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NIEUW LEVEN E.G. 
 

 

 

BEVRIJDING EN VRIJBLIJVEN 
 

Koning Saul moest gekalmeerd worden door David met gezalfde muziek (1Sam 16:16 & 23 & 
19:9-10). De Bijbel zegt dat een boze geest over hem gekomen was. Maria van Magdala (Luc 8:2) 
werd bevrijd van zelfs zeven (je kunt ze dus tellen!) boze geesten en werd een trouwe volgelinge 
van Jezus. De bezetene van Gardera en de verkromde vrouw hadden beiden bevrijding nodig. In 
het boek Handelingen komt de bediening van  bevrijding eveneens voor.  
Ook vandaag is voor sommigen klaarblijkelijk nodig om bevrijding van boze geesten te ontvangen 
om weer normaal te kunnen functioneren. Mensen kunnen door allerlei oorzaken gebonden en 
bezet zijn of raken door demonen. Dit belemmert hun geestelijke groei en geeft ook veel 
hinderlijke bijverschijnselen en kan hen zelfs ziek maken.   
 
LAAT GOD ZO MAAR TOE DAT GELOVIGEN AANGEVALLEN WORDEN? 
Job raakte alles kwijt door de duivel; alleen stond God het niet toe dat de duivel z'n leven zou 
nemen. Hoe kwam hij eruit?  Zie Jac 5:11. God gaat altijd met je mee in je moeilijkheden en dat is 
het grote verschil met een kind van God  en een niet-bekeerde. 
 
DOET GOD IETS AAN DE OVERHEERSING VAN DE DUIVEL? 
Ja en nee; het gezag over de aarde had God gedelegeerd aan Adam, die het heeft verspeeld aan 
de duivel en daarom heerst de vorst der duisternis. Het zou illegaal van God zijn als Hij zomaar de 
duivel zou doden; Hij houdt zich aan Zijn Woord. God heeft als oplossing Jezus naar deze wereld 
gezonden om de duivel een kopje kleiner te maken (1Joh 3:8 en Col 2:15) en de Gemeente mag 
dat afmaken! Daarom is het belangrijk om meer te weten over deze belangrijke bediening van 
bevrijding.     
 
OVERHEDEN EN MACHTEN - Ef 6:12 
Hogere en lagere machten beïnvloeden via demonen mensen, organisaties en zelfs de regering. 
De vraag is of wij geloven en belangstelling hebben voor deze onzichtbare krachten. Onderzoek is 
nodig en dat wordt door God gezien lezen we in Dan 10:12-14: "Vanaf de 1e dag dat GIJ UW 
HART erop gezet had om inzicht te verkrijgen en u voor God te verootmoedigen....". Toen begon 
de strijd van 21 dagen met de vorst van Perzie! Wil je inzicht en heb je daar voor gekozen? Er 
wordt dan een begin gemaakt met een geestelijke strijd! 
 
WERELDBEHEERSERS 
Van deze eeuw zijn andere heersers vandaag als 2000 jaar geleden. Ze passen hun tactiek aan.  
Het woord tijdgeest: liefde zal verkillen in het einde der tijden... daar zorgen deze geesten voor! 
 
WAT ZIJN DEMONEN? 
- Gevallen engelen (Jes 14:12-15) die met satan (een opperengel) rebelleerden (Ez 28:11-19) 

tegen God en uit de hemel geworpen werden. 
- Gelukkig staan t.o.v. elke demon twee engelen (Openb 12:4). 
- Het zijn ontheemden die een huis zoeken (Openb 12:3-4).  
- Hebben dus geen woning en zoeken die in dieren (Mat 8:31) of mensen. 
- Ze hebben macht over iedere onbekeerde (Ef 2:2). 
- Ze dringen illegaal (Joh 10:1) via ongelukken, aanrandingen, efzonden.  Maar soms ook legaal 

door zondige handelingen die invalspoorten geven. 
- Ze opereren vanuit de hemelse gewesten. 
- Ze zijn pas in de hel na Openb 20. 
- Ze proberen mensen en gebeurtenissen op de aarde te beïnvloeden. 
- Volgens Col 2:15 zijn satan en demonen echter verslagen vijanden. 
 
Hoe moeten we dat bijbels zien?  Bijvoorbeeld Hitler verloor de oorlog reeds reeds op D-day in 
1944 maar pas echt op V-day in 1945. 
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DEMONEN OPEREREN IN GROEPEN 
We lezen in Gods Woord dat demonen uitgedreven worden zoals in het boek in Handelingen en 
ook Jezus deed dat. Hij gaf het zelfs als taak aan de gelovige (Marc 16:17). Maria van Magdala 
(1e vrouw na opstanding) was bevrijd van 7 boze geesten (Marc 16:9). Jezus zei (Mat 12:43-45) 
dat als het huis leegstaat er zeven andere geesten in terugkomen. Soms zijn er legioenen (Luc 
8:30) want geesten nodigen elkaar uit....  
 
