


LAST OF LUST?



5 januari 
12 januari
19 januari
26 januari (Alive-dienst)
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
1 maart

Efeze 1:1-13 (wie we zijn in Christus)
Efeze 1:15-23 (gebed van Paulus )
Efeze 2:11-22 (verzoend in Christus)
Efeze 3:1-13 (Paulus’ getuigenis)
Efeze 3:14-21 (oproep tot eenheid)
Efeze 4:7-16 (gaven en bedieningen)
Efeze 4:17-5:7 (het nieuwe leven)
Efeze 5:21-6:9 (gezag  het huwelijk)
Efeze 6:10-24 (stand houden in het evangelie / groet)
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10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de 

listige verleidingen van de duivel.

12 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. 



13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, 

opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 

en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, 



15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 

16 Neem bovenal het schild van het geloof op, 

waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 

17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 



18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest 

en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 

19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, 

om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 

20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, 

zoals ik moet spreken.



Mededeling en zegenbede

21 En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychikus, 

de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. 

22 Met dat doel heb ik hem naar u toe gestuurd, 

opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten.



23 Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. 24 De 

genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. 

Amen



‘Blijf op de Heer vertrouwen, Hij zal jullie steunen met zijn grote macht’



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. 



Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, 

opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad



Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, 
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid



en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 



Neem bovenal het schild van het geloof op, 
waarmee u alle vurige pijlen van de 
boze zult kunnen uitblussen. 



En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 



terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle 
volharding en smeking voor alle heiligen. 



19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, 
om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 

20 waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, 
zoals ik moet spreken.



Mededeling en zegenbede
21 En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychikus, 

de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. 
22 Met dat doel heb ik hem naar u toe gestuurd, 

opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten.
23 Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. 24 De 

genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen



LAST OF LUST?

AAN JOU DE KEUS: 



God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus! 

Ik bekleed mij met de hele wapenrusting van God,
om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Mijn strijd is niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de boze machten van de duivel. 

Hij hoort niet bij de waarheid,
omdat er geen waarheid in hem is. 

Ik omgord mij met de waarheid,
en wandel als kind van het licht. 



Mijn hart bescherm ik met het harnas van gerechtigheid. 

Door mijn geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig voor God. 

Mijn voeten zijn bereid dit Evangelie

van vrede met God te brengen.

Hierbij is mijn geloof het schild,

dat alle brandende pijlen van satan dooft. 

Mijn gedachten bescherm ik

met de helm van hoop op redding,



Gods bedoeling met ons

is niet dat wij veroordeeld worden,

maar dat wij gered worden

door onze Heer Jezus Christus.

Het zwaard van de Geest, Gods Woord,

is mijn wapen. 

De wapens van onze strijd zijn immers

niet vleselijk, maar krachtig door God,

tot afbraak van bolwerken. 



Ik laat mij tijdens het bidden

leiden door de Geest,

blijf waakzaam en bid voortdurend

voor alle heiligen. 

Door Jezus Christus ben ik meer dan overwinnaar!

Bron: Derek Prince Ministrys



Door Jezus Christus meer dan overwinnaar!


