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1. Door het Woord van God 

De Vader en diens liefde staan volgens 1 Johannes 
2:15-17 tegenover de wereld en de liefde voor de 
wereld, die in de huidige tijd beheerst wordt door de 
boze (Ef. 6:12; Gal. 1:4). Maar als het Woord van God 
in ons blijft, ons motiveert en leidt, dan overwinnen wij 
de boze en staan wij sterk in de geestelijke strijd. Het 
wereldsysteem wordt al sinds de val van de mens 
gekenmerkt door de begeerte. Dat is alles wat in de 
wereld is, de verkeerde dingen die haar kenmerk zijn: 
de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en 
de hoogmoed van het leven. En de wereld gaat voorbij 
en haar begeerte, maar wie de wil van God doet – in 
gehoorzaamheid aan Zijn Woord –, blijft tot in 
eeuwigheid. 

2. Door de Geest van God 

De ware gelovigen zullen volgens 1 Johannes 4:1-6 de 
valse profeten in de wereld – de dienstknechten van de 
boze – overwinnen (4:4), doordat de Geest van God die 
in hen woont groter is dan de geest of het wezen van de 
antichrist, die