WORDEN CHRISTENEN OOK AANGEVALLEN EN GEBONDEN? 
God wil een beproefd volk en we moeten leren leven door het Woord en geloof en niet door ons 
gevoel. Door geloof wordt je behouden en geloof komt door het horen van het Woord zegt Rom 8! 
God beproefd de gelovige, zo groeit bekwaamheid en getrouwheid. Beproevingen brengen u 
dichter bij Jezus of er vandaan. In de praktijk blijken sommigen gelovigen gebonden te zijn; zo is 
in (Luc 13:16) een dochter van Abraham (een gelovige dus….) en helaas gebonden door satan.  
 
BEZETEN?..... OF: BEINVLOED  
We denken gelijk aan de bezetene van Gardara, maar bezeten is gradueel; daarom kan men 
beter het woord "beïnvloed" gebruiken.  
Via de schaal van 1-10 kan men een idee krijgen van beïnvloeding: 
1-2  VERZOEKING (Mat 4)  Jezus werd in de woestijn verzocht. Niet elke verzoeking is echter 
demonisch; pas als je niet meer los kan komen! (b.v. porno, drugs). 
3-4  LICHAMELIJKE ZIEKTE (Luc 13)  De verkromde vrouw werd door Jezus opgericht. 
6-7  MAANZIEKE KNAAP Combinatie van lichamelijke en geestelijke problemen en zelfmoord. 
Dus verschillende verschijningen en de discipelen konden de demonen er niet uitkrijgen.  
Remedie: bidden plus vasten! 
8-9  BEZETENE VAN GARDARA (Marc 5)  Zelfs daar kwam echter de persoon tot Jezus; de wil 
werkte nog om uiteindelijk voor Jezus te kiezen! 
 
WEDERSTA DEMONEN MET GODS WOORD 
We kunnen weerstand bieden aan het rijk van de duisternis als we aan Gods kant staan leert Jac 
4:7 onderwerpt u aan God en (dan) biedt weerstand aan de duivel. Doe de wapenrusting aan zegt 
Ef 6:12,13 om weerstand te kunnen bieden en :18 bidt aanhoudend; dus op de fiets, auto, afwas, 
enz. De Heere hoort uw gebed zegt Ps 34:16 De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en Zijn 
oren tot hun hulpgeroep! 
Jezus zegt in Luc 10:19 Ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vijand en 
niets zal u enig kwaad doen! Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van 
de duivel verbreken zou! (1Joh 3:8). Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
ten toon gesteld en zo over hen gezegevierd! (Col 2:15). Hij heeft Zijn Goddelijke Natuur, dus de 
Heilige Geest in jou geplant zodat je de dingen kunt doen die Jezus deed!        
 
STRIJDEN IS EEN TAAK VAN DE GEMEENTE EN DE GELOVIGE  
De Gemeente heeft als taak te strijden! In Ef 3:10-13 lezen we dat de gemeente aan overheden 
en machten (Ef 6:12) in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid bekend moest maken.  
We moeten de duisternis ontmaskeren (Ef 5:11). Ook dienen we weerstand te bieden als je verleid 
wordt op een boze dag (Ef 6:13 en Jac 4:7) en hoe houd je dan stand? 
Denk aan je opstelling, de wapenrusting (einde van dit arikel) en gebed in de Geest! 
 
DE GEHEIME DIENST VAN HET LEGER 
Als je de vijand wilt aanvallen, moet je ook z'n taktiek weten! De geheime dienst (Mosad) van 
Israel verzameld info over de vijand die het leger kan gebruiken om de vijand te verslaan. 
Sommige kerken houden er niet van om over de duivel te spreken, maar het is noodzaak, nl. om 
zijn taktiek te kennen opdat we kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel en 
mensen vrijzetten die bezet zijn! Paulus zegt in 2Cor 2:11 dat zijn (satans) gedachten ons niet 
onbekend zijn; dat we dus niet onwetend behoren te zijn over de werkingen van de satan. Wij 
behoren op de hoogte te zijn van zijn trucs en manoeuvres. Sommige mensen vertonen soms 
verschijnselen en andere weer niet; je hebt dus onderscheiding van geesten nodig. Maar als 
iemand een weerstand heeft tegen Bijbellezen of gebed, avondmaal kan het een demonische 
oorzaak hebben. Ook angsten, depressies, zelfzucht, verslavingen, kleptomanie, waarzeggen, 
dubbele persoonlijkheid, buitengewone kracht, vloeken, etc. demnische oorzaken hebben. 
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ENKELE OORZAKEN VAN GEBONDENHEID 
 
1. TRAUMATISCHE ERVARING 
Incest, aanranding, ernstig verdriet, ongelukken, echtscheiding, geweld in families vernietigen de 
bescherming in het gezin en de duivel kan toeslaan. Men kon er zelf niets aan doen maar boze 
geesten zoeken plekken om binnen te komen (verwerping, misbruik, slaan, vervloeken, geen 
liefde ontvangen, kinderen in echtscheiding stil of extravert) doordat er een wond geslagen is. 
 
