-
deld, toen u in die dingen leefde”. Dit zijn de “werken van het vlees” (Galaten 5:19-21). 

Nu is Satan en zijn koninkrijk onze vijand omdat we niet langer in of voor onze gevallen na-
tuur willen leven. Hij wil dat we geneutraliseerd worden, dus probeert hij door middel van 
ideeën en concepten, ideologisch en spiritueel de waarheid te ondermijnen die we in de 
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Schrift leren, en dit wordt ook gedaan door de vele bijbelleraren die de Schrift NIET KEN-
NEN. 
Hier is het waar valse leer wordt geïntroduceerd die een gelovige kan overtuigen. De duivel 
weet dat we nu de Schrift als basis hebben, dus verdraait hij de Schriftuur en laat hij ons 
deze verkeerd interpreteren om niet in de waarheid te leven. 
TWEE koninkrijken zijn altijd met elkaar in conflict. Het ene koninkrijk1 wil de mens ge-
vangen houden in zijn gevallen staat, het andere, het Koninkrijk van het Licht, wil anderen 
bevrijden door te vertrouwen op Gods Zoon. En wij zijn degenen die de boodschap uitdra-
gen. Maar als we er niet in bedreven zijn, zullen we niet effectief en vruchtbaar zijn. 
De wereld is in oorlog en we weten waar de echte oorlog zich afspeelt. Hij wordt niet ge-
wonnen op de slagvelden van de mens. De wapens zijn geestelijk: het Woord en het gebed. 
Satans oorlog wordt onzichtbaar gevoerd en wil dat zo houden. Door mensen de waarheid te 
laten zien, wordt hij ontmaskerd in zijn leugens. Het gaat erom dat de gelovigen zich verzet-
ten tegen de invloeden van de duivel door Gods wil te doen. De gebeden van één persoon 
kunnen, als ze consistent en volgens Gods wil zijn, worden verhoord en de loop van ie-
mands leven veranderen. 
“Kies voor u heden wie u zult dienen”2 werd uitgesproken door Jozua die het volk naar het 
beloofde land leidde na Mozes. Zijn naam in het Hebreeuws is Jehoshua, hetzelfde derivaat 
als Jezus. 
 
 

 

Lees verder over dit thema: 
o Uw persoonlijke geestelijke oorlogvoering:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/persoonlijke-oorlogvoering.pdf  

o Dit is een oorlogsbriefing: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oorlogsbriefing.pdf  
o Geestelijke oorlogvoering: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geestelijke-oorlogvoering.pdf  

Pas echter op voor valse geestelijke oorlogvoering: 
o Valse leringen over geestelijke oorlogvoering: Hoe de Kerk heidens wordt :  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geestelijkeOorlogvoering.pdf  
o Hoe bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bevrijdingsbedieningen.pdf  

 
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
1 Het koninkrijk van Satan: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Koninkrijk-Satan-Malan.pdf  
2 Jozua 24:15. 
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