
Team  A TXT FONDUE®

4.09  Strijd
Fundament  4:  “Evangelisatie  en  diaconie” Nederlands !!!!!

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) !
Het doel van dit programma is dat we het ABC van geestelijke strijd doorlopen. Jeshua de 
Messias stuurde zijn discipelen tijdens hun training erop uit en tijdens hun outreach verbaasden 
zij zich erover dat de demonen zich aan hun onderwerpen (Lucas 10:17). Deze verwondering 
krijgt tijdens de het disicpelschaps-trainingsprogramma steeds meer dimensies en betekenissen. 
Dit gaat zo door totdat de discipelen tot apostelen zijn ontwikkeld en ze precies weten hoe de 
geestelijke strijd gevoerd wordt, en nog belangrijker, hoe overwonnen wordt. 

Een geestelijke strijd is als een oorlog. Nog voordat de strijd begint probeer je een beeld te 
vormen van de vijand en zijn sterktepunten, waarna je je opmaakt voor de strijd en je deze voert. 
In dit programma hebben we meer dan het gebruikelijke aantal van 24 vragen nodig om deze 
basis uit te leggen. !!
1a. Wie is de machtige heerser van de hemel en de aarde? 
(antwoord) JHWH God. 
(toelichting) In Psalm 22:28 staat: "Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de 
HEERE bekeren:alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht 
neerbuigen." !!
2a. Wie heeft alle macht in hemel en op aarde? 
(antwoord) Jeshua de Messias zei: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde." 
(toelichting) Dit zegt Hij in Mattheüs 28:18b. !!
3a. Wat wil de boze, hier en nu? 
(antwoord) Hij wil de heerschappij over alle facetten van de hele wereld. 
(toelichting) In Efeze 2:1b–2 staat: 

"De overtredingen en de zonden, waarin u voorheen 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." 

 !
(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
4a. Zodra je bekeerd, gedoopt en vervuld met de Heilige Geest bent, zul je de 
woestijn in geleid worden. Wat gebeurt daar volgens de pantomime? 
(antwoord) De duivel komt je verzoeken, zoeken of hij iets zwaks aan je vind. !!
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5a. Wat zijn de zes onderdelen van de wapenrusting die in de volgende tekst uit Efeze 6:10–18 
worden genoemd? 

“Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de 

listige verleidingen van de duivel. 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. 

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. 

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het 
borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het 
Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle 
vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 

En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 
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.” 

(antwoord) Het andere team moet alle zes de punten noemen: 
1. De gordel van de waarheid 
2. Het borstharnas van de gerechtigheid 
3. De schoenen/sandalen met de bereidheid het Evangelie te brengen 
4. Het schild van het geloof 
5. De helm van de zaligheid 
6. Het zwaard van de Geest (de Bijbel) 

(toelichting) Bovendien is bidden en smeken nodig. !!
6a. Je kunt deze drie aanvallen ook zien als drie verschillende vormen van aanvallen, namelijk 
op je geest, je ziel en je lichaam. Geef voor elke drie aanvallen aan, van welke vorm er daar 
sprake is. 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. De eerste is een lichamelijke aanval 
2. De tweede is een zielse aanval, die inspeelt op je karakter 
3. De derde is een geestelijke aanval, zodat de duivel zal heersen !!
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7a. De eerste fase van strijd, "verzoeking", vindt in de eenzaamheid plaats. De tweede fase van 
geestelijke strijd vindt echter in het openbaar plaats, namelijk rondom je huis en in je straat. 
Deze geestelijke strijd is erop gericht dat de boze je niet frontaal aanvalt, maar juist als een 
dief probeert binnen te sluipen om te roven en te vernielen. Wat doe je, als je weet dat een 
dief je huis probeert binnen te sluipen? 
(antwoord) Het huis verdedigen, maar omdat de heer des huizes niet weet wanneer de dief 
komt moet hij altijd op zijn hoede zijn. 
(toelichting) In Mattheüs 24:43 staat: "Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in 
welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou 
hebben laten inbreken." !!
8a. De wolf ziet eruit als een schaap. Hoe kun je zijn verleidingen en valse leringen ontdekken? 
(antwoord) Luister altijd aandachtig naar de stem van de Heer en controleer altijd alles wat je 
hoort of het klopt met de Bijbel. Dit moet een levensstijl worden. Hierdoor kun je ontdekken dat 
je wordt voorgelogen. !!
9a. Wat was de leugen die de hoer sprak waardoor de jongen gealarmeerd had moeten zijn? 
(antwoord) "Ik moet dankoffers brengen" (vers 14). 
(toelichting) Dit is de valse leer van het welvaartsevangelie. !!
10a. Noem drie beschrijvingen die deze tekst noemt hoe het afloopt met de jongen. 
(antwoord) Het andere team moet hier drie punten van noemen: 

