Overwinnen:
De bijbel spreekt vaak over strijd en overwinning. In het oude
testament komt veel oorlog en dus strijd voor tussen volken.
Ook wordt er in de bijbel gesproken over geestelijke strijd, de
strijd die zich afspeelt in de geestelijke wereld. Jezus heeft de
dood overwonnen door te sterven en uit de dood op te staan.
Romeinen 8:37
“Wij zijn meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft
liefgehad.”
Efeziërs 6:12
“Want onze strijd gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de
machten en de heersers van deze duistere wereld, tegen bovenaardse machten.”

Wat valt er te overwinnen:







Goliath (onmogelijkheden/dromen)
Ziekte
Verslavingen
Financiële problemen
Vloeken (occultisme of voorgeslacht)
Depressie







Sferen
Problemen bij naasten
Denkpatronen
Angst
Etc.

Voorwaarden voor een overwinning:
Er zijn een aantal voorwaarden die gelden om een overwinning te behalen, deze gelden bijvoorbeeld
ook in sport. Denk aan een voetbalwedstrijd, er moet een strijd zijn om te overwinnen, als een team
stil blijft staan en dus niet echt strijd, zullen ze geen overwinning behalen. Er moet dus ook een
tegenstander zijn om te overwinnen. Accepteer geen nederlaag, sta je achter? Accepteer het niet,
dan kan je nog op voorsprong komen, maar als je de achterstand accepteert is het einde verhaal. Ken
jezelf, je bent meer dan een overwinnaar. Maar dat betekent wel dat je moet strijden, want zonder
te strijden kan zelfs een overwinnaar niet overwinnen. Ook wil het enorm helpen als je de
tegenstander kent en weet wat zijn tactiek is.
Dus:






Er moet een strijd plaatsvinden
Er moet een tegenstander zijn
Accepteer geen nederlaag (ook als het jaren moet duren)
Ken jezelf (Meer dan overwinnaar)
Ken je tegenstander

Wat zegt de bijbel over overwinnen:
Zoals al genoemd staat er in de bijbel veel over overwinning, ook staan er in de bijbel een heel aantal
“sleutels” om de overwinning te behalen. Deze zijn erg belangrijk te snappen, maar ook toe te
passen, zodat je ook echt overwinning gaat ervaren.

De juiste houding:
Een aantal van de “sleutels” die we aangereikt krijgen door de bijbel hebben betrekking over onze
houding.
Gehoorzaamheid:





Genesis 22 (let vooral op vers 15-18)
Jozua 5:13 (Let op het merkwaardige antwoord van de engel en op Jozua’s reactie)
Spreuken 28:9
Johannes 8:31-36

Denk bijvoorbeeld ook aan het Volk Israël, ze waren erg ongehoorzaam naar God toe en daardoor
viel het ene na het andere volk ze aan.
Geloof:





1 johannes 5:4
Mattheüs 21: 18-22
Marcus 9:23
Mattheüs 17:20

Vragen:
Merk je dat niets onmogelijk is voor God?
Geloof je dat God door jou heen zieken kan genezen?
Bereid zijn te strijden:




1 Samuël 17: 48-53
1 samuël 14: 1-15
Handelingen 5: 27-42

De vijand kennen:
In de bijbel wordt de duivel soms voorgesteld als draak en soms als slang. Hij komt als draak om je in
je zwakke momenten te overmeesteren en als slang om je in je sterke momenten te misleiden.

Praktische manieren om te overwinnen:
Naast de juiste houding, laat de bijbel ook zien wat we nog praktisch kunnen doen om de
overwinning te behalen.
Gebed:





Mattheüs 21:22
Johannes 16:23-24
Jakobus 5:16-18
Marcus 9:29

Vraag:
Ervaar je dat je gebeden helpen?
Vasten:




Mattheüs 17:14-21
Esther 4:16
Jesaja 58:1-12(let op de belofte vanaf vers 8)

Vragen:
Vast je wel eens?
Nu je deze teksten gelezen hebt, wil je nu wel gaan vasten?
Proclamatie:




Jesaja 55:10-13
Spreuken 18: 21
Spreuken 12: 18

Dit waren een aantal “sleutels” die de bijbel noemt.
Het is niet zo dat als je overwinning nodig hebt, je dan moet kiezen tussen een van de genoemde
“sleutels” Je kunt bidden/vasten/proclameren uiteraard combineren.
Over de geestelijke wapenuitrusting:
Efeziërs 6: 10-18
Merk je wel eens iets van de
geestelijke wereld?

