W

e leven wel in deze wereld, maar vechten niet met
de wapens van deze wereld. De wapens waarmee
wij t en strijde trekken dienen niet ons eigen belang,
maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor
God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing
die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken
iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan C
 hristus te
onderwerpen.
2 Korintiërs 10:3-5

2
Inleiding
januari

A

ls je Christus toebehoort, ben je geroepen tot
een leven in vrijheid! Dit boek komt voort uit mijn
onuitblusbare verlangen om anderen te vertellen wat
God me hierover geleerd heeft; een van de meest effectieve
instrumenten om dat leven in de vrijheid van Christus ook
daadwerkelijk te ervaren: het bidden van bijbelteksten om
bolwerken omver te halen.
Om eerlijk te zijn ontdekte ik pas in mijn proces van bevrijding, lang
nadat ik begonnen was met het toepassen ervan, hoe essentieel deze
manier van bidden was. Plotseling realiseerde ik me dat het geen toeval was dat ik eindelijk werd bevrijd van de banden, die het ervaren van
het overvloedige, effectieve, door de Geest vervulde leven in mij al zo
lang in de weg zaten. Al mijn eigen benaderingen hadden gefaald en
ik was wanhopig. Als een soort laatste redmiddel gaf ik mezelf volledig
over aan God. En God was trouw. In zijn grote liefde onderwees Hij
me en toonde Hij me een aantal gewoontes die ik moest ontwikkelen;
methodes waarvan Hij wist dat ze zouden werken. En verbijsterend
krachtig, bovendien.
Velen van ons hebben hun uiterste best gedaan; we hebben eindeloos
veel energie geïnvesteerd in het op eigen houtje omverhalen van die
bolwerken, maar ze wijken geen centimeter, of wel soms? Dat komt
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doordat ze vernietigd moeten worden. God heeft ons twee staven dynamiet gegeven waarmee we onze bolwerken kunnen vernietigen: zijn
Woord en gebed. En wat is er krachtiger dan twee staven dynamiet op
twee verschillende plekken? Twee staven die je aan elkaar verbindt!
En dat is waar dit boek om draait: gebruikmaken van onze twee belangrijkste explosieven – gebed en het Woord – door ze met elkaar te
verbinden en te ontsteken, met geloof in wat God zegt dat Hij kan
doen.
Wat maakt deze twee staven dynamiet zo krachtig en effectief, zeker
als je ze met elkaar verbindt? Laten we eerst eens kijken naar die van
het gebed. Gebed maakt dat we voortdurend verbonden zijn met God,
wat het allerbelangrijkste doel is van ons hele geloofsleven. Ja, God wil
ons genezing geven, maar Hij wil meer dan wat ook dat we de Genezer kennen. Zijn belangrijkste doel is dat wij volkomen verbonden
zijn met Hem.
En wat maakt het Woord tot zo’n krachtig explosief in het vernietigen van bolwerken? Volgens 2 Korintiërs 10:3-5 is het de bedoeling
dat we alles in onze gedachtewereld wat zichzelf hoogmoedig verheft
omverhalen, dat we onze gedachten gevangennemen en aan Christus
overgeven. En dat doen we telkens als ervoor kiezen om de gedachten van Christus te bedenken, in plaats ons mee te laten voeren door
gedachten van de satan of gedachten van onszelf. Waar vinden we die
gedachten van Christus? In Gods geopenbaarde Woord aan ons.
Door te bidden vanuit de Bijbel merk ik dat ik voortdurend dicht bij
God wandel, maar dat niet alleen: ook mijn denken wordt getraind,
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(of ‘vernieuwd’, volgens Romeinen 12:2), in het bedenken van zijn
gedachten over de situatie waarin ik me bevind, in plaats van de mijne.
Deze aanpak heeft een krachtige uitwerking gehad, elke keer dat ik
hem gebruikt heb. Het vergt geloof, tijd en toewijding om deze manier van bidden te ontwikkelen, maar het effect ervan is ongelofelijk
bevrijdend, en eeuwig.
Ik ben onderweg, net als jij. Ik heb zo veel fouten gemaakt en zo veel
pijnlijke lessen geleerd. Ik hoop dat je mijn bedoeling begrijpt en
niet denkt dat ik met dit boek mijn eigen benadering wil promoten.
Ik geloof met mijn hele hart dat deze aanpak afkomstig is van God.
Dit boek gaat over Hem en over de goddelijke wapens die Hij ons
gegeven heeft om bolwerken te vernietigen. In plaats van mijn eigen
woorden bevat het vooral zijn Woord en de inhoud daarvan is gegarandeerd. Het is tijd om wat dynamiet te ontsteken!
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D

