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Vandaag leven wij in een tijd van enorm veel verwarring 
en vals geloof. Ook de geschiedenis staat vol van 
moorden en geweld, en beweerden nog, dat dit alles te 
doen in de naam van God! Opnieuw zien wij vandaag 
het geweld toenemen. De apostel Paulus laat weten aan 
de gelovigen te Thessalonicenzen dat er een wetteloze 
machthebber zal komen met satanische kenmerken en 
wonderen. God zendt die dwalende staatsgodsdienst 
omdat zij de liefde tot de waarheid hebben verworpen! (2 
Thess.2) Men verwerpt Jezus, de weg de waarheid en 
het leven! 

8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. 
Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Luk.18 

Jezus had het niet over godsdiensten, maar over een geloof, zoals dat van de tollenaar 
welke bad in de tempel! “Wees mij zondaar genadig!” Het hart van die tollenaar was 
eerlijk, zijn denken was eerlijk tegenover God. Jezus bedoelde of hij dit soort geloof in 
Hem nog zou vinden bij zijn terugkomst. 

DE HELM DES HEILS 

17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes,  
dat is het woord van God. Efeze 6 

De helm behoort bij de wapenrusting die God ons geeft. Het is niet te vergelijken met 
de helm van de Romeinse soldaat, die vecht tegen zijn menselijke vijand. Die helm is 
een bescherming tegen de dwalingen en misleidingen van de duivel. Een bescherming 
tegen de sluwe verleidingen van de satan die zich voordoet als een engel des lichts. 
Het zijn de gedachten van de christen die beschermd dienen te worden. De duivel en 
zijn machten inspireren tot verleiding. Jezus gebruikt eenvoudig het woord, de zwaard, 
…er staat geschreven…(Matth.4:11) 

Bij vele meditaties, denken mensen dat ze hun geest vrij moeten maken, en 
luisteren, luisteren naar stemmetjes…De H. Geest zal ons inspireren eerst en vooral 
door wat er geschreven staat in de Bijbel. Onze gedachten en overleggingen toetsen 
wij steeds aan de Bijbel. Wie dit zo doet heeft zijn helm op! Wie het anders doet heeft 
zijn helm bewust of onbewust afgedaan! 

De apostel vreesde dat er wel veel kwetsbare christenen zullen sneuvelen!  

3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw 
gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen 
worden.2 Kor.11 

De apostel wees verder op de onstandvastigheid van de gelovigen in Korinthe, ze 
konden geen weerstand bieden, aan mensen welke een “andere Jezus” predikten. 
Zo is ook vandaag de Jezus die gepredikt wordt in de katholieke kerk, niet meer de 
Jezus van de Bijbel, en velen zien dit niet. Ze hebben die helm die beschermd niet! 
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Satan was erbij om Eva sluw te misleiden. Hij slaagde erin om een nieuwe 
vertaling te maken van Gods woorden. Hij trok de woorden van God in twijfel. Hij 
veranderde subtiel Gods gebod. (Wij verwijzen naar onze studie over de zondeval.) 

https://biblespace.wordpress.com/2013/11/24/de-vergeten-ramp/ 

De misleiding lag hem in het manipuleren van de gedachten van Eva. God had niet 
gezegd deze boom niet aan te raken, maar hij had gezegd om niet van de vruchten 
te eten. (Gen.3). Daarom kan een verkeerde Bijbelvertaling reusachtige gevolgen 
hebben op de gedachten van de gelovige. Paulus vreesde dat hun gedachten 
afgetrokken zouden worden van Christus, en eeuwen later is het Babels christendom 
daarvan het bewijs geworden. Vandaag is er een groot gevaar dat velen zullen 
worden misleid, via massabijeenkomsten, pers, internet, TV enz. Zo zal ook de 
profetie in vervulling gaan zoals beschreven in Openbaring 13. Massabijeenkomsten 
ook de muziekfestivals, zoals destijds de Beatles welke zongen: Turn, me on dead 
man, ..;activeer mijn geest dode man, zodat jouw geest de mijn beheerst.. Ook het 
nieuwe fenomeen met “Charlie”, spiritisme beïnvloedt de gedachten van de jeugd. Zo 
wordt ook de jeugd minder bereikbaar. 
 

3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode 
gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele 

aarde ging het beest met verbazing achterna, 
4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest 
de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 

zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 
 

BIEDT WEERSTAND! 

