
 

 

 CHECKLIJST VOOR LES 6 
 

Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) 

 

VOORBEREIDING 

 

�  1.  Galaten 2:20 op kunnen zeggen. 

�  2.  Lezen en bestuderen Jakobus 1-5 en Spreuken 1&2, gebruik makend 

 van “Mijn dagelijkse tijd met God” blad. Toepassing maken als 

 reactie op Gods Woord. 

 

�  3.  Notities maken van de preek. Gebruik “Boodschap Overzicht”. 

�  4.  Doe heel les 6 “Geestelijke Oorlogvoering” 

SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 

�  1.  Beknopt doornemen van de hoofdpunten uit Les 5. Begrijpen wat het

 betekent om een Geestvervuld leven te leiden. Praat samen over de          

 toepassing. 

 

�  2.  Citeer Galaten 2:20. 

�  3.  Bespreek je Bijbelstudie en Gebedstijd en toepassingen of           

 gebedsverhoringen. 

 

�  4.  Bespreek de notities gemaakt van de preek. 

�  5.  Bekijk Les 6. Benadruk de autoriteit van een gelovige die in Christus 

 is 

�  6.  Loop “Checklijst voor Les 7” na. “Voorbereidingsopdracht” moet 

 gedaan zijn voor de volgende ontmoeting. 

 

 Datum: ___/___/___, Tijd: _________, Plaats: __________________ 

�  7.  Sluit af met gebed, maak gebruik van de “Veel Gebed, Veel Kracht, 

 Veel Lof” gebedslijst. 

 

 

 

 

DYNAMIC 
--- Discipel-maken --- 

Les 6 

GEESTELIJKE OORLOGVOERING 

Groei brengt strijd met zich mee, maar God heeft beloofd dat “wij glansrijk 

zegevieren in dit alles dankzij hem die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 

8:37). Wij moeten in de Geest wandelen en door het geloof leven. Jacobus 4: 

17 zegt het zo: “Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, 

dan zondigt hij.” Het christenleven is een oorlog! Satan, onze grote vijand, 

houdt nooit op met zijn verleidingen, om ons te laten zondigen en zodoende 

God ongehoorzaam te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE OORSPRONG VAN VERLEIDING 
 

De Bijbel legt ons uit dat er 3 krachten zijn - Satan, de wereld, en het vlees - 

die een constante oorlog met ons voeren. 
 

SATAN 

Je bent in een geestelijke strijd verwikkeld. Het is belangrijk je vijand te 

kennen. Lees Opbaring 12:7-10 
 

Welke namen worden de vijand gegeven? ___________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Wat doet hij? __________________________________________________ 

Waarom moet je alert zijn? (1 Petrus 5:8) ____________________________ 

_____________________________________________________________ 

Lees Efeze 6:10-18. Waartegen vechten we? _________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

In deze les zullen we leren dat, hoewel Satan verslagen is, hij een 

strategie heeft om tegen ons te vechten door ons tot zondigen te 

verleiden. God kent onze verleidingen en angsten en Hij heeft in 

alles zodanig voorzien dat we de verleidingen kunnen 

overwinnen. We zullen leren om uit het geloof te leven 



Wat is onze verdediging? (v.13) ___________________________________ 

 

Noem de verschillende geestelijke wapens waarover we beschikken. 

 

 (v. 14-17) ____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Welk offensief wapen tegen de Satan heeft God ons gegeven? (v.17) 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Wat moeten we steeds doen, tijdens ons gevecht tegen Satan en zijn  

 

handlangers? (v.18) ____________________________________________ 

 

DE WERELD 

Wat zijn de wereldse verleidingen? 1 Johannes 2:15-17  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

  

Wat moeten we doen als we door deze dingen verlijd worden?  

 

Kolossenzen 3:1-2 ______________________________________________ 

 

Jezus zegt dat we beproevingen verwachten kunnen, maar ook dat we 

bemoedigd moeten zijn. Waarom? 