• Hij gaat naar de slachtbank (vers 22) 
• Hij is geboeid aan zijn enkels als een slaaf (vers 22) 
• Een pijl doorboort zijn lever (vers 23) 
• Hij wordt gelokt naar een strik gevallen als een vogel (vers 23) 
• Hij daalt af in een graf (vers 27) !!
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11a. Wat is de waarschuwing voor alle discipelen in dit verhaal, en hoe moet je je hiertegen 
wapenen? 
(antwoord) "Luister naar mij en sla acht op de woorden van mijn mond. Laat je hart niet afwijken 
naar haar wegen, laat het niet afdwalen op haar paden" (vers 24 en 25). 
(toelichting) De eerste fase van geestelijke strijd is "verzoeking". De tweede fase is "verleiding", 
en deze kun je alleen bestrijden door nauwgezet alleen te doen wat in de Bijbel staat. Hoor 
aandachtig, zoals JHWH God, de Vader in Deuteronomium 6:4 ook tegen zijn Volk zei om aan 
Hem trouw te blijven: "Hoor Israël, de Heer, onze God, de Heer is één." !!
12a. De derde fase van geestelijke strijd is de meest bekende, namelijk de strijd tegen 
tovenarij en het occultisme. In de Bijbel zien we Jeshua de Messias en de apostelen strijden 
tegen de tovenaars van die tijd. Noem hiervan één voorbeeld uit de Bijbel. 
(antwoord) Mogelijke antwoorden zijn bijvoorbeeld: 

• Jeshua de Messias bevrijdt de Gardareense bezetene (Lukas 8:26–39) 
• Een jongen wordt door boze geesten de dood ingedreven (Mattheüs 17:14–18) 
• Simon de tovenaar wordt door Petrus vervloekt (Handelingen 8:9–25) 
• Paulus wordt door een meisje met een waarzeggende geest dagenlang achternagelopen 

(Handelingen 16:16–18) !!
13a. In de afgelopen vragen hebben we gezien dat het team van de boze bestaat uit Leeuw, 
Wolf, Mammon en Moloch. Verder zijn er vele demonen van alle rangen en standen, van 
plaaggeest tot poltergeist, die de wereld onderdrukken en onder de heerschappij van de boze 
willen brengen en houden. Wij hebben in deze derde fase niet te strijden tegen mensen. 
Waartegen dan wel? 
(antwoord) Tegen overheden en machten. 
(toelichting) Dit staat in Efeze 6:12; zie vraag 5a. !!
14a. Geef voor elk van de vier wapens uit vraag 13b aan, wat de betekenis van dit wapen is. 
(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen: 

1. Het door JHWH God, de Vader gegeven hemelse signaal van autoriteit 
2. Het bewijs van wat je gelooft (Romeinen 10:9) 
3. Het verbreken van alle banden die gevangen houden 
4. Het teken dat de vorst van de duisternis weg moet vluchten !!
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1b. Wie heeft nu de wereld gestolen en misbruikt deze? 
(antwoord) De heerser van de wereld; de boze. 
(toelichting) In Johannes 12:31 staat: "Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal 
de vorst van deze wereld buitengeworpen worden." !!
2b. Hoe loopt het af met de dief van de wereld? 
(antwoord) De boze wordt in de buitenste duisternis geworpen. 
(toelichting) In Mattheüs 25:41 zegt Jeshua de Messias: "Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die 
aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en 
zijn engelen bestemd is." !!
3b. Welke taak hebben alle discipelen van Jeshua de Messias? 
(antwoord) Het Koninkrijk van JHWH God, de Vader hier op aarde bouwen en de heerschappij 
van Jeshua de Messias herstellen en in het dagelijkse leven uitvoeren. 
(toelichting) In Mattheüs 9:35 staat: "En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf 
onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere 
ziekte en elke kwaal onder het volk." !!
4b. Stel je voor dat er een leeuw rondjes om je heen loopt, je probeert te bespringen, en zoekt 
naar een manier om je te kunnen verslinden. Wat moet je daartegen doen? 
(antwoord) Doe de wapenrusting van JHWH God, de Vader aan om weerstand te bieden. !!
5b. Als de boze leeuw geen zwaktes bij je vindt, probeert hij je uit de tent te lokken, net zoals 
hij dat bij Jeshua de Messias probeerde. Welke drie vragen gebruikt de boze leeuw om je 
geloof te testen volgens deze tekst uit Mattheüs 4:1–11? 

“Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden 
door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten 
slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat 
deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens 
zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste 
gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf 
dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, 
en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen 
stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet 
verzoeken. 

Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de 
koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U 
geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat 
geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 
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Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.” 
(antwoord) Het andere team moet alle drie de punten noemen: 

1. Verander stenen in brood 
2. Laat zien dat je wonderen kunt doen 
3. Kniel voor de duivel en je krijgt wat je wilt !!

6b. We worden dus in ons totale bestaan onderzocht (verzocht) door de boze. Hij controleert 
of ons geloof echt is en zoekt naar een manier om ons op onze zwaktes aan te vallen. Wanneer 
de briesende, verslindende en brullende leeuw ons niet kan overwinnen, kiest hij een andere 
tactiek. De eerste fase van de geestelijke strijd, die van "verzoeking", is tijdelijk achter de rug. 
Je bent vol van de Heilige Geest. Wat zegt de Bijbel over winnen wanneer je op Jeshua de 
Messias vertrouwt? 
(antwoord) Met Jeshua de Messias ben je meer dan overwinnaar. 
(toelichting) In Romeinen 8:37 staat: "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem 
Die ons heeft liefgehad." !!
7b. De duivel is zowel een leeuw als een wolf. Deze "wolf" verkleedt zich in schaapskleren en 
sluipt dan je huisgemeente binnen. Wat doet de wolf in de gemeente? 
(antwoord) Hij komt om te verleiden en een valse leer te brengen. 
(toelichting) In Mattheüs 7:15 staat: "Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in 
schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn." 

En in Johannes 10:12 staat: "Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot 
eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze 
en drijft de schapen uiteen." !!
8b. De volgende vragen gaan over de volgende tekst uit Spreuken 7:6–27, over een zoon die 
ten onder gaat. 

6 Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. 
7 Ik zag bij de onverstandigen, ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand 

op 8 die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar huis, 9 
in de schemering, in de avond van de dag, te middernacht en in het donker. 

10 En zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. 11 
Zij was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis. 12 Nu eens op straat, dan 
weer op de pleinen, zij loerde bij alle hoeken. 

13 Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen hem: 14 Ik 
moet dankoffers brengen, ik ben vandaag mijn geloften nagekomen. 15 Daarom ben ik 
naar buiten gegaan, jou tegemoet om je ijverig te zoeken en – daar vond ik je! 16 Ik 
heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien van Egyptisch linnen. 17 
Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. 

18 Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe, laten we samen 
genieten van grote liefde. 19 Want mijn man is niet thuis, hij is voor een verre reis 

Pagina �  van �6 9
!
© HuisfeestNetwerk.orgVersie 19-06-2016

http://www.huisfeestnetwerk.org


Team  A TXT FONDUE®

4.09  Strijd
Fundament  4:  “Evangelisatie  en  diaconie” Nederlands !!!!!

vertrokken. 20 Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen, op de dag van de 
volle maan zal hij thuiskomen. 

21 Zij haalde hem over door haar grote overredingskracht, zij verleidde hem door het 
gevlei van haar lippen. 22 Meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter slachting 
gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf, 23 totdat een pijl zijn lever splijt, 
zoals een vogel zich haast naar een strik, en niet weet dat het tegen zijn leven gericht 
is. 

24 Nu dan, kinderen, luister naar mij en sla acht op de woorden van mijn mond. 25 Laat je 
hart niet afwijken naar haar wegen, laat het niet afdwalen op haar paden. 26 Zij heeft 
immers vele dodelijk gewonden doen neervallen, geweldig veel zijn allen die zij heeft 
gedood. 27 Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van 
de dood. 