2. BOOSHEID EN NIET VERGEVEN (Ef 4:26-27)  
Het Koninkrijk van God is gebaseerd op vergeving en is t.o.v. aan de duivel! Als men vergeeft 
ontvangt men vergeving (Mat 6:14-15)  
 
3. KWAAD SPREKEN (1Tim 1:20) 
Overgeleverd aan satan opdat het lasteren wordt afgeleerd. 
 
4. AFGUNST, JALOEZIE 
Saul krijgt een boze geest vanwege jaloezie op David! 
Bittere naijver is ongeestelijk, duivels (Jac 3:13-18) en bij hardnekkige zonden wordt men 
overgegeven aan folteraars volgens Mat 18:34. 
 
5. HEBZUCHT EN DE REST (Col 3:5) 
Leidt tot afgoderij. 
 
6. GEWELD, HAAT (Joh 8:44) 
De duivel is een mensenmoordenaar; naar welke films kijkt men?      
 
7. WELLUST, PERVERSITEIT (1Cor 5:5), HOMOSEKSUALITEIT (Rom 1) 
Kan uitmonden in gebondheid, incest, kinderporno wat verbonden is met satanisme en homoseks; 
De Bijbel is duidelijk: we leveren die man over aan satan tot verderf > aids!  
 
8. OCCULTE PRAKTIJKEN, AFGODERIJ (Deut 18:9-14, 6:14,  Hand 16:16-18) 
Bijvoorbeeld glaasje draaien, toverij, waarzegger bezocht, astrologie, handlezer, hypnose, 
tarotkaarten, strijkers, magnetiseur, vrijmetselarij, occulte genezers bezocht, satanisme, 
amuletten, krissen, acupunctuur, spiritisme, handlezen, helderziendheid, dwaalleer, handlezen, 
toverij, hypnose, afgodsbeeldjes, amuletten, yoga, occulte boeken, sekten, oosterse religies, new-
age, maria/religie en drugs, zetten de poort van de geest van een mens open voor demonen. 
 
9. ERFELIJKHEID (Ex 20:3-5) 
Door de zonden der voorouders kunnen mensen in de bloedlijn getroffen worden; gelukkig 
doorbreekt het DNA van Jezus deze ramp!   
 
10. VERVLOEKING (2Kron 34:24) ALS DIE GEGROND IS (Spr 26:2) 
Horen en gehoorzamen van Gods stem brengt zegen en het niet horen brengt vloek (Job 36:11-12 
en Deut 28).   
In  Joz 6:26 legt Jozua na verwoesting van Jericho een eed af en zegt “Vervloekt voor het 
aangezicht des Heren is de man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van 
zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten”. 
In 1Kon 16:34 gebeurt er 500 jaar later “In zijn dagen herbouwde de Beteliet Chiel Jericho. Ten 
koste van Abiram, zijn eerstgeborene, grondvestte hij het; en ten koste van Segub, zijn jongste, 
plaatste hij haar poortdeuren; Naar het woord des Heren, dat Hij gesproken had door de dienst 
van Jozua, de zoon van Nun”. 
In 2Kon2:24 vervloekt Elisa de spottende knapen en er worden 42 verscheurd door 2 berinnen!  
 
WAT IS EEN VERVLOEKING? 
Vervloekingen zijn woorden (schriftelijk of mondeling geuit) om schade aan jou toe brengen. 
Woorden hebben meer effect dan we denken! Het is zeker niet iets middeleeuws en wordt 
toegepast bij Voodoo in b.v. Haiti maar ook door ondoordachte uitspraken. 
Een vloek moet een grond (een zonde) hebben. Spreuken 26:2  Gelijk een mus weg fladdert en 
een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel. 
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Er is een speciaal hoofdstuk over zegen en vloek nl. Deut 28. Vloek is het ontbreken van zegen: 
als je in Jezus bent kan het je niet treffen want Hij heeft een eeuwig verbond gemaakt! Gal 3:13  
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er 
staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Daarom is luisteren en 
gehoorzamen aan God zo belangrijk; het is basis van zegen! Als christen hebben we liever zegen; 
de tegenpool van de vloek!  God sprak tot Abraham in Gen 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en 
wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend 
worden. Zegen zet Gods kracht vrij en vervloeking krachten der duisternis!  
 
AANLEIDINGEN HOE MEN ONDER EEN VLOEK KOMT 
Deut 27:15 Vervloekt is de man, die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor de 
Here, het maaksel der handen van een werkman, en dit in het verborgene opstelt.  
16  Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht. (tegenpool Ef 6:2-3 opdat het u welga). 
17  Vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste verlegt.  
18  Vervloekt is hij, die een blinde op een verkeerde weg leidt.  
19  Vervloekt is hij, die het recht van vreemdeling, wees en weduwe buigt.  
20  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met de vrouw van zijn vader, want hij heeft zijns 
vaders dek opgeslagen.  
21  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met een dier. 
22  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met zijn zuster, de dochter van zijn vader of moeder. 
23  Vervloekt is hij, die gemeenschap heeft met zijn schoonmoeder.  
24  Vervloekt is hij, die in het geheim zijn naaste doodt.  
25  Vervloekt is hij, die een geschenk aanneemt om iemand te doden en onschuldig bloed te 
vergieten.  
26  Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt 
 
HET NIET GEVEN AAN GOD KAN ZELFS EEN VLOEK BRENGEN 
Mal 3:8 Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? 
In de tienden en de heffing. 9 Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn 
geheel. 
 