 

Johannes 16:33 ________________________________________________ 

 

HET VLEES (DE OUDE NATUUR) 

Nadat Paulus Christus had aangenomen, bevond hij zich in een geestelijke 

strijd. Zijn vlees streed en vocht tegen zijn nieuwe Christusleven dat in hem 

leefde. Je moet weten dat je vlees onveranderd blijft. Het kan niets goeds 

doen. Neem Gods oordeel maar aan en volg Zijn plan. Wat zij Paulus dat er 

was gebeurd met zijn oude zondige natuur? Romeinen 6:6. 

 

_____________________________________________________________ 

 

Wie leeft er in ons? Galaten 2:20 __________________________________ 
 

 

 

Wat is onze nieuwe positie? Efeze 2:6 ______________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 
 

Hoe moeten we dan leven? Romeinen 6:11,12 ________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

Galaten 5:16-17? _______________________________________________ 
 

Onthoud dit, Christus in jou is groter dan de Satan! (1 Johannes 4:4) 
 

GOD KENT JOUW VERLEIDINGEN EN ANGSTEN 

 

Lees Jesaja 41:10-13. God zegt “wees niet bang”. Wat belooft God je wel?  

 

(v.10) ________________________________________________________ 

 

Welke zorg belet je op dot moment om vertrouwen in God te hebben?  

 

_____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

  

Lees 1 Korintiërs 10:13. Wat betekent, “U hebt geen beproevingen te 

doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn”voor jou?  

 

_____________________________________________________________ 

 

HOE GOD ONS BESTUURT 

Je bent een drie-enig wezen, samengesteld uit geest, ziel en lichaam.                              

(1 Thessalonians5:23) 

 

Nadat je Christus hebt aangenomen: 

 

� Is je GEEST vernieuwd door de Heilige Geest. (1Kor. 6:19, Efezen 

1:13) 

� Word je ZIEL dagelijks vernieuwd, terwijl je door het geloof leeft. 

(Romeinen 12:2, 2 Korintiërs 3:18, Filipenzen 1:6) 

� Zal jouw LICHAAM vernieuwd worden in de opstanding, wanneer 

je naar de hemel gaat. (Filipenzen 3:21, 1 Korintiërs 15:42-57) 

 

 

 



 

GOD 

    LICHAAM 
        

     ZIEL 

 

        Mijn Geest 
Smaak  Ver-         en       Wil       Reuk 
   Stand         Heilige Geest 
            (Vijf 
         Zintuigen) 
      Emoties 
     Tast      Geluid 
      Gezicht           Resulteert in   recht- 

      vaardige werken    

HOE GOD ONS BESTUURT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als christen spreekt God tot je door de inwonende Heilige Geest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je God je laat besturen, door te kiezen om te denken in overeenstemming 

met Zijn Woord, dan wordt je denken vernieuwd. (Romeinen 12:2). Je 

vernieuwde denken zal effect hebben op je emoties: angst en achterdocht, 

enz. zullen worden vervangen met liefde, blijdschap, vrede, enz. (Galaten 

5:22-23). In deze gemoedstoestand wil je zodanig handelen (door je fysieke 

zintuigen van smaak, tast, gezicht, geluid, en reuk) dat er goede werken 

zullen voortkomen. Dit door de Heilige Geest bekrachtigt handelen zal God 

behagen en Hem eren. 

Lichaam 
 
 

Ziel 
 
 
 

Smaak    Ver-         Geest     Wil       Reuk 
      Stand 
 
 
         Emoties 
     Tast    Geluid 
         Gezicht 

 

HOE GAAT SATAN TE WERK OM ONS TE VERNIELEN? 

 

Verloop van verleiding: 

a. Satan lokt of trekt ons uit onze veilige ‘zone’. Hij kent ons en weet waar 

 we ons persoonlijke toe aangetrokken voelen. 

