
JEUG ALPHA  - Episode 10  
Sessie 7: Hoe kan ek die bose weerstaan?

1. PRAISE AND WORSHIP

2. YSBREKER:
 Spookhuis

- Vra wie sal alleen deur spookhuis gaan
 Hoe sien ek die duiwel
       - Teken `n skets van die duiwel soos jy hom sien. Skryf ook al sy name wat jy ken neer.

3. PROCESS YSBREKER:
 Spookhuis

- Hoekom sal julle eerder saam iemand as alleen deur die spookhuis stap
- Sal jy eerder saam jou Pa of saam `n vriend deurstap

 Hoe sien ek
- Hoekom sien hulle die duiwel so
- Waar is die bewyse

4. INLEIDING:
Tot dusver het ons gefokus op al die mooi dinge. God se liefde, dat Hy in `n verhouding met ons  wil 
staan en Sy leiding deur die Gees, ens.
Maar as ons om ons rond kyk, na die wêreld om ons en selfs dinge in ons eie lewe, moet ons erken dat 
daar “evil” in die wêreld is.
Vanaand gaan ons `n bietjie kyk na die “evil” en hoe ons dit moet identifiseer en weerstaan.
Vraag:
 Noem `n bietjie “evil” op wat jy daagliks raaksien en, as jy kans sien, die in jou eie lewe.
 Waar kom dit vandaan, m.a.w. wie is agter dit. (Instigator)

5.  VIDEOCLIP: Episode 10 – How can I resist evil? 

6.  WIE IS JOU GUNSTELING “SUPER VILLAIN”?
 Beskryf sy kragte
 Hoe weet hulle van die kragte
 Kan hulle van satan se kragte opnoem
 Hoe weet hulle daarvan

7.  Noem `n paar van die mees algemene leuens wat mense glo oor hulself en oor God?
 Verskil tussen beoordeling en veroordeling

- God beoordeel ons en veroordeel ons sonde;
- Satan veroordeel jou en wil nie hê jy moet die dade (sonde) beoordeel nie.

 Lees Joh 8:44



8.  Wat kan ons doen om weerstand te bied teen die bose in ons lewens en die wêreld?
 Satan is reeds verslaan
 Kol 1:13  …God het ons verlos van die mag van die duisternis…
 Die koningkryk van God is naby
 1 Joh 3:8b  …om die werke van die duiwel te verbreek
 Joh 16:33b …Ek het die wêreld oorwin
 Efs 6:10-20

9.  OPSOMMING: 

 Wie en wat is satan
Jes 14:12-15  Morester [Lucifer]

 Hy is oorwin
 Oorweldiger van nasies
 Wou sy troon bo God verhef
 Wou gelykstel aan God
 Reeds veroordeel

Openb 12:7-11  Satan (draak) het engele
 Uit hemel op aarde neer gewerp
 Verlei die wêreld
 Engele saam hom neer gewerp
 Hy kla ons aan dag en nag
 Hy is oorwin deur die bloed

Efs 6:11-12  Satan se liste
 Hy en sy engele/demone is gees
 Daar is baie (owerhede, magte, wêreldheersers, bose geeste)

Joh 10:10 Die dief – steel slag en verwoes

Matt 4:1
Jak 1:13

Versoeker

Joh 8:44  Mense moordenaar/hy maak dood
 Vader van die leuen

1 Pet 5:8  Teëstander
 Brullende leeu
 Verslind 

 Jesus Christus het die wêreld oorwin
 Jesus het die werke van die duiwel verbreek
 Jesus het ons verlos uit die mag van die duisternis
 Jesus gee ons die oorwining deur Sy bloed
 Hy gee ons ook die wapenrusting om ons te help



Die geestelike wapenrusting volgens Efs 6
v 10 Word kragtig in die die krag van Sy sterkte
v 11  Volle wapenrusting

 … julle staande kan bly
v 13  Bied weerstand

 Bly staande teen onheil
v14  Waarheid as gordel – Jesus is ons waarheid

 Borswapen van geregtigheid – ons staan in geregtigheid voor God deur die bloed van die 
lam, dit beskerm  jou hart

v 15 Bereidheid as skoene – verkondig die waarheid en die bloed
v 16 Skild van die geloof – ons glo Jesus is ons skuld en Hy beskerm ons. Ps 18:3b, Ps 33:20
v 17  Helm van verlossing - Jesus verlos ons gedagtes van satan se versoekings.  Jes 41:14

 Swaard van die Gees, dit is die Woord van God – Jesus is die Woord, Joh 1:1, en ly ons deur 
Sy Gees

v18  Bid by elke geleentheid in die Gees

10.  AFSLUITING:
 Sing – Hello my name is


