
Studie Agape Kringavond nov 2005

Geestelijke strijd

Doel: Bewust wording van geestelijke strijd en het feit dat elke christen deel uitmaakt van 
‘de oorlog’. Daarnaast ontdekken over de praktische kant van geestelijke strijd in het leven
van de individuele christen.

Bewustwording geestelijke strijd:

� 2 Kor 10:3-4
- Wat stel je je voor bij geestelijke strijd? Geef eens een synoniem.
- Neem eens wanneer je dat bij jezelf herkent/herkende?
- Waar speelt ‘de strijd’ zich af volgens de tekst?
- Hoe ziet (volgens jou) de geestelijke wereld eruit?

Stelling: Emotie worden beinvloed door de geestelijke wereld.

� Daniel 10:8-14 (Geestelijke strijd in gebed)
- Wat lezen we hier over de geestelijke wereld?
- Wat kun je hier uit leren voor je dagelijks leven?

� 1 Sam. 16:14-16 (Geestelijke strijd en je gevoelens/emoties)

� 2 Kor. 4:3-4 (Geestelijke strijd en evangelisatie)
- Wat betekent dit voor ons dagelijks leven?
- Hebben wij veel met geestelijke strijd te maken?
- Heeft iedereen met geestelijke strijd te maken?

Vragen tot zover?

Hoe moeten wij nu met geestelijke strijd omgaan?

� Jakobus 4:7-8

� 2 Kor 10:3-4
- Noem eens enkele wapens?

o Gebed

o Aanbidding

o Woord van God (efe 6)

o Jezus’ bloed en ons getuigenis (Openb 12:7-12)

Het volgende gedeelte is misschien erg (over) bekend. Probeer het echter op je eigen leven
te betrekken en vraag je daarbij af aan welk gedeelte van de wapenrusting jij de komende 
tijd wil gaan werken, en hoe?!

� Efe 6:10-19

1. Gordel van de waarheid
a. Waartoe dient een gordel?
b. Wat betekent het (praktisch) om de waarheid aan te trekken?

2. Borstplaat van gerechtigheid
a. Wat is gerechtigheid/rechtvaardigheid?



b. Wanneer ben je rechtvaardig?
3. Schoeisel van de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes
4. Schild van geloof

a. Wat zijn de brandende pijlen?
b. Wat moet je dan geloven? (Mark 11:22 / Matt 7:21 / Jak 2:14-26)

5. Helm des heils
6. Zwaard des Geestes

� Openb. 12:7-12


