
BIJEENKOMST 7
HOE KAN IK HET KWADE WEERSTAAN?

BIJEENKOMST 7
HOE KAN IK HET KWADE 
WEERSTAAN?

GESPREKSVRAGEN VOOR KLEINE GROEPJES
(Deze vragen kunnen samen in een keer aan het eind van het praatje worden gepresenteerd, 
of telkens na ieder bespreekpunt. Kies een aantal vragen uit die bij jouw groepje passen en 
aansluiten bij de keuzes die jij gemaakt hebt in je praatje. Je kunt een extra exemplaar van dit 
blad online vinden op: www.youthalpha.nl/handleiding.)

PuNTEN 1 & 2 – waarOM zOudEN wE IN dE duIvEl gElOvEN/

waT HEEfT dE duIvEl TE MaKEN MET MIJ?

•	 Als	iemand	het	gisteren	met	jou	gehad	had	over	de	duivel;	waar	had	je	dan	als	eerste	aan	
gedacht?

•	 Waarom	denk	je	dat	het	zo’n	puinhoop	is	in	de	wereld?

•	 Geloof	je	in	de	duivel?

•	 Is	het	terecht	om	de	duivel	de	schuld	te	geven	van	alles	wat	verkeerd	gaat	in	de	wereld?

•	 Is	het	terecht	om	de	duivel	de	schuld	te	geven	van	alles	wat	verkeerd	gaat	in	ons	leven?

•	 Hoe	voel	je	je	over	het	feit	dat	jezelf	ook	slechte	neigingen	hebt?

PuNT 3 – MOET IK ME zOrgEN MaKEN?**

•	 Vind	je	het	een	eng	idee	dat	de	duivel	ons	leven	kapot	wil	maken?

•	 Wat	denk	jij	dat	het	inhoudt	dat	Jezus	de	duivel	heeft	verslagen	door	te	sterven	aan	het	
kruis	en	daarna	uit	de	dood	terug	te	keren?	Vind	je	het	een	geruststelling	dat	Jezus	deze	
overwinning	heeft	behaald?

•	 Geloof	jij	dat	er	macht	zit	in	magie	/	hekserij	en	het	occulte?

•	 Denk	je	dat	het	een	positieve	of	een	negatieve	invloed	op	je	leven	kan	hebben	als	je	hier	
mee	bezig	bent?	Ken	je	iemand	die	hier	mee	bezig	is	en	wat	voor	invloed	heeft	het	op	hem	
of	haar?

•	 Wat	vind	je	van	het	idee	dat	de	legermachten	van	de	hemel	aan	jouw	kant	staan?

 **  LET OP: Deze discussie kan leiden tot gesprekken die meer in het pastoraat thuis horen. 
Voordat je begint met deze bijeenkomst is het misschien goed om te bedenken hoe je om wilt 
gaan met jongeren die zich zorgen maken om occulte dingen die ze in het verleden hebben 
meegemaakt. In de groepscontext is het belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig 
en gezien voelt en zeker weet dat God veel groter is dan de macht van de duivel. Het is vaak 
een goed idee om deze bijeenkomst af te sluiten met humor en/of met een krachtig bijbelvers 
over onze liefdevolle hemelse Vader.
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PuNTEN 4 & 5 – HOE vErdEdIgEN wE ONSzElf/ 

HOE vallEN wE aaN?

•	 Wat	vind	je	van	het	idee	‘de	wapenrusting	van	God’	aantrekken?

•	 Welke	onderdelen	van	de	wapenrusting	vind	je	het	meest	aansprekend?	(Efeziërs	6)

•	 Ben	je	er	klaar	voor	om	te	bidden	en	te	leven	op	een	manier	die	weerstand	biedt	aan	de	
duivel?

•	 Is	je	kijk	op	de	duivel	veranderd	door	deze	bijeenkomst?

•	 Je	kan	kiezen	voor	de	extra	optie.	Dit	is	niet	noodzakelijk.

ExTra OPTIE – BIJEENKOMST 7 (BIJBElSTudIE)

Kort overzicht
Dit is een optie voor gevorderde groepen die klaar zijn voor bijbelstudie.

Benodigdheden
Voor iedereen de Bijbel in een moderne vertaling, of voor iedereen de tekst gekopieerd op 
een vel papier.

Hoe werkt het?
Lees: Efeziërs 6:10-20 over de wapenrusting van God.

Bespreek vervolgens in je kleine groep de volgende vragen:

•	 Wat	zeggen	vers	11	en	12	ons	over	de	geestelijke	strijd	die	christenen	tegenkomen?

•	 Wat	denk	je	van	elk	afzonderlijk	onderdeel	van	de	wapenrusting?	Wat	denk	je	dat	we	
moeten	doen	om	er	zeker	van	te	zijn	dat	elk	onderdeel	ons	beschermt?

NB Als je de extra optie gebruikt hebt bij punt 4, kun je de voorwerpen er nu weer bijhalen 
of uitstallen.