ALS JE ALLEEN OP MENSEN VERTRWOUWT 
Jer 17:5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm 
stelt, wiens hart van de Here wijkt;  6  hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet 
merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond 
land.  7  Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; 

 
ZELF GEDANE UITSPRAKEN  
Uitspraken als: “was ik maar dood”, “je lijkt op je opa”, “je krijgt ook wel last van hoofdpijn”, “jij zult 
nooit wat worden…” ogenschijnlijk onbedoelde vervloekingen die doorwerken in mensenlevens. 
Gen 31:32  Jacob vervloekt onbedoeld zijn vrouw “Bij wie gij uw goden vindt, die blijve niet in 
leven; onderzoek in tegenwoordigheid van onze verwanten al wat ik bij mij heb, en neem het mee. 
Want Jakob wist niet, dat Rachel ze gestolen had”. Later sterft ze in het kraambed. 
 
VERVLOEKINGEN DOOR KNECHTEN VAN SATAN 
Door een tovenaar, medicijnman of waarzegster die b.v. zegt dat je op je 30

e
 verjaardag sterven 

zult. Dit kan uitwerkingen hebben in het leven van een mens. 
 
ONBIJBELSE VERBONDEN 
Denk daarbij aan vrijmetselarij, familie- of overdreven ouderverering (tropische culturen), etc. 
 
ENKELE INDICATIES VAN MOGELIJKE VERVLOEKING 
1. Mentale, emotionele instortingen, ook in familie. 
2. (Erfelijke) ziekten. 
3. (Herhaaldelijke) miskramen. 
4. Stuklopen van huwelijk. 
5. Financiële tekorten ondanks geld. 
6. Ongelukken en bijna-ongelukken. 
7. Zelfmoorden en onnodige doodsoorzaken in familie. 
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HOE VERLOOPT HET UITDRIJVEN VAN BOZE GEESTEN 
 
Het in de naam van Jezus uitdrijven van boze geesten is een bijbelse opdracht (Marc 16:17, Hand 
19:13). Het is zelfs een teken dat het Koninkrijk van God over je gekomen is (Luc 11:20). 
De discipelen hadden autoriteit over de boze geesten maar moesten er zich niet in verheugen: het 
uitdrijven moet je zien als een vies karweitje zoals het ontstoppen van een verstopte afvoer. 
Daarna is het klaar!   
 
We moeten oppassen geen duivels te zien waar ze niet zijn; anders brengen we meer schade toe.  
Alweer: de gave van onderscheiding van geesten helpt (zie de studie “geestelijke gaven”). 
Het uitdrijven doe je niet overhaast maar gewoon, simpel en doeltreffend (Hand 16:16-18). 
 
Het gaat er om dat het occulte (betekent letterlijk: verborgen) naar boven komt zodat het 
opgeruimd kan worden. We lezen dat ook in HB in Handelingen 19:19  Velen die zich met toverij 
hadden beziggehouden, gooiden hun toverboeken op een stapel en staken die voor de ogen van 
heel de stad in brand. Er ging naar schatting voor 50.000 zilverstukken in vlammen op. 
Het is daarom belangrijk om grote schoonmaak in je leven en zelfs in je huis te houden. Dingen 
opruimen die een verbinding hebben met (personen of gebeurtenissen uit) het rijk van de 
duisternis waardoor de satan een invalsspoort kan hebben in je leven. Daarom werden in het boek 
Handelingen de toverboeken (die toen zeer duur waren, met de hand overgeschreven) naar buiten 
gebracht en op de brandstapel gegooid. Vandaag moeten we ook denken aan CD’s, DVD’s van 
slechte films, foto’s van onreine situaties, ex-partners of occulte gebeurtenissen, occulte boeken, 
brieven, kristallen bollen, dromenvangers, stenen, krissen, beelden, amuletten, kaartspelen, 
certificaten die je benoemen in een bepaalde occulte status, bezworen “beschermings” sierraden, 
etc. Vraag Gods Heilige Geest om advies.   
 
VUL JE HUIS 
Vergeet daarna je geestelijke huis te vullen met het Woord van God, aanbidding, dankgebeden en 
bovenal de Heilige Geest omdat jij een tempel van Gods Heilige Geest bent. Je geestelijke 
wapenrusting helpt om mogelijke aanvallen te weerstaan (zie einde artikel). 
   
