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Geestelijke Oorlogsvoering 
Door  Flo Shaw 

  
Ik herinner me dat ik als kind in de zondagschoolklas de 
woorden van een lied zong wat vandaag de dag nog steeds 
in mijn hoofd zit.  "Ik zal misschien nooit marcheren in de 
infanterie, rijden in de cavalerie, schieten in de artillerie; ik zal 
misschien nooit vliegen over de vijand, maar ik ben in het 
leger van de Heer.” Werkelijk, als volwassenen, heeft God 
ons geworven voor Zijn geestelijk leger om strijd te voeren 

voor onze kinderen, door gebed. In Gods koninkrijk zijn er geen 
leeftijdsgrenzen. Zelfs tieners en kinderen kunnen zich kandidaat stellen. 
  
Soldatenwerk 
We leven in een wereld vol strijdvelden die we tegenkomen in ons huis, onze school, buurt en vele andere 
plaatsen waar onze voetzool zich zet. Het is belangrijk dat we ons kleden met de gehele wapenrusting van 
God en de strijd voeren als een ‘goede soldaat” in het leger van de Heer. Dat is onderdeel van 
soldatenwerk (Ef. 6:10-18, II Tim. 2:3-4). 
  
Geestelijke Oorlogsvoering 
Vanuit het perspectief van een christen, is de geestelijke strijd tussen de goede krachten (Gods koninkrijk) 
en de boze krachten (Satans koninkrijk) in de geestelijke ruimte. Boze geesten proberen voortdurend in 
menselijke zaken binnen te dringen in een poging om de hele mensheid te vernietigen, inclusief onze 
kostbare kinderen. 
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Ef 6:12-19 verklaart " 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 
boosheden in de lucht. 
 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en 
alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der 
gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen 
zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle 
gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de 
verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;." Geestelijke oorlogsvoering omvat een arsenaal aan 
wapens in de strijd tegen de macht van de tegenstander. 
  
Strategische Wapens 
II Kor. 10:3-6 zegt “3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; 
4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der 
sterkten; 
5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, 
en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus; 
6 En gereed hebbende, hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw 
gehoorzaamheid zal vervuld zijn..” Sommige strategische wapens in de geestelijke oorlogsvoering zijn: het 
bloed van Jezus; de Naam van Jezus; het Woord van God, geloven en vertrouwen; de Geest van God; 
aanbidding/openbaring van de ware God; bidden/vasten; binden/ontbinden; goddelijke interventies etc. 
  
Gebeden worden omschreven als reukwerk, opgeslagen in gouden wierookvaten die door de eeuwigheid 
reizen om uitgegoten te worden op Gods aangewezen tijd, zelfs voorbij de grens van de dood. Deze 
gebeden zijn zo krachtig dat ze nooit sterven, maar alleen hun antwoord krijgen op de juiste tijd. (Op. 8:3-
5). Als nooit te voren, is het tijd dat we onze laarzen op de grond zetten en vechten omwille van onze 
kinderen, vol vertrouwen wetend: “De strijd is niet van u, maar van de Heer.” 
 
Notitie: Flo Shaw is de internationale coördinator van het Wereld Netwerk van Gebed en erkend prediker in de Internationale 
Verenigde Pinkstergemeente. Zij is de vrouw van Dwayne Shaw, voorganger van New Life Temple, Austin, TX. 

  

Wat is het Hart van Gebed? 
Door Judi Nicholls 

  
Volgens Psalm 119:105 is Gods Woord een lamp voor onze voet en een licht op ons 
pad. In Gods Woord vinden we richting voor de kant die we op moeten. Ons geloof 
moet stevig geankerd zijn in Gods Woord, dan zullen we weten, als onze gebeden niet 
direct beantwoord worden, dat het antwoord nog onderweg is. (Joh. 15:7; I Joh 5:14-
15). 
  