 

b. Hij werkt aan ons, we besluiten om voor zonde te kiezen. Hij kan ons 

 niet doen zondigen; hij kan er ons alleen toe verleiden. Wij kiezen om te 

 zondigen of om niet te zondigen. 

 

c. Wanneer we ervoor kiezen om te zondigen, is de Satan er in geslaagd 

 om ons van gemeenschap met God te scheiden. Dit veroorzaakt schuld 

 en ongelukkigheid in ons leven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Satan, die de bron van alle kwaad is, kan onze geest niet beïnvloeden 

omdat de Heilige Geest daarin woont. Dus werkt hij door het ‘Wereld 

Systeem’ - hebzucht, macht, lust, angst en plezier. Hij verleidt ons door onze 

vleselijke verlangens zover te krijgen dat we God ongehoorzaam zullen 

worden. Onze zintuigen kunnen geprikkeld worden, want we hebben nog 

steeds gewoonten en herinneringen van de zondige genoegens in ons. Ons 

denken, hoewel in het proces van vernieuwing, is nog steeds kwetsbaar en 

zal soms de Satans leugens geloven. We zijn vrij om voor onze eigen eer en 

plezier te kiezen, maar als we dat doen zondigen we en onteren we God. 

Daar is de Satan, Gods vijand, natuurlijk blij mee.  
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HOE JE VERLEIDING KUNT OVERWINNEN 

 

JE AUTORITEIT BEGRIJPEN 

In Christus beschik je over enorme autoriteit over je vijand. Lucifer (de 

Satan) was oorspronkelijk door God geschapen als het mooiste en machtigste 

van alle geschapen wezens. (Ezechiël 28:12-14). Hij was de overste van alle 

engelmachten (Ezechiël 28:15). Hij werd trots en leidde een rebellie in de 

hemel (Jesaja 14:13-14). Vele engelen kozen de zijde van de Satan, om 

samen God omver te werpen (Judas 6). De Satan werd natuurlijk verslagen 

en uit de hemel geworpen (Ezechiël 28:16-18). De verslagen engelen 

(gevallen engelen of demonen) werden samen met hem uit de hemel 

verbannen en wachten nu op het eindoordeel. (Matteüs 25:41). Hun 

ondergang staat vast. Voorlopig zijn ze beperkt tot deze wereld (Ezechiël 

28:16, Efeze 2:2) en doen ze hun uiterste best om ook anderen ten val te 

brengen. Als de Satan jou, als christen, in de war kan brengen over je 

autoriteit, dan zul je de juiste positie ten opzichte van hem en zijn slinkse 

machten niet innemen. 

 

 

AUTORITEITS STRUCTUUR IN HET HEELAL 

(zie het diagram op volgende pagina) 

 

1. GOD – oppermachtig in het hele heelal. 

2. De Satan – het machtigste schepsel. 

3. De aartsengel Michael – overste over al de engelen. 

4. Gevallen engelen – demonen. 

5. Trouwe engelen – Gods dienaren. 

6. Zee van de Menselijkheid. 

7. Iemand die Jezus Christus nog niet heeft aanvaard als zijn Heiland en 

Heer. Hij kan, naar menselijke maatstaven, een goed leven leiden, maar 

hij heeft het eeuwige leven niet en is daarom onderworpen aan Satan en 

zijn demonen. 

8. Als we Jezus Christus aannemen, dan is Hij in ons en zijn wij in Hem. 

We zijn dan met Christus geplaatst in de hemelse sferen (Efeze 2:6). 

Christus is hoog verheven boven alle hemelse vorstendommen en 

machten en duivelse krachten (Efeze 1:20-23) en jij bent in Christus. We 

zijn tot de hoogst mogelijke positie bevorderd in Christus – van 

afzichtelijke armoede tot een kind van de Koning van het heelal. Je hebt 

nu grote autoriteit, zelfs over de Satan. 