BEVRIJDINGS STAPPEN (kan je doornemen met kandidaat) ZOE OOK DE 10 TIPS AAN ‘t EIND 
1. Eerlijkheid         - Ps 32:5, Ps 139:23-24         
2. Nederigheid       - Jac 4:6b-7 
3. Bekering            - Ez 20:43 
4. Afstand nemen        - Mat 3:7,8 
5. Vergeving           - Mat 6:14,15 
6. Gebed               - Joel 2:32 
7. Overheden ontwapend - Col 2:15-17 
8. Strijd              - 2Cor 10:3-4, Luc 10:19, Ef 6:10-12 
9. Binden, ontbinden - Mat 16:18,19 
10. Danken - Zeer belangrijk als graadmeter van bevrijding! 
 
AKTIE VOOR CHRISTENEN die in Marc 16:17 geloven. 
- Ga niet zo maar tot bevrijding over; is de betrokkene wel gered? 
- Hoe is het leven?  Discipline?  Verwaarloosd? 
- Vraag medische achtergrond, vervloeking, occultisme. 
- Wat zijn de verschijnselen?  Droom je?  Sinds wanneer? 
- Citeer Gods Woord Ps 27, 56, 68, 72, 91, Fil 2, Openb 20, Joh 10 
- Spreek het bloed van Jezus Ef 1:20, Col 1:14, 1Pet 1:18, 1Joh 1:3  
- Openb 5:6 en 1:10 en demonen aanspreken in de Naam van Jezus. 
- Zing liederen over Jezus en het bloed eventueel met gezalfde muziek (David en Saul!). 
- Geloof is nodig en gebed Marc 16:17, tongentaal Ef 6:17.     
- Zoek uit wie de "overste" en/of de oorzaak is en stuur die weg; dan volgt de rest.  
- Doe het altijd met bijbelteksten (deed Jezus ook Mat 4:4,7,10).  Je komt dan met God's 

autoriteit. 
- Niet praten met demonen maar gebieden de gebonden te verlaten. 
- Stuur ze naar de krochten der duisternis (2Pet 2:4).   
- Voor sommigen soorten demonen is vasten en bidden nodig (Marc 9:29).  
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- Soms zie je geen uiterlijke verschijnselen; of wel spugen, zuchten. 
- Na de bevrijding de Heilige Geest verwelkomen over de persoon (vul het huis) 
- Laat hem/haar daarna danken/bidden als controle!   
- Sacramenten (avondmaal en zalven met olie vlg. Jac 5) geeft  kracht. 
- Nog enige teksten zijn Joel 2:21, Marc 6:50, Jes 66:2, Deut 1:29,30, Deut 33:3, Ps 73:28, 
- 2Tim 4:17, Neh 8:10, Jes 57:18, Jer 50:34, 1Cor 15:57, Luc 8:39, Openb 4:11, 5:9,12 
 
NAZORG VAN DE BEVRIJDE “TEMPEL” OM VRIJ TE BLIJVEN (bevrijding is niet vrijblijvend!) 
  1. Doe wapenrusting aan        - Ef 6:10-18 
  2. Wees vervuld met de H.Geest - Hand 1:8 
  3. Positieve belijdenis        - Marc 11:23, 1Petr 18-19 
  4. Houd je aan Gods Woord      - Ps 1:1-3 
  5. Kruisig het vlees           - Luc 9:23, Gal 5:19-24 
  6. Lofprijs en gebed           - 1Cor 14:14, 1Thes 5:17 
  7. Onderhoud gemeenschap       - 1Cor 12:7-14   
  8. Geef je VOLLEDIG aan Jezus - Ef 6:16, Rom 5:10 
  9. DUS HUIS SCHOONHOUDEN       - Mat 12:43-44a, 1Cor 6:19-20, 1Petr1:19-19 
10. EN BLIJF IN DE SCHUILPLAATS - Ps 91 

 
 

DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING 

 
Het is een ding om vrij te belijven maar een belangrijker ding om vrij te blijven; de geestelijke 
wapenrustig is daarbij ontontbeerlijk  
 
NBV Ef 6:10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11  Doet de 
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12  want 
wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13  
Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw 
taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14  Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de 
waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15  de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16  neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17  en neemt de helm 
des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18  En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle 
volharding en smeking voor alle heiligen; 
 
Paulus vertelt in Efeze 6 dat de christen kan standhouden tegen de verleidingen van de boze. 
Daarvoor is dan wel noodzakelijk dat de geestelijke wapenrusting wordt aangetrokken. Dat beeld 
is afgeleid van de Romeinse soldaten die hun wapenrusting gebruikten in de strijd tegen de vele 
vijanden van het Romeinse imperium. Zonder wapenrusting kan een soldaat ook in onze tijd niets 
beginnen en in de geestelijke strijd is het niet anders. Deze wapenrusting moeten we gebruiken in 
de strijd tegen onze vijanden, de boze geesten. 
 
