Onderwerp: Spirituele oorlogvoering
Les 6- Onze strijd is niet tegen vlees en bloed
Tekst: Efeziërs 6.10-12
Gids voor deze Preekstudie:
• Begin Lifegroup met gebed ( max 5 minuten)
• Begin gesprek met de Icebreaker ( max 5 minuten)
• Ga verder met punt 2 ( max 10 minuten) en daarna punt 3 ( max 30 minuten)
• Sluit met gebed... punt4, bid ook voor elkaar ( max 10 minuten)
• Opmerking: de leider moet niet alleen de bestaande les lezen, maar ook
proberen zijn / haar eigen commentaar te ontwikkelen en de les vloeiend uitleggen op een manier dat
er goed geleerd wordt door de groep, de groep laten vertrekken met de wens om aan het einde van
de vergadering terug te keren naar de volgende studie , je bent verantwoordelijk om de mensen van
je groep door de week te bellen en hen aan te moedigen, laat de groep niet doodgaan, God heeft ons
geroepen om het leven te implanteren, vrienden en buren uit te nodigen, probeer nieuwe leiders in je
eigen groep te stichten.
Vraag LifeGroup-leden om hun favoriete punten uit de preek te delen, wat hun heeft geraakt, een
zin of moment uit de preek die ze het meest hebben onthouden of waar ze vragen over hebben. Als
leden niet zo goed de preek kunnen herinneren, neem dan jouw notities door en deel je favoriete
punten. ( max 2 minuten per persoon)

INTRODUCTIE
Het thema van deze les gaat over de verborgen krachten van de duisternis en hoe je jezelf kunt
beschermen tegen hen door de kracht van Gods. Hoewel de apostel Paulus de oorsprong of biografie
van de vorst der duisternis niet presenteert, leert hij ons hoe belangrijk het is om de listen van onze
vijand te kennen. De duivel heeft het gevecht al verloren, maar blijft grote ravage aanrichten in die
periode tussen het begin en het einde van de dag van de kerk.

I - DE OPMAAK VAN HET THEMA AAN HET EINDE VAN DE EPISTEL.
De eerste drie hoofdstukken van Efeziërs zijn theologisch en de andere drie zijn praktisch. Een
perfecte combinatie van christelijke doctrine en christelijke plicht, van het christelijk geloof en het
christelijke leven. Maar plotseling verrast de apostel Paulus ons met een "voor de rest", waarbij de
brief wordt omsloten door een onderwerp dat van levensbelang is: de strijd tegen het koninkrijk van
de duisternis.

1. " word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht" (v.10b). Jezus zei ooit: "Je kunt niets
doen zonder mij" (Joh. 15.5). Paulus gebruikte de passieve stem 'word gesterkt’. Dat laat zien dat het
niet alleen menselijke inspanning is, maar de volledige afhankelijkheid van de Heer Jezus. De
uitdrukking " sterkte van Zijn macht " is een energiek pleonasme (figuur van syntaxis waarbij een idee
wordt herhaald met andere woorden om elegantie of versterking van uitdrukking te bieden, bijv.

een ronde cirkel), hier gebruikt om de kracht van Jezus te versterken. Deze kracht komt van de
Heilige Geest (Efeziërs 3:16); het is de actie van de Drie-eenheid in het leven van de kerk.

2. Het gebruik van het figuur van de taal. Figuren zijn linguïstische bronnen die vooral aandacht
verdienen vanwege hun schoonheid en hun rol in de hermeneutiek. De anafora is een taalfiguur die
bestaat uit de herhaling van hetzelfde woord aan het begin van opeenvolgende zinnen met als doel
de bevestiging te benadrukken. Hier vinden we: " 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." (vs. 12). In
die anafora, het Griekse voorzetsel, pro's, "tegen", wordt vijf keer gebruikt om het idee te versterken
dat de hoofdsfeer van actie van de prins der duisternis niet alleen is wat zoveel mensen denken:
prostitutie en misdaad, maar in de christelijk godsdienst; gaat het om een geestelijke strijd.

II - DE AFHANKELIJKHEID VAN GOD
De apostel gebruikt een militaire metafoor om uit te leggen wat in de spirituele wereld ligt, wat niet
mogelijk is om op het oppervlak waar te nemen. De aanwezigheid van al het kwaad in de mensheid is
echt en onbetwistbaar, maar de bron van al dit slechte Paulus verduidelijkt in deze sectie. Er kan
geen overwinning zijn zonder goddelijke hulp, en dat is de apostolische oproep.

1. Alleen door de kracht van God. Geen enkele christen alleen zal in staat zijn om de demonen onder
ogen te zien en als overwinnaar uit de strijd te komen. De demonen bestaan in feite, maar ze zijn
niets meer dan een ongemak vergeleken met de macht van Jezus; het zijn entiteiten die machteloos
zijn in de tegenwoordigheid van de Heere Jezus
(Markus 1.23-26, 3.11). Mensen kunnen hen echter niet uitdagen met hun eigen krachten.

2. Bekleedt u met de hele wapenrusting van God (v.11a). Het werkwoord "bekleden" is gelijk aan de
Septuagint gebruikt voor de bekleding van Gideon met de Geest van God (Richt 6.34). De metafoor
"de hele wapenrusting van God" betekent dat we alle geestelijke hulpbronnen moeten gebruiken die
God ons geeft.
De volledige wapenrusting duidt op de verdedigingswapens en aanvalswapens, een bekende figuur in
die tijd, aangezien de Romeinse soldaten overal waren

3. De methoden van de duivel (v.11b).
Paulus begint hier uit te leggen waarom de gelovige in Jezus moet leven met de geestelijke
wapenrusting van God. De term " listige verleidingen" is methodea in het Grieks, die alleen verschijnt
een andere keer het Nieuwe Testament (Ef. 4:14) en wiens idee is van "intelligentie list, bedrog". De
Heer Jezus geeft door zijn Heilige Geest alle middelen voor de gelovige om al deze listen van de
vijand te begrijpen (2 Co 2.11). Kennis van de kracht van de Duivel is een krachtig wapen zowel voor
de aanval als voor de verdediging.

CONCLUSIE
Op basis van de woorden van de apostel Paulus, kunnen we weten dat er verschillende soorten van
boze geesten die hier worden vermeld als "overheden, machten, heersers van de duisternis, de
geestelijke boosheden. Het universum is een slagveld en dat we hoeven niet alleen de aanval van
andere mensen onder ogen te zien, maar ook de spirituele krachten die God en zijn volk
tegenwerken.

