27. De geestelijke strijd tegen de vijand
Dag 1

Stille tijd
14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de
gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie
van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het
geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het
kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als
zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt;
blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Matteüs 4:1-11.
Satan beproeft en verzoekt je. Weersta hem met
Bijbel

1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om
door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig
dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu
kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God
bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf
hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van
brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette
hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u
de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat
geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen
te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus
antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op
de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge
berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht
9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij
aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er
staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’
11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen
om voor hem te zorgen.

Dag 2

Dag 4

37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u
mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. 38 Ik spreek
over wat ik gezien heb bij mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt van
uw vader.’ 39 ‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als
u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham
deed. 40 Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd
die hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet
gedaan. 41 Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden:
‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’
42 ‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben,
want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik
ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden.
43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet
kunt aanhoren. 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag
wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij
hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.
Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader
van de leugen.

Matteüs 12:22-29.
Satan is door Christus gebonden. Beroof hem van
mensen

22 Toen bracht men een blinde bij hem die bezeten was en niet kon
spreken, en hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. 23 Alle
omstanders stonden versteld en zeiden: ‘Zou híj de Zoon van David
zijn?’ 24 Maar de farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: ‘Hij
kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst
der demonen.’ 25 Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Elk
koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en geen enkele
stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is zal standhouden. 26 Als
Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn
koninkrijk dan standhouden? 27 En als ik inderdaad door Beëlzebul
demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij
zullen dan ook uw rechters zijn! 28 Maar als ik door de Geest van
God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie
gekomen. 29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere
binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft
vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven.

Dag 5

1 Korintiërs 7:1-9.
Satan verleidt. Het is beter te trouwen dan te
branden van begeerte

1 Dan nu de punten waarover u mij geschreven hebt.
U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw
heeft. 2 Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen
vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 En een man moet
zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man.
4 Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar
haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn
lichaam, maar zijn vrouw. 5 Weiger elkaar de gemeenschap niet, of
het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het
gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw
gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 6 Ik zeg u dit
niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. 7 Ik zou
liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van
God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die.
8 Wat de weduwen en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor
hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. 9 Maar wanneer ze dat niet
kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen
dan te branden van begeerte.

Dag 3 BS Efeziërs 6:10-18.
Satan strijdt tegen je. Neem de wapens van God
op om stand te houden
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden
tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen
mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers
van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem
daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de
Dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
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Johannes 8:37-44.
Satan staat achter elk leugen. Verwerp zijn
leugens

1

Stille tijd 27 NBV

Dag 6

2 Korintiërs 11:13-15.
Satan vermomt zich. Ontmasker hem en zijn
dienaren (zie 2 Korintiërs 10:3-5)

Dag 9

4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet
overtreden. 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te
nemen; er is in hem geen zonde. 6 Ieder die in hem blijft, zondigt
niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.
7 Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een
rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8 en wie zondigt komt
uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd.
De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel
teniet te doen. 9 Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad
is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God
geboren. 10 Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen
van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God
voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

13 Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan
voordoen als apostelen van Christus. 14 Dat is ook geen wonder, want
niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht.
15 Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als
dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen krijgen wat ze
verdienen
3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van
deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet
ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te
slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer 5 en iedere
verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we
maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te
onderwerpen

Dag 10
Dag 7

2 Timoteüs 2:23-26.
Satan zet valstrikken (zie 1 Timoteüs 3:7).
Vermijd ruzie

Openbaring 12:7-12.
Satan is een aanklager. Overwin zijn valse
insinuaties

7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen
bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden
tegenstand 8 maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de
hemel geen plaats meer. 9 De grote draak werd op de aarde gegooid.
Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die
de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde
gegooid. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu
zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God
werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de
aanklager van onze broeders en zusters, die hen Dag en nacht bij onze
God aanklaagde, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het
bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren
niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom:
juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de
duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij
geen tijd te verliezen heeft.’

23 Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je weet dat ze tot ruzie
leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor
iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een
verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders zachtmoedig
terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij
de waarheid leren kennen 26 en ontsnappen uit de valstrik van de
duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil
te doen.
7 Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben,
zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.

Dag 8

1 Johannes 3:4-11.
Satan zondigt vanaf het begin. Leef rechtvaardig1.

1 Petrus 5:6-11.
Satan zoekt openingen in je verdediging.
Weersta hem

6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de
bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U mag uw zorgen op hem
afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.
8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel,
zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u
tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw
broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt
gaan. 10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle
genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn
eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande
zult blijven en niet meer zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe,
voor eeuwig. Amen.

Denk na over Hebreeën 4:16 en Matteüs 7:7.
16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de
Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid
en genade vinden.
7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan.
Vrijmoedigheid en volharding zonder schroom in gebed ontvangen
antwoorden, vinden het gezochte en openen gesloten deuren.
Bid dat God gelegenheden en harten opent voor zijn boodschap!
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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