Gebed is één van de beste dingen die we voor onze kinderen kunnen doen. Gebed is 

krachtig (Hebr. 4:12), effectief (Jac. 5:16) en eeuwig (Op. 5:8). Het is niet alleen van vitaal belang om te 
bidden voor onze kinderen, maar het is van gelijkwaardig belang dat ze ons zien bidden (hun ouders en 
rolmodellen). Door hen te laten zien dat wij God zoeken in gebed voor onze noden en de noden van 
anderen, zullen zij leren om God voor zichzelf te zoeken. Als ze getuige zijn van een verhoord gebed van 

 

 



ons, dan zullen ze weten dat de Heer ook hun gebeden zal beantwoorden. Hand. 10:34 vertelt ons dat 
God geen aanziener is des persoons.  
De Bijbel vertelt ons in Spr. 22:6 dat, als we onze kinderen de weg leren die ze moeten gaan, ze daar niet 
van af zullen wijken als ze eenmaal groot zijn geworden. Vanuit dat vers kunnen we er zeker van zijn dat 
onze kinderen,  wanneer we ze van jongsaf aan leren te bidden, in hun volwassen leven altijd weten hoe 
ze tot God kunnen keren in gebed in elke situatie en omstandigheid die ze tegenkomen. Ik moet denken 
aan iets wat gebeurde toen mij man het hoofd was van christelijke school New Hope in Eau Claire, 
Wisconsin. Een jonge student, Mark, vroeg elke morgen trouw gebed voor zijn opa die leed aan een 
hersentumor. Op de geplande operatiedatum, toen de chirurg Marks opa openmaakte, viel de tumor 
eenvoudig op de operatietafel! Het was wonderbaarlijk! Mark was getuige van de kracht van gebed in het 
leven van zijn familie en wist dat God trouw was in het beantwoorden van gebeden. Nadat hij voor zijn opa 
had gebeden, was hijzelf getuige van de kracht van gebed en de trouw van God. 
  
Het opvoeden van kinderen is tijdrovend en soms moeilijk. Toch bemoedigt de Bijbel ons in Gal. 6:9 “Doch 
laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen." 
   
  
Notitie: Judi Nicholls is de vrouw van Raymond Nicholls en zij zijn zendelingen voor de afgelopen vijfentwintig jaar. Sinds kort zijn ze 
zendelingen in Wit Rusland, Polen en Oekraine. Ze dienen ook als coördinatoren voor het Baltisch gebied en voormalig Rusland.   
 

 

  

 

                            Weest Opmerkzaam en Waakzaam  
                                       Door Bethany Wilson  

 

 
" 8 Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, 
zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 
9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw 
broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. " (I Petr. 5:8-9). 
  
Er is een gezegde "Achteraf is makkelijk praten." Terugkijkend op sommige grote aanvallen in 
mijn leven, zie ik waar ik mijn bescherming heb laten zakken. De afleidingen werden een groot 
deel van mijn dag en langzaam viel mijn bescherming. Ik vergat dat ik een doelwit was en mijn 
tegenstander liep als een briesende leeuw om mij te verslinden. We kunnen zo druk zijn voor de 
Heer, dat we onze relatie met Hem op een laag pitje zetten. Ik weet dat vele van jullie exact 
dezelfde getuigenis hebben. Je wordt ‘s morgens wakker en alles is in orde, je gaat door met de 
dag en dan – boem! Waar kwam dat vandaan? Waarom gebeurde dat? Ging het leven niet 
geweldig? Waarom mijn kinderen? 
  
Vele van ons kunnen beamen dat sommige moeilijkheden ons verassen. Maar waarom zouden 
we ons laten verassen? Doet u het werk van de Heer? We moeten onthouden dat deze wereld 
niet ons thuis is. We hebben een grote schietschijf op ons hoofd en worden nauwlettend in de 
gaten gehouden in de hoop dat onze bescherming zakt. 
 
De Schrift vertelt ons om nuchter te zijn, dat betekent helder in het hoofd. Wordt niet bewolkt 
door zorgen, negativiteit en afleiding. Ook zegt de Schrift dat we waakzaam moeten zijn. Dat 
betekent dat we zorgvuldig uitzien naar mogelijk gevaar of moeilijkheden. We zijn er om te 
waken en te bidden voor onze kinderen. Ef 6:18 zegt “Met alle bidding en smeking, biddende te 
allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de 
heiligen” 
 
 

 

  
 



 

 

        
Kijk de Ladies Prayer International 1-minute Video clip. 

 

Van de Redactie 
God doet grote dingen! 