7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.Jac.4 

De apostel Paulus laat weten dat men hervormd wordt, door een vernieuwing van uw 
denken. De H. Geest helpt dit denken te hernieuwen, indien men wil luisteren. Het 
heeft jaren nodig. Men heeft niet alleen een beschermende helm gekregen, maar ook 
het zwaard. Wees niet onmondig in Christus. Onmondigheid verdwijnt door vast 
geestelijk voedsel, persoonlijke Bijbelstudie en grondige Bijbelstudie in uw gemeente. 

WARE HET MOGELIJK… 

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de 
Christus, of: Hier, gelooft het niet. 

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten 

opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, 
ook de uitverkorenen zouden verleiden.Matth.24 

Wij weten dat mensen gevoelig zijn voor sensatie en wonderen van allerlei aard.  
Lourdes, Fatima, valse predikers, enz.. Wie niet tot geloof is gekomen in Christus, 
heeft nog steeds een verduistert verstand. Dit betekent dat hij onwetend is over de 
geestelijke onderwerpen welke zijn beschreven in de Bijbel, welke hij niet begrijpt. 
Jezus opende het verstand van de Emmaüsgangers, zij geloofden niet alles wat 
beschreven stond! Zij begrepen niet alles wat in de schriften stond door ongeloof. Zij 
hadden nog wat twijfels. Hoeveel christenen hebben er nog twijfels over 
Bijbelteksten? Als er twijfels zijn dan is de leefwijze idem of traditioneel. 

 

https://biblespace.wordpress.com/2013/11/24/de-vergeten-ramp/
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DE HELM DIE GOD GEEFT IS ONVERWOESTBAAR 

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles 
uw wensen door gebed en smeking met dankzegging 

bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4 

 

Hier vinden wij die helm terug. Je kunt “denken” dat je uw helm aanhebt, doch vergat, 
of je kunt “zeker” zijn dat je die helm hebt aangedaan. Ieder mens wordt eens 
beproefd, hetzij door ziekte, hetzij door andere problemen, hij zoekt om bescherming 
voor het kwaad dat hem overkomt. Zo ontstonden de afgoden, beschermheiligen, 
amuletten, en satan speelt hierop in. Doch die helm is een helm ontvangen door 
geloof in Jezus. Een helm des heils, bescherming in de geestelijke strijd. Die 
bescherming na gelovig gebed, gaat het menselijk verstand te boven, daar heeft de 
wetenschap problemen mee, door ongeloof! 

Het zijn de gedachten die de mensen depressief kunnen maken. Kommer en zorg 
zijn twee moordenaars die hard werken om slachtoffers te maken. Bijbelgetrouwe en 
wedergeboren christenen vergeten soms dat zij macht hebben, om kwade en 
angstige gedachten te binden in Jezus naam. 

Maar bijzonder is het ons vertrouwen dat rust moet geven in ons hart, ons denken. 
Weet dat men na wetenschappelijk onderzoek heeft gevonden dat kwade en slechte 
gedachten, ook kwalijke stoffen in de hersenen vrijmaken en gezonde lichaamsdelen 
kunnen aantasten. (Dr.Leaf, Amerikaanse hersenspecialiste, Bijbelgetrouw christen)  

HET CHRISTELIJK UNIFORM! 

 Soldaten dragen een uniform, met herkenningstekens, 
graden, decoraties enz. 

27 Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u 
met Christus bekleed. 28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, 
van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers 
een in Christus Jezus. 29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij 

zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.Gal.3 

Het gaat hier om uw gezindheid van christus. Christenen 
zijn te herkennen aan de witte klederen, eerst bij de doop. 
Doch die witte klederen zijn geen militair uniform maar 
hebben te maken met het aanstaande hemels bruiloftsfeest.  
 
7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, 
want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is 
gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
rechtvaardige daden der heiligen. Openbar.19 
 

Christenen welke opvallen in de geestelijke strijd, staan in de vuurlinie, vooraan in de 
geestelijke strijd. De apostel beschrijft het kleed als “blinkend” of “lichtgevend”.  
16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat 
zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Matth.5 
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Iedere bekering is geen verandering van kerk of godsdienst, maar verandering van 
gedachten. Het denken van de mens na de zondeval is ziekelijk geworden, en kwam 
onder de vloek.  

De allereerste en belangrijkste genezing welke een mens nodig heeft, is genezen 
worden van zijn ongezond denken. Het Latijnse woord voor bekering, is herstellen 
van een ongezond denken!  

  

R.GAYTANT   https://biblespace.wordpress.com/. 
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