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Onze geestelijke strijd! 
 

Inleiding 
In de eerste delen hebben we gekeken naar wat God van ons verlangt. We hebben 
stilgestaan bij het feit dat we heilig zijn door het volbrachte werk van Christus en hoe 
God verwacht dat wij gaan wandelen in de wereld. Tevens hebben we gekeken naar 
welke consequenties dit met zich meedraagt. Dit wordt gezien als een deel van de strijd 
die een gelovige heeft in de wereld. Deze strijd wordt genoemd ‘onze geestelijke strijd’ 
en in deze studie gaan we kijken naar alles wat daarbij hoort.  
 

“Want wandelend in vlees-en-bloed strijden wij niet ‘naar het vlees’” 

De tegenstander 
Zoals we gewend zijn bij een wedstrijd, is er altijd een tegenstander. Zo is het ook met de geestelijke strijd 
die gelovigen hebben. Onze tegenstander is de duivel en als we zijn tactieken kennen, dan kunnen we ons 
daar ook tegen wapenen en kunnen we de strijd ook winnen.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Efeze 6 
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 
11  Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen 
de listige verleidingen van de duivel. 12  Want wij hebben de strijd niet tegen vlees 
en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke 
machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 
13  Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt 
bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 
14  Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het 
borstharnas van de gerechtigheid, 15  en de voeten geschoeid met bereidheid van 
het Evangelie van de vrede. 16  Neem bovenal het schild van het geloof op, 
waarmee u alle vurige 
pijlen van de boze zult 
kunnen uitblussen. 
17 En neem de helm van 
de zaligheid en het 
zwaard van de Geest, dat 
is Gods Woord, 18 terwijl 
u bij elke gelegenheid 
met alle gebed en 
smeking bidt in de Geest 
en daarin waakzaam bent 
met alle volharding en 
smeking voor alle 
heiligen. 

Strijd (παλη , ‘pale):  
worstelen (neerwerpen)  
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Het belangrijke aspect waar Paulus mee begint is dat we ons moeten bekleden met de wapenrusting van 
God. Het is Zijn kracht waarmee we kunnen overwinnen. Juist daarmee kunnen we weerstand bieden als 
we worden verleid door de duivel. Het is een geestelijke wapenrusting, want het is een geestelijke strijd die 
wij hebben. Dit betekent echter niet dat we de strijd alleen maar geestelijk ervaren, je voelt het ook wel 
fysiek. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de gelovigen die in verdrukking leven vanwege hun geloof.  
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Op het moment van schrijven zit Paulus in de gevangenis en het is dus heel goed mogelijk dat Paulus een 
Romeins soldaat voor ogen heeft wanneer hij de elementen van de wapenrusting beschrijft. In 
bovenstaand plaatje staan alle elementen benoemd die we nader gaan bekijken. Elk element heeft een 
tegenhanger die overeenkomt met de methodes van de duivel. Dus voordat we naar de elementen van de 
wapenrusting gaan, is het eerst belangrijk om de methodes van de duivel te kennen, zodat we weten waar 
we ons tegen moeten wapenen. 
De duivel bedient zich van drie methodes:  

Misleiding (dwaalleer)  

Verleiding (begeerte) 

Verdrukking (lijden)   
 

Als je weet wie de duivel is en je begrijpt hoe hij werkt, dan snap je ook waarom de geestelijke 
wapenrusting van belang is. Ezechiël beschrijft de opstand en de val van satan en geeft daarbij ook 
een aantal eigenschappen van hem weer.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Ezechiël 28 
12  Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo 
zegt de Heere HEERE:  U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van 
schoonheid, 13  u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: 
robijn, topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het 
werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, 
waren ze gereed. 14 U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. 
Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van 
vurige stenen. 15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, 
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 16 Door de overvloed van uw handel 
vulde men uw midden met geweld, en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de 
berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de 
vurige stenen. 17  Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig,  u richtte uw 
wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, 
opdat zij op u neer zouden zien. 18  Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden 
door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur 
uit uw midden oplaaien,  en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond  
voor de ogen van allen die naar u keken. 19  Allen onder de volken die u kennen, zijn 
ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden  
en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid. 
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_____________________________________________________________________ 
 

“Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste”  
 
De satan is zelf door zijn zonde gevallen, maar daar is het niet bij gebleven. Hij heeft ook de mens verleidt 
tot zonde, te beginnen bij de eerste vrouw. Dezelfde methodes gebruikt hij ook vandaag de dag om 
gelovigen en ongelovigen te misleiden. 
 
 
 
  