God opent vele deuren en deze nieuwsbrief is nu beschikbaar in Engels, Spaans, 
Frans, Duits, Nederlands, Portugees, Russisch, Grieks, Arabisch, Persich, 

Tjechisch, Chinees, Swahili, Hongaars, Tagalog, Indonesisch, Roemeens, Italiaans, 
Noorweegs, Pools, Hindi, en Georgisch. We hebben een tijdelijke Japanse vertaler; 
help ons alsjeblieft om een permanente Japanse, Servische en Bulgaarse vertaler 

te vinden.  
 
 

Als u een van bovenstaande vertalingen wenst, stuur uw verzoek alstublieft naar  
LadiesPrayerInternational@aol.com en we zetten u graag op onze email-lijst!  

Bezoek Ladies Prayer International op Facebook en "like" onze pagina!. 
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Debbie Akers 

We moeten niet onbewust gepakt worden. We kunnen niet naïef zijn in een boze wereld. Onze kinderen 

worden aangevallen door kwade geesten en verleidingen die wij nooit hebben ervaren. Kom er achter 

waar ze naar kijken op hun telefoon. Wees een voorbeeld van heiligmaking voor hen. Als ze merken dat 

we heiligmaking niet liefhebben of serieus nemen, dan zullen zij het ook niet koesteren in hun hart. Wees 

niet naïef. Waak! Als we ze niet bewaken, waarschuwt de Bijbel ons voor de tegenstander die hen zal 

bewaken.  

Toen mijn man en ik ongeveer drie jaar geleden de United Nations bediening startten, probeerde de 

vijand onze familie te vernietigen. Ik kan werkelijk zeggen dat gebed, vasten en anderen die baden ons in 

leven hebben gehouden. Ook al kan het leven druk zijn, het kan nooit ten koste van de redding van je 

kinderen gaan. We hebben zoveel geleerd op onze reis. We zullen nooit meer onbewaakt worden 

overvallen. Wij doen onze uiterste best om nuchter te zijn en waakzaam.  

Notitie: Bethany Wilson is de vrouw van voorganger Art Wilson van de International Church of Metro-Detroit. De gemeente was in 

2000 begonnen als een Thuis Zendings Gemeente. In 2013 startte de United Nations Ministry in Manhattan, NY. Bethany heeft een 

Bachelors graad in Christian Counseling en is bezig met haar Masters graad in Joodse Studies.  

 

https://www.facebook.com/ladiesprayerinternational/?fref=ts
https://m.youtube.com/watch?v=lDUmCjnbVow&autoplay=1


  

•     De redding van onze kinderen (Jesaja 49:25; Psalmen 144:12; Jesaja 43:5-6). 
•      Dat ze verantwoordelijkheid nemen voor het geloof op een leeftijd waarop ze 
toerekeningsvatbaar zijn (I Johannes 2:25-28; Jakobus 1:25)(I John 2:25-28; Jacobus 1:25). 
• Dat ze mee gaan doen in de bediening voor de oogst van de Heer (Mattheüs 9:38).      
 . 
 

 

  

  
Ministries die we ondersteunen... 
TUPELO CHILDREN'S MANSION 
Kinderen leven in een omgeving waarin de kans is om geestelijk, lichamelijk en emotioneel 
te groeien 

NEW BEGINNINGS Zorg voor kraamvrouwen die adoptie 
overwegen en kind plaatsing voor adoptie koppels.  
HAVEN van HOOP Een programma voor meisjes in de 
leeftijd van  13-16 met gedrags- en emotionele problemen 
LIGHTHOUSE RANCH voor genezing van gekwetste en 

gebroken levens van tiener jongens. 

 

 

 

Ministry Links 
 

Ladies Prayer International 
UPCI Ladies Ministries 

More to Life Bible Studies 
Today's Christian Girl 

World Network of Prayer 

UPCI 
My Hope Radio 

Multicultural Ministries 

Ladies Prayer International on Facebook 

 

Abonneert u zich op Reflections Magazine? 

   
Deze tweemaandelijkse publicatie zal u zegenen en inspireren. Artikelen zijn Bijbels en 

relevant voor de hedendaagse apostolische vrouw. Meld je aan voor jezelf, een vriend of 
bestel er een aantal voor je kerk. 

  

  
Abonneer online!  
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