Bijbelkring studie – Geestelijke strijd

Introductie
Lees 2 Kor 10:3-4
- Wat stel je je voor bij geestelijke strijd? Geef een synoniem !
- Wie wil wat vertellen over geestelijke strijd, die je bij jezelf herkende?
- Waar speelt de strijd zich af?
(antw : 1. In ons eigen denken en 2. de hemelse gewesten)
- Hoe denk je dat de ‘geestelijke wereld’ eruit ziet?
Stelling: Je emoties worden beinvloed door de geestelijke wereld.
(Eventueel lees 1 Sam 16:14-16)

Geestelijke strijd en gebed
Lees Daniel 10:8-14
- Wat valt je op?
- Wat kunnen we hieruit leren over de geestelijke wereld?
(Bijv. 1) Het is een werkelijke strijd tussen voor ons onzichtbare wezens/engelen.
2) Wij hebben invloed op de geestelijke gewesten. 3) Engelen zijn toegewezen aan
bepaalde landen/gebieden? 4) etc...
- Wat kunnen we hieruit leren voor ons dagelijks leven, qua gebed?
(Bijv. 1) Wij hebben invloed op de hemelse gewesten. 2) Onbeantwoord gebed kan
veroorzaakt worden door geestelijke strijd. 3) Gebed en verootmoediging vullen
elkaar aan? 4) etc...

Geestelijke strijd en evangelisatie
Lees 2 Kor 4:3-4
- Wat wordt hier gezegd? De betekenis.
- Wat betekent dit voor ons dagelijks leven?

-

Hebben wij veel met geestelijke strijd te maken?
Heeft iedereen met geestelijke strijd te maken?
Hoe kunnen we geestelijke strijd herkennen?

VRAGEN ZOVER?

De toepassing/praktijk
- Hoe moeten wij omgaan met geestelijke strijd? / Wat doe je als je merkt dat je verleid
wordt tot zonde? / Wat doe je als je merkt dat jouw gevoelens niet in
overeenstemming zijn met Gods Woord?
(Hier een poosje bij stil blijven staan en doorvragen. Bijv. Als je naar God toe gaat, wat
bid je dan? Mogen wij onreine geesten wegsturen in Jezus’ naam – hoe dan ? )
-

Noem eens uit je hoofd een aantal wapens op die God ons gegeven heeft voor de
geestelijke strijd?
1) Gebed. 2) Aanbidding. 3) Woord van God – zwaard (efe. 6) 4) Bloed van het Lam
(wat Christus voor ons gedaan heeft aan het Kruis) (Openb 12:11) 5) Woord van
ons getuigenis.

Lees Efe 6:10-19
Doel: Kringleden duidelijk maken dat de wapens die genoemd worden spreken over een
levensstijl. Daarnaast moet iedereen uitgedaagd worden om de komende tijd specifieke
aandacht te geven aan een van deze wapens/levensstijl gebieden, om daarin te groeien.
Geef van tevoren aan dat men tijdens het behandelen van de wapens moet nadenken over
welk wapen zij in zouden willen groeien. De bedoeling is nu dat elk wapen afzonderlijk
besproken wordt om duidelijke te maken wat dat precies inhoudt (vooral praktisch in ons
dagelijks leven!)
1. Gordel van de waarheid
- Waartoe dient een gordel?
- Wat betekent het om de waarheid ‘aan te trekken’?
2. Borstplaat van gerechtigheid
- Waartoe dient een borstplaat?
- Wat betekent gerechtigheid?
- Wanneer ben je gerechtvaardigd?
3. Schoeisel van de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes
- Zijn wij bereid?
- Wat houdt ons tegen?
4. Schild van geloof
- Wat wordt bedoeld met ‘de brandende pijlen’?
- Wat / waarin moet je geloven?
5. Helm des heils
- Waarvoor dient een helm?
- War wordt bedoelt met ‘heil'
6. Zwaard des Geestes

-

Op welk gebied / in welk wapen zou je willen groeien?
Hoe wil je dit bereiken?
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