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In Colossenzen 2:14-15 staat geschreven: "Hij heeft ons strafblad dat tegen ons
getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd.
Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier
ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in
het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van
Christus overwonnen en verslagen zijn." (HB)
Wij lezen hier dat Jezus voor ons twee dingen heeft gedaan aan het kruis:
In de eerste plaats heeft Hij onze schuld bij God ingelost. Gods wet omvatte
een lijst van geboden waaraan wij ons moesten houden, maar wij hebben al
deze regels overtreden. Iedere zonde die wij gedaan
hebben is een schuld van ons aan God, onze
Satan en al zijn
Schepper – en wij hebben allemaal in ons leven een
gigantische schuld opgebouwd. Jezus heeft onze
demonen zijn voor
schuld in zijn geheel aan het kruis betaald en de lijst
eens en voor
met schulden verscheurd. Er staan nu op onze naam
altijd verlagen
geen schulden meer open.

aan
Het tweede wat Jezus aan het kruis gedaan heeft is
dat Hij het wapentuig van alle demonische krachten
en machten weggenomen heeft. Toen Jezus hen
overwon aan het kruis, heeft Hij hun wapens weggenomen.

het kruis.

Wij kunnen ons hierbij het volgende beeld vormen: Heel veel demonen hadden
machinegeweren die hun lopen gericht hadden op hulpeloze mensen zoals wij
– en wij waren bang voor hen. Zij schoten constant op ons en wij moesten
daardoor voortdurend dekking zoeken. Jezus nam echter al hun
machinegeweren weg en gaf ze aan ons. Nu moeten zij voor ons op de loop
gaan. Wij hoeven niet meer bang te zijn voor Satan en zijn trawanten.
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Wanneer wij met een rein geweten en in nederigheid leven, dan kunnen wij te
allen tijde, in de naam van Jezus, in overwinning leven over alle machten van
Satan.
“De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen
en wordt in een veilige vesting gezet” (Spreuken 18:10).
Satan en al zijn demonen zijn voor eens en voor altijd verslagen aan het kruis.
Wanneer u ooit een door een demon-bezet persoon tegenkomt, herinner deze
demon er dan aan dat hij verslagen is aan het kruis. Zijn machinegeweer is
aan het kruis weggenomen en hij heeft geen enkel wapen meer. U kunt nu
met en in de naam van Jezus op de demon schieten. Het maakt niet uit
wanneer u niet zo sterk bent. Zelfs de zwakste soldaat kan met een
machinegeweer op een vijand schieten die geen wapens heeft. Zelfs een Goliath
van een demon zal voor u neer vallen. De Naam van Jezus is het machtigste
wapen van alles.
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Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de
Herziene Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse
vertaling zijn gebruikt.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands/ of http://www.shub.nl
Meer Nederlandstalige boodschappen door Zac Poonen kunt u vinden: http://www.shub.nl
U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons
heeft opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen
met de tekst UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte
excuses aan voor enig ongemak.
Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de tekst.
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