e grootste stap in ons geloofsleven, is de stap die we
zetten als we besluiten dat God niet langer een rol
speelt in ons leven. Hij is ons leven.

Mijn Vader, ik erken dat U de almachtige Heer bent. U bent de
eerste en de laatste, en naast U is er geen andere God. Maak mij tot
een getuige van de waarheid dat er geen andere Rots is, behalve U.
Geef dat ik in staat zal zijn vol overtuiging te zeggen dat ik ‘er geen
ken’. ( Jes. 44:6, 8)
U bent mijn Heer, mijn Heilige, mijn Schepper, mijn 
Koning.
U bent het die een weg maakte in de zee, een pad door machtige wateren. ( Jes. 43:15-16)
U bent de Heer, mijn God. Ik verlang ernaar U lief te hebben, uw
stem te gehoorzamen en me aan U vast te houden – want U, Heer,
bent mijn leven. (Deut. 30:20)
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W

ie niet overtuigd is van Gods vergevende liefde, is
er niet van overtuigd dat hij meer dan overwinnaar
is.

Vader, U hebt het leven van mijn Verlosser gemaakt tot offer voor
mijn zonden. ( Jes. 53:10) Zijn dood was genoeg om mijn schuld af te
betalen.
Heer Jezus, help me werkelijk te aanvaarden dat God voor mij is
en tot in het diepst van mijn ziel te beseffen dat er, op grond van die
waarheid, niemand tegen mij kan zijn. (Rom. 8:31) U bent het, God,
die rechtvaardigt. (Rom. 8:33) Wie kan mij dan nog veroordelen?
Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is o
 pgewekten aan de
rechterhand van God zit, pleit voor mij. (Rom. 8:34)
In al deze dingen ben ik meer dan overwinnaar door U, die mij liefhebt. U bent de almachtige Heer. (Rom. 8:37)
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eduld om te wachten komt niet voort uit verlangen
naar wat je niet hebt, maar uit dankbaar zijn voor
wat je wel hebt.

De Heer zal grote dingen voor mij doen en ik zal vervuld zijn van

vreugde. Ik zal zaaien in tranen, maar blij zingend de oogst binnenhalen. Ook al ga ik in tranen op weg, met een zak vol zaad over mijn
schouder, ik zal thuiskomen met gejuich en mijn armen vol schoven.
(Ps. 126:3, 5-6)
Help me alstublieft om bereid te zijn het zaad van uw Woord te
zaaien en het te bevloeien met mijn tranen. Help me in U te geloven,
te midden van mijn verdriet en pijn. Als ik dat doe, zult U uw belofte
nakomen en mij opnieuw vullen met vreugde. U zult trouw zijn aan
uw Woord en een rijke oogst geven op mijn leven. Mijn lijden zal niet
tevergeefs zijn.
U, de God van alle g
 enade, die mij geroepen hebt om door mijn
verbondenheid met Christus te delen in uw eeuwige heerlijkheid, zult
me na een korte tijd van lijden opnieuw sterk en krachtig maken, zodat
ik staande zal blijven. (1 Petr. 5:10)
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ijn God is groot en mijn God is machtig. Als ik niet
krijg waar ik Hem om vraag, weet ik dat ik iets nog
beters krijgen zal.