Hoe ziet in dit verhaal de wolf eruit en wat doet die? 
(antwoord) Een listige hoer, onrustig en losbandig. Ze grijpt de jongen en vast en kust hem (vers 
10, 11 en 13). !!
9b. De zoon kon de verleidingen niet weerstaan en wordt overgehaald om de nacht met de 
vrouw door te brengen. Waardoor kon de vrouw deze streek leveren? 
(antwoord) Haar man is op een verre reis met zijn geldbuidel, en zou pas met volle maan 
terugkomen (vers 19 en 20). 
(toelichting) Deze man is een beeld van Jeshua de Messias. Veel gelovigen denken te kunnen 
zondigen en ontrouw te zijn omdat Jeshua de Messias het niet ziet.  !!
10b. Hoe ging de hoer (de wolf) te werk om haar doel te bereiken? 
(antwoord) "Zij haalde hem over door haar grote overredingskracht, zij verleidde hem door het 
gevlei van haar lippen" (vers 21). !!
11b. De zoon ging zijn eigen weg. hij was eigenwijs en luisterde niet naar goede raad. Aan 
welke occulte praktijk is eigenwijsheid gelijk? 
(antwoord) Toverij. 
(toelichting) Ongehoorzaamheid aan het Woord van JHWH God, de Vader brengt je in de 
occulte wereld en het veroorzaakt geestelijke strijd. In 1 Samuël 15:23a staat: "Want 
opstandigheid is een zonde van waarzeggerij, en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst." !!
12b. In het Bijbelboek Openbaring wordt de strijd tussen de duivel en de Bruidegom duidelijk 
omschreven. De duivel wordt hier als een slang of een draak beschreven. Zijn eeuwenoude 
demonen heten Mammon en Moloch. Waar staan deze twee demonen voor? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Mammon is de demon over geld (rijkdom en welvaart) 
2. Moloch is de demon over onreinheid 
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(toelichting) In Openbaring 12:9 staat: "En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude 
slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen 
op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen." 

In Lucas 16:13 staat: "Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en 
de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God 
dienen en de mammon." 

In Jeremia 32:35 staat: "Zij bouwden de hoogten van de Baäl, die in het dal Ben-Hinnom zijn, 
om hun zonen en hun dochters voor de Moloch door het vuur te laten gaan, wat Ik hun niet 
geboden had. En in Mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, 
zodat ze Juda zouden doen zondigen." !!
13b. We hebben een schild om pijlen van de boze af te weren. Maar aanvallen van de boze 
moeten soms ook actief afgeweerd worden. Gideon kreeg van Jahweh de opdracht om de 
boze het land uit te jagen. Hij ging de geestelijke strijd aan. Met welke vier "wapens" deden zij 
dit volgens de volgende tekst uit Rechters 7:19–20? 

“Zo kwam Gideon met de honderd mannen die bij hem waren, bij de rand van het 
kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwake, net nadat zij de wacht weer 
hadden opgesteld. Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun 
hand waren, in stukken. Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de 
kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de 
bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen: Het zwaard van de HEERE en van Gideon!” 

(antwoord) Het andere team moet alle vier de punten noemen: 
1. Sjofarblazen 
2. Proclamatie (ze riepen voor de Heer en voor Gideon) 
3. Kruiken verbreken (herrie maken) 
4. Licht aansteken (met fakkels lopen) 

(toelichting) In Jesaja 54:17 staat: "Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten." !!
14b. De slotconclusie uit Openbaring 3:11 luidt: "Wees sterk en moedig en houd vast aan wat 
je hebt, opdat niemand je kroon steelt." Dit betekent dat je als gelovige tot het eind moet 
strijden. Dat begint met een test-strijd in de woestijn, gevolgd door een listige aanval thuis. 
Daarna trekken we de duisternis in om overal de gebondenen los te maken en de bezetenen 
te bevrijden. Tot hoever kun je hier in gaan? 
(antwoord) Niets zal u onmogelijk zijn. In Markus 9:23 staat: “En Jezus zei tegen hem: Als u kunt 
geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” 
(toelichting) Op slangen en schorpioenen zullen we treden en het zal ons niets doen. Dat is een 
verwijzing naar de demonenwereld, die we in fase drie vol goede moed mogen binnentreden 
om het goede nieuws te proclameren. 

In Lucas 4:18–19 zegt Jeshua de Messias: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij 
gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te 
genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden 
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het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het 
welbehagen van de Heere te prediken.” !
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