
Die effek van die duiwel op ons 

verstand: 

Sekere toestande het te doen met 

chemiese tekorte in die liggaam- of 

fisiese toestande- maar alles is 

geneesbaar deur Jesus Christus. 

Nie alle siekte/probleme kom van die 

duiwel nie – maar ons kan: Bid vir 

genesing van al jou probleme/siektes. 

As jou verstand ledig is volg: 

Geringe depressie , emosionele 

onstabiliteit, wangedrag, sondige 

gedagtes, verandering in karakter, 

stress, gesplete persoonlikheid, 

verandering in wat jy glo, negatiweteit, 

geestelike blind en doofheid, emosionele 

probleme , verhoudings en 

huweliksprobleme, onverklaarbare 

fisiese afwykings of siekte, 

afhanklikheid van dwels, kos of enige 

ander middels. 

 

 

 

 

 

1. Geloof of godsdiens uit die Ooste  

2. Meditasie  

3. Yoga & “ rock music”  

4. “Mind control” seminare  

5. Hipnose 

6. Kan ook “ gebed in tale” gebruik 

as dit nie van die Heilige Gees kom 

nie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBED  
Dankie Hemelse Vader vir U genade. 

Dankie Here dat ek U stem kan hoor 

en onderskei van die wêreld se 

geraas. Vader beskerm my sodat ek 

U wil kan doen, beskerm my hart en 

gedagtes. Ek lê neer alle gedagtes 

wat nie van God afkom nie. Ek buig 

my neer voor U in aanbidding en 

afwagting op U woord. Ek lê neer alle 

gedagtes van twyfel, vrees en 

wanmoedigheid. Dankie Here vir 

helder, positiewe, goddelike gedagtes. 

Ek hou my oë gevestig op U Here.  

Leer my U weë, en gee dat ek U wil 

doen. Ek hernu my gedagtes deur U 

woord omdat ek ‘n nuwe mens in 

Christus is, al die ou dinge is agter 

my. Ek glo dat alles moontlik is deur 

Christus wat my krag gee. 

Ek dank en prys die Here  

Amen en Amen 

 
Opgestel deur; RM Hoogbaard 

 

 

Jak 1: 6-8 

Maar hy moet in die geloof bid, sonder 
om te twyfel; want hy wat twyfel, is 
soos 'n golf van die see wat deur die 
wind gedrywe en voortgesweep word.  

Want dié mens moenie dink dat hy  
iets van die Here sal ontvang nie 

so 'n dubbelhartige man, onbestendig 
in al sy weë.  

.. „n dubbelhartige man 
het twyfel in sy hart-  
-twyfel oor die dinge 

wat die Here kan doen 
Sonder gesonde gedagtes of verstand 

is ons niks of kan ons niks doen nie. 
Sonder „n gesonde verstand is ons  

rigtingloos en neem verkeerde 
besluite  

Gesonde vestand en gedagtes lei tot 
gesonde lewe. Jou verstand bepaal jou 

besluite.  

terwyl ons planne verbreek en 

elke skans wat opgewerp word 

teen die kennis van God, en 

elke gedagte gevange neem 

tot die gehoorsaamheid aan 

Christus, ..2 Kor 10:5 

Wat gebruik die 

duiwel om in te kom: 



En Jesus antwoord hom: Jy moet 
die Here jou God liefhê met jou 
hele hart en met jou hele siel en 
met jou hele verstand (Matt 
22:37). 
Die duiwel weet hoe belangrik ons 
verstand vir ons is. Hy beraam 
daagliks planne om jou verstand, 
denke en hart oor te neem. Hy wil ons 
deur verkeerde gedagtes, besluite en 
dade tot „n val bring. 
 
 
 
 

 
 Christene gee op en veral in 

sonde 
 Sondaars kom nie tot redding  

nie 
 Christene lei nie „n lewe van 

oorvloed en krag in Christus nie 
 

o Christene sonder krag= 
geen dade 

Hoe manifesteer die 

aanvalle  
 Depressie en geestes siektes 
 Selfmoord neigings en 

verhoudingsprobleme 

 Mense wat nie kan “ cope “ nie 
 Slaap en leer stoornisse  

o Stress, angs, 
moedeloosheid 

 

En word nie aan hierdie 

wêreld gelykvormig nie, maar 

word verander deur die 

vernuwing van julle gemoed, 

sodat julle kan beproef wat 

die goeie en welgevallige en 

volmaakte wil van God is (Rom 

12:2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hoe doen satan sy werk 

Hy doen sy werk  

 deur agterbaksheid 

 Skelm en onderduims 

 Bietjie, bietjie sodat jy 

nie moet agterkom nie 
Hy sit die volgende woorde in jou 

gedagtes: 

 Ek kan nie !!! 

 Ek is nie goed genoeg nie! 

 Dit is net vir ander mense. 

 Ek het nie die geld of hulp 

en is nie so slim nie. 

 Ek aard maar na my Ma of 

Pa of familie. 

 Ek sal nooit daar uitkom 

nie ! 

 

Wat beteken dit?? 
Die duiwel laat jou twyfel in die krag 

en vermoë van God. 

Hy laat mense opgee – maak hulle 

moedeloos en negatief – hulle doen 

niks – werk nie- word lui- is ledig--- en 

dan kan die duiwel oor neem. 

Daarom, omgord die lendene 

van julle verstand, wees nugter 

en hoop volkome op die genade 

wat julle deel word by die 

openbaring van Jesus Christus 

(1 Pet 1:13).  
Die Hele Gees wil jou aktiewe deelname 

hê om te kan werk. 

Bose geeste neem oor as jy ledig is. 

Wie is in 

gevaar?  

• Christene  en 

sondaars 

 Ryk, arm 

• Oud en jonk   

Hoe weet ons die duiwel 

kry die oorhand? 