HET DOEL: WEEST KRACHTIG IN DE HEER 
Allereerst worden we erop gewezen dat onze eigen kracht tekort schiet. Ef. 6:10. “Weest krachtig 
in de Here”. Jezus alleen is de bron van de geestelijke kracht. We kunnen alleen sterk zijn “In de 
sterkte van Zijn macht”. Ef. 6:10. Dus uit Zijn almacht mogen we putten, want aan Hem is 
gegeven: ”Alle macht in hemel en op aarde”. Matt.28:18b. 
 
VIJAND 
Onze vijand wordt als volgt omschreven: ”Overheden, machten wereldbeheersers van deze 
duisternis en boze geesten”. Ef. 6:12. De geestelijke wapenrusting hebben we nodig om: a. Stand 
te kunnen houden. Ef. 6:11. b. Weerstand te kunnen bieden. Ef. 6:13. Het één volgt logisch op het 
ander. Als wij stand kunnen houden is dat een enorme bemoediging voor onszelf en een grote 
ontmoediging voor de vijand. Als wij weerstand bieden zal de duivel van ons vluchten, weggaan, 
vlieden. Jac. 4:7. Zo weerstand biedend, ziende op de machtige overwinning van de HEER 
JEZUS, staat de overwinning bij voorbaat vast. 1 Cor. 10:13. Rom. 8:37. Met mensen die zo 
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reageren kan de boze niets beginnen en dat is ook de bedoeling van God. De HEER kan met 
zulke mensen juist wel wat beginnen, mensen die weten volkomen van de HEER JEZUS 
afhankelijk te zijn en zo door HEM overwinnen. Joh. 15:5. 
 
1 – STEL U DAN OP 
Als eerste aktiviteit noemt Paulus: “Stel U dan op”. Ef. 6:14. Dat wijst op het feit dat de gelovige 
niet passief en geestelijk lui moet zijn of blijven. Opstellen is hier een daad van geloof. God kan 
ook mij gebruiken. De vijand is vanaf de zondeval gereed tot de strijd. Nu stellen wij ons tegenover 
hem op om te strijden voor en door onze Heer. Wij zijn soldaten van KONING JEZUS CHRISTUS.  
1 Tim. 6:12. Soms is die strijd zeer zwaar zodat men ziende op die strijd de moed zou verliezen, 
maar we worden opgeroepen om op Jezus te zien en niet door matheid van ziel te verslappen. 
Hebr. 12:1-3. We mogen absoluut zeker zijn van de overwinning en we worden opgewekt om 
daarom altijd in het werk van de HEER  aktief te zijn. 1 Kor. 15:57 en 58. 
 
2 – DE LENDENEN OMGORD MET DE WAARHEID 
Vervolgens zegt Paulus: “De lendenen omgord met de waarheid”. Efeze 6:14. Jezus zegt: “Ik ben 
de weg, de waarheid en het leven”. Joh. 14:6. De waarheid heeft dus te maken met de Persoon 
en het karakter van onze HEILAND. De persoon Jezus Christus staat tegenover de vader der 
leugen, de persoon van de duivel. Joh. 8:44. Wij moeten dus de leugen uit ons leven weren en de 
waarheid in ons leven laten doorwerken. Ananias en zijn vrouw Saffira zijn een duidelijke 
waarschuwing. Hand. 5:1-11. Dat houdt ook in dat halve waarheden (beter gezegd: halve leugens) 
voor ons het terrein van de vijand zijn. Het z.g. leugentje om bestwil hoort dus niet in de rij van 
christelijke deugden thuis. Ook overdrijven is een vorm van de leugen. Iedere grote of kleine 
leugen is een zwakke plek in onze verdediging tegen de vijand. 
 
3 - PANTSER VAN GERECHTIGHEID 
Het derde wat Paulus noemt is: “Bekleed met het pantser van de gerechtigheid”. Ef. 6:14. Jezus 
reinigt ons van alle ongerechtigheid, nl. van alle smet van de zonde. 1 Joh. 1:9. Door de zonde 
kunnen we niet voor Gods gerecht verschijnen zonder veroordeeld te worden. Maar onze 
Verlosser stierf voor ons, is voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden zijn: “Gerechtigheid van 
God in Hem”. 2 Kor. 5:21. Waar de Heiland voor ons tot zonde werd gemaakt wil God dat wij ons 
openstellen voor de gerechtigheid van Christus, zodat Zijn gerechtigheid in ons leven openbaar 
wordt. Het heeft duidelijk te maken met het afleggen van de oude mens en het aandoen van de 
nieuwe mens, die naar Gods wil is geschapen in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.  
Efeze 4:20-24.  
 