U alleen bent de Heer. U hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel
met heel het legervan de sterren, de aarde met alles wat zich erop
bevindt, de zeeën met alles wat erin is. U geeft leven aan alles en alle
leden van het hemelse hof buigen zich in aanbidding voor U neer.
(Neh. 9:6)
De aarde is van U, Heer, en alles wat daar leeft – de wereld en wie
haar bewonen. (Ps. 24:1) Want U bent een machtige God, een machtige koning, boven alle godenverheven. U houdt de diepten van de
aarde in uw hand en de toppen van de bergen behoren U toe. Ook de
zee is van U, want U hebt haar gemaakt. Uw handen hebben het droge
gevormd. (Ps. 95:3-5) De ziel van alles wat leeft is in uw hand. Elke
sterveling dankt zijn adem aan U. ( Job 12:10)
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iets op aarde is te vergelijken met de kracht die God
wil uitstorten in het leven van wie werkelijk in Hem
gelooft.

Heer, ik voel me zo vaak als de vader van de jongen uit de Bijbel,

die bevestigde dat hij geloofde, maar ook eerlijk was over zijn strijd.
Ik herken me in zijn uitroep: ‘Kom mijn ongeloof te hulp!’ (Marc.
9:24) Help mij alstublieft om mijn eigen ongeloof te overwinnen, zodat ik U op uw Woord zal geloven.
Ik bid dat de ogen van mijn hart verlicht mogen worden, zodat ik
zal zien waarop ik mag hopen nu U mij geroepen. Maar ook dat ik zal
beseffen hoe rijk en groots de erfenisis die U zult verdelen onder wie
U toebehoren en hoe overweldigend groot de krachtige werking van
uw macht is voor ons, die geloven. (Ef. 1:18-19)
Ik bid dat U voor mij hetzelfde zult doen als voor de gevangenbewaarder, die verlossing vond door het getuigenis van Paulus en Silas:
dat U mij met vreugde vervult als ik kies om in U te geloven. (Hand.
16:34)
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e zijn wijs als we elkaar eraan herinneren nooit te
vergeten wie we zijn en nooit te vergeten wie we
niet zijn.

Vader, uw Woord zegt dat U de menselijke kracht waar wij zo trots
op zijn, zult breken; dat de hemel boven het hoofd van trotse mensen
als ijzer zal zijn en de grond onder hun voeten als koper. (Lev. 26:19)
Uw Woord schetst een krachtig beeld van hoe een leven vol trots en
arrogantie eruitziet. Als iemand die zo’n leven leidt een gebed naar de
hemel opzendt, ketst het af tegen een ijzeren plafond en zijn leven hier
op aarde zal moeilijk zijn.
Help me om nederig met U te wandelen, Heer, want het leven van
wie trots is, zal uiteindelijk, onvermijdelijk, ontzettend moeilijk worden.
Mijn Redder en Verlosser, help me uw juk op mij te nemen en van
U te leren, want U bent nederig en zachtmoedig van hart, en bij U zal
ik rust vinden voor mijn ziel. (Mat. 11:29)
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et als Eva willen ook wij graag slim gevonden worden,
maar niets is dommer dan het verkiezen van menselijke
gedachten boven die van God.

God, toen U de vrouw in de tuin vroeg wat ze gedaan had, antwoord-

de ze: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’ (Gen.
3:13)
Zoals Eva bedrogen werd door de listige woorden van de slang, zo
kunnen ook de gedachten van uw kinderen worden weggelokt en afgeleid – hoe oprecht en zuiver onze toewijding aan Christus ook is.
(2 Kor. 11:3)
Help me alstublieft om altijd op mijn hoede te zijn, om te beseffen
dat de vijand nog steeds dezelfde trucjes probeert uit te halen. Zelfs
een toegewijde gelovige kan misleid worden als hij niet voortdurend
op het rechte pad gehouden wordt door uw Woord, zich bewust van de
listen van de satan. Help me om niet misleid te worden door de sluwe
woorden van de slang.
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