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Geestelijke strijd   
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Wat? 
In geestelijke strijd zijn onze gebeden krachtig. Dit gebedsgereedschap geeft je een 
model om een krijgsgebed te bidden.

Waarom? 
‘Deze wereld is bezet gebied. Het christendom is het verhaal van de rechtmatige 
koning die, zogezegd incognito, voet op deze aarde heeft gezet. En hij roept ons op 
te participeren in een grootse sabotagecampagne.’ C. S. Lewis 

Bijbelgedeelte
‘Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de 
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en 
machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’  
Efeziërs 6:10-12 

Een korte inleiding op het Krijgsgebed 
 

Toen de apostel Paulus zijn brief naar de jonge, maar super strategische gemeente 
in Efeze afsloot, herinnerde hij hen aan de grimmige kosmische strijd waar de kerk in 
verwikkeld is. Hij moedigde hen aan:

 

‘Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht’ Efeziërs 6:10

Wat hij eigenlijk zegt is ‘maak je klaar – je zult klappen moeten incasseren, je moet 
staande blijven, volhouden en je hele wapenrusting aantrekken!’ Het voorbeeld van 
de uitrusting van een Romeinse soldaat is iets wat iedereen in de eerste eeuw zou 
hebben begrepen. Paulus gebruikte het beeld om urgentie aan te geven: ‘neem op’, 
‘draag bovenal’, ‘doe aan’.  De boodschap is duidelijk: maak je klaar. 
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Met andere woorden: er wordt actieve deelname van ons gevraagd. Nadat hij 
de kledingstukken waarmee een soldaat van Christus zich moet kleden heeft 
opgenoemd, concludeert Paulus dat de beste manier waarop we ons klaar maken en 
‘in de strijd werpen’ het gebed is:  ‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere 
keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen’ (vers 18).

We hoeven niet bang te zijn voor de strijd: in Christus zijn wij meer dan overwinnaars 
(Romeinen 8:37). Maar om de realiteit van die overwinning te zien, moeten we leren 
om stand te houden. En als we willen leren om stand te houden, moeten we leren hoe 
we moeten bidden.

Doen: Krijgsgebed   

Het krijgsgebed hieronder ‘kleedt’ ons in de geestelijke wapenrusting, zodat we ons 
kunnen verdedigen en kunnen aanvallen en ‘het duister schoppen tot zij daglicht 
bloedt!’ ¹ 

Hemelse Vader, ik kom vandaag tot U als uw geliefde zoon/dochter. Ik aanbid U en 

geef U eer; U bent alle glorie en eer en aanbidding waard.

 

Vandaag vernieuw ik mijn toewijding aan U, Jezus – mijn Redder, mijn Vriend, mijn 

Heer en mijn Koning. Ik dank U dat U mij gered heeft. Dank u voor de vergeving 

van mijn zonden door de overwinning van het kruis en de opstanding. Dank U dat U 

getriomfeerd hebt over alle machten en krachten en hen openlijk te schande hebt 

gemaakt. Ik sta vandaag in die overwinning en ik geloof dat elk wapen dat tegen mij 

gesmeed wordt machteloos zal zijn. 

 

Opmerking: je wilt dit wellicht over je familie/vrienden/kerk uitbidden. Noem hun 

namen voor de Heer.

 

Ik trek de wapenrusting van God aan vandaag. Ik draag de waarheid als gordel om 

mijn heupen – ik geloof dat U de waarheid bent, Jezus. Uw woorden zijn waar en ik 

ben in U.

Ik trek de sandalen aan van het evangelie van de vrede. Door geloof sta ik stevig in 

de liefde van Golgotha, die mijn zonde vergeeft. Ik ga vol vertrouwen voorwaarts, 

klaar om het goede nieuws met anderen te delen. 

¹ ‘Kicking the darkness until it bleeds daylight’ - Een liedtekst van Bruce Cockburn, Lovers In A Dangerous Time.
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Ik draag het harnas van gerechtigheid. Bescherm mijn hart. Ik ben een nieuwe 

schepping en ik heb de gerechtigheid van Christus ontvangen. Ik kies ervoor om 

vandaag opnieuw te sterven aan mezelf en Uw gerechtigheid te laten zien door mijn 

woorden en daden. 

Ik zet de helm van de verlossing op. Vernieuw mijn gedachten vandaag.  

Ik verklaar dat mijn gedachten apart gezet zijn voor U en daarom verwerp ik de 

verdachtmakingen, aanvallen en leugens van Satan. U heeft mij geen geest van 

lafhartigheid gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. 

Ik hef het schild van geloof op dat elke brandende pijl van de vijand dooft.  

Verlos me van het kwaad en geef dat er geen terrein van mijn leven aan Satan wordt 

prijsgegeven en hij geen grip op mij krijgt.

Ik neem het zwaard van de Geest op, het Woord van God. Ik ga vandaag voorwaarts 

in de overwinning van Jezus, wetend dat de wapens van deze strijd niet in het 

vlees bestaan, maar machtig zijn in God. Hiermee worden bolwerken geslecht, 

spitsvondigheden en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis 

van God neergehaald en iedere gedachte krijgsgevangen gemaakt om haar te 

onderwerpen aan Christus. Ik doorbreek de bolwerken die Satan vandaag tegen 

mijn lichaam, ziel en geest maakt. Ik kies ervoor om godvrezende beslissingen te 

nemen, door Gods genade. 

Ik verheug me vandaag in U, Jezus; laat uw vreugde mijn kracht zijn terwijl uw 

goedheid en genade mij volgen.

Jezus, ik richt mijn blik op U.

Boeken over Krijgsgebed       

Nederlands
 ● Brieven uit de hel – C. S. Lewis

Engels
 ● Engaging the Powers – Walter Wink