4 - VOETEN OM HET EVANGELIE TE BRENGEN 
“De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vredes” Ef.6:15. Een 
logisch gevolg van het christen zijn is dat we bereid zullen zijn om in woord en daad de blijde 
boodschap door te geven aan anderen. De uitwerking van het evangelie moet in ons leven 
duidelijk zichtbaar zijn. Pas dan zal ons gesproken getuigenis kracht hebben voor anderen. Petrus 
zegt het zo: ”Altijd bereid tot verantwoording aan al wie U rekenschap vraagt van de hoop, die in U 
is”.  1 Petrus 3:15. Hier vragen de mensen er dus zelf om, maar soms moeten we ongevraagd 
getuigen en de mensen a.h.w. dwingen om naar binnen te gaan in GODS koninkrijk. Lukas 14:23. 
Dat moet natuurlijk wel onder leiding van de HEILIGE GEEST gebeuren, zodat het op het juiste 
ogenblik plaats zal vinden. 1 Tim. 2:6. Soms moeten we erop aan dringen, ook als het ons of de 
ander wel ongelegen komt. Het gelegen of  ongelegen is wel in de eerste plaats bedoeld voor 
degene die getuigt. In het hele getuigenis zal het duidelijk zijn dat onze woorden en daden elkaar 
moeten dekken en niet in tegenspraak met elkaar. Jac. 2:26. 
 
5 - HET SCHILD VAN HET GELOOF 
Bij het vijfde deel moedigt Paulus ons aan als volgt: “Neem bij dit alles het schild van het geloof ter 
hand, waarmee U al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven”. Bij de Romeinen 
werden de in pek gedoopte pijlen, die aangestoken werden en op de tegenstander werden 
afgeschoten, opgevangen met een schild zodat de pijl geen doel trof en gedoofd werd. Zulke pijlen 
vuurt de vijand op ons af. We zien de pijlen wel, maar we raken niet in paniek. In alle vertrouwen 
op de HEER heffen we het schild van het geloof op en zijn daardoor onaantastbaar geworden. Wij 
vertrouwen op God en Zijn beloften. Als de boze zegt dat we eraan gaan, zeggen wij in geloof: De 
HEER heeft gezegd: “Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten”. Daarom (omdat de 
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HEER dat eerste heeft gezegd) kunnen ook wij met vertrouwen zeggen: ”De HEER is mij een 
HELPER, ik zal niet vrezen”. Hebr. 13:5,6.  Wijst de boze op ons verleden en onze zonden, dan 
zien wij in geloof op 1 Joh. 1:9.  
Als de boze ons tracht te overbluffen met zijn kracht reageren wij in alle rust met Rom. 8:31.  
En ziende op JEZUS  brengen we 1 Cor. 15:58 in praktijk, zodat we door Zijn kracht onwankelbaar 
en standvastig zijn. OP ONZE GOD KUNNEN WE VERTROUWEN EN ZIJN BELOFTEN ZIJN JA 
EN AMEN. Matt. 28:20. Want Hij verandert nooit en blijft dezelfde. Hebr. 13:8. 
 
6 - DE HELM VAN HET HEIL 
Ef. 6:17. Een helm beschermt het hoofd tegen letsel. Het hoofd is één van de meest vitale delen 
van ons lichaam, omdat hier het centrale zenuwstelsel, de hersenen zijn, die in wezen ons hele 
lichaam besturen. Het is ook de zetel van de gedachten en hier is het terrein waar de vijand erg 
graag zijn arbeid wil verrichten. De meeste zonden beginnen met een gedachte, die door begeerte 
in ons wordt gewekt. Als we zulke begerige gedachten niet bij de wortel afkappen, zullen ze 
bevrucht worden en dan is de zonde geboren. Jac. 1:15 en Matt. 5:28. God wil juist onze 
gedachten behoeden in JEZUS CHRISTUS. Fil. 4:7. De helm van het heil richt onze gedachten 
juist op het volbrachte werk van de HEER , zodat we ons bewust zijn dat we hemelburgers zijn en 
ook als zodanig reageren. Ef. 2:19.  
Als huisgenoten van God mogen we de dingen bedenken die boven zijn en deze dingen zoeken. 
Col. 3:1-4. Juist door al dit heil in onze gedachten op te nemen en te overdenken, erover te 
spreken, met elkaar erover van gedachten te wisselen, zullen we merken dat we hervormd worden 
door de vernieuwing van ons denken. Rom. 12:2. Dat brengt lof en jubel voor God in ons leven en 
waar God uitbundig wordt geprezen voelt de vijand zich beslist niet thuis. 
 
GELOOF 
Deze hele wapenrusting laat ons zien dat we uit het geloof moeten leren leven, d.w.z. leren leven 
vanuit de overwinning van de HEER JEZUS CHRISTUS. We zijn steeds weer geneigd ons te 
richten naar de zichtbare dingen die zich aan ons opdringen, maar de Bijbel leert ons dat we uit 
geloof zullen leven. Rom. 1:17, Gal. 3:11, Hebr. 10:38. We kunnen en mogen volkomen rusten in 
en op het werk van de HEER en daardoor zullen we overwinnen. 
Alle onderdelen van de wapenrusting, die we tot nu toe hebben behandeld, zijn ter verdediging 
van ons geloofsleven tegen de aanvallen van de boze. Door deze voorgaande stukken van de 
wapenrusting worden we beschermd, of beter gezegd: beschermen wij onszelf tegen de aanvallen 
van de satan en zijn lugubere trawanten. We kunnen weerstand bieden en mogen weten dat de 
boze dan van ons zal vlieden. Jac. 4:7.  
Het nu volgende te behandelen wapen is zowel ter verdediging als voor de aanval bedoeld. 
Gelukkig hoeven we niet alleen in het defensief te zijn, maar mogen we ook ten aanval trekken. 
Om te kunnen overwinnen geeft God ons geweldige wapens in de hand. 
 