9. Veel christenen leven niet in overeenstemming met die hoge positie. De 

Satan misleidt hen met de gedachte dat ze nu alleen maar betere mensen 

zijn, nu ze christenen zijn geworden. Ze zouden kunnen redeneren dat 

het te aanmatigend is om zo te leven als Gods woord het aangeeft. In 

hun nederigheid (eigenlijk: ongeloof), doen ze hun uiterste best om hun 

beste beentje voor te zetten voor God. Zo’n christen is kwetsbaar voor 
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de Satan. Zelfs de laagste demon kan hem verleiden en zijn voordeel 

met hem doen. 

Het volgende diagram kan je wat duidelijker maken hoe de 

autoriteitsstructuur in het heelal in elkaar steekt. 
 

Gods Woord zegt dat we In Christus zijn. Geloof God. Leef door het 

geloof. 

 

 

 

 

 



LEVEN DOOR HET GELOOF 

 

Lees Hebreeën 4:15-16. Wat kunnen we doen als we verleidt worden? (v.16) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Wat is het resultaat? _____________________________________________ 

 

Geloven betekent: handelen zoals God gezegd heeft. Waarom is geloof zo 

belangrijk? 

Hebreeën 11:6 _________________________________________________ 

 

Lees 1 Korintiërs 10:13. Hoe helpt God wanneer we verleidt worden? 

 

 _____________________________________________________________ 

 

Kan verleiding zich ooit meester van je maken? _______________________ 

 

Als christen heb je een keus. Kies om te leven door het geloof! 

 

TOEPASSING 

 

Op welke specifieke manier wordt jij verleidt op de volgende punten  

(1 Johannes 2:16)? 

 

    Zelfzuchtige begeerte, _________________________________________ 

 

    Afgunstige inhaligheid _________________________________________ 

 

    Pronkzucht __________________________________________________ 

 

LEEF DOOR HET GELOOF 

 

Kies één van de hierboven genoemde situaties. Wat zul je deze week doen 

om door geloof in Gods beloften te leven, met het oog op jouw behoefte? 

 _____________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________ 

 

  

Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 

Galaten 5:16 

 

 

 

 

 

 
 

MIJN DAGELIJKSE TIJD MET GOD 

De week van _______________ tot _________________ 20_____ 

Het vers uit het hoofd te leren (elke dag repeteren): ____________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

                                             Referentie: _________________________ 

 

Dag (1) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dag (2) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Mijn response is: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Dag (3) Bijbelgedeelte lezen: _____________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maak te: _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

God leert me: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn response is: ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Dag (4) Bijbelgedeelte lezen: __________________________________ 

Meest aansprekend vers:______________________________________ 

Wat indruk op me maak te: ___________________________________ 

__________________________________________________________ 

God leert me: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Mijn response is: ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Dag (5) Bijbelgedeelte lezen: __________________________________ 

Meest aansprekend vers:______________________________________ 

Wat indruk op me maak te: ___________________________________ 

__________________________________________________________ 

God leert me: ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Mijn response is: ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Dag (6) Bijbelgedeelte lezen: __________________________________ 

Meest aansprekend vers:______________________________________ 

Wat indruk op me maak te: ___________________________________ 

__________________________________________________________ 

God leert me: ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Mijn response is: ___________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Dag (7) Bijbelgedeelte lezen: __________________________________________ 

Meest aansprekend vers: _________________________________________ 

Wat indruk op me maakte: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

God leert me: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Mijn response is: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEVRAAGD DATUM ANTWOORD DATUM 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Veel gebed - 

Veel kracht - 

Veel prijs ! 

 



BOODSCHAP OVERZICHT 
Onderwerp: ________________________________________________________ 
 

Datum _________________ Spreker ____________________________________ 
 

Bijbel Referentie ____________________________ 
 

 

De hoofd punten en kerngedachten voor elk punt 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Wat een indruk op me maakte was: ___________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

God leert me _______________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Ik doe er dit mee ____________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