7 - NEEMT HET ZWAARD VAN DE  GEEST, DAT IS HET WOORD VAN GOD 
Met een zwaard kun je je verdedigen tegen de vijand, maar je kunt hem er ook mee aanvallen. Zo 
werkt ook het Woord van God in ons leven. Het Woord van God is de waarheid, Joh. 17:17 en het 
staat dus lijnrecht tegenover de leugen. Als de waarheid aan het licht komt is de leugen 
krachteloos geworden. Dat is ook duidelijk de manier waarop de HEER JEZUS het Woord van 
God gebruikt tijdens de verzoeking in de woestijn. Matt. 4:1-11. De Heiland antwoordt telkens op 
de insinuaties van de vorst van de duisternis: “Er staat geschreven”, met andere woorden: “Het 
Woord van God zegt”.  
In Matt. 4:6 komt de duivel zelfs als een engel van het licht. Hij citeert dan zelf een tekst uit de 
Bijbel: “Er staat immers geschreven”. Maar onze machtige Verlosser pareert dit verkeerde 
schriftgebruik direkt door een andere tekst te citeren die de zaak weer in het juiste licht stelt. Uit 
deze geschiedenis blijkt duidelijk dat de vijand niet tegen het Woord van God opkan. Matt.4:11: 
“Toen liet de duivel Hem met rust. “Op dezelfde manier mogen en moeten wij ook het Woord van 
God gebruiken in de strijd tegen de vijand.  
 
Door het lezen, bestuderen en het gebruik van Gods Woord worden we geestelijk opgebouwd en 
worden we ook meer bruikbaar voor onze Meester. 2 Tim. 3:16,17. We moeten ook niet 
klakkeloos aannemen wat ons wordt geleerd, maar we moeten het ook zelf onderzoeken. Hand. 
17:11 geeft daarvan een duidelijk voorbeeld. Het Woord van God doet ook een groot werk in ons. 
Het is namelijk een tweesnijdend zwaard. Hebr. 4:12 en Op. 1:16. Het scheidt o.a. ziel en geest 
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vaneen en het schift de overleggingen en de gedachten van het hart. Het gevolg hiervan is dat we 
steeds duidelijker gaan zien wat van de HEER, onszelf of van de boze is.  
Door het Woord van God kan de Heilige Geest ons steeds beter duidelijk maken wat de wil van 
God is in ons leven. Daarom zal de vijand altijd proberen het Woord van God uit het leven van de 
mensen te roven. Marc. 4:15. God zendt Zijn Woord uit om daardoor een werk te doen in de 
wereld. Het keert dan ook niet ledig tot God terug. Jes. 55:11.  
Enkele prachtige voorbeelden daarvan staan in Psalm 119:9,11,105. In de aanval gebruiken we 
Gods Woord als we in de praktijk brengen wat de HEER zegt in Marc. 16:15-19. Uit vers 20 blijkt 
dan dat de HEER Zijn Woord bevestigt met tekenen. 
 
8 - BIDDEN EN SMEKEN IN DE GEEST 
De Heilige Geest  kan een gebed van ons zo overnemen dat we merken dat we eigenlijk niet zelf 
meer bidden, maar dat de Geest door ons bidt. Hij legt dan het gebed in ons hart en wij mogen het 
uitspreken in het Nederlands. Dit is één manier om in de Geest te bidden. De andere manier is het 
gebed door het spreken in tongen. Dit is één van de gaven van de Heilige Geest zoals beschreven 
in 1 Cor.12 en 14. (zie voor tongentaal les 19). De Geest geeft deze gave opdat we deze ook 
zouden gebruiken. 1 Cor.14:2 laat duidelijk zien dat tongentaal een vorm van gebed is. Ook Judas 
laat scherp zien dat deze gave een grote uitwerking heeft op ons geestelijk leven. Judas :20.  
 
Onszelf opbouwen in het geloof doen we door het Woord van God in ons op te nemen. Rom. 
10:17,18. Bij de werking van Gods Woord moeten we nog het gebed in de Geest voegen en 
samen hebben zij de uitwerking dat wij onszelf bewaren in de liefde van God. Deze twee van God 
geschonken krachten moeten we dus gebruiken. God schakelt de mens gelukkig niet uit als een 
willoos individu, maar geeft de mens juist de mogelijkheden in handen om met HEM de weg te 
gaan en te groeien in Jezus onze HEER. Daarom kunnen we door onze Heiland meer dan 
overwinnaar zijn. Rom. 8:37. 
 

PRIJST DE HEER VOOR DE GEESTELIJKE WAPENRUSTING!  
 
 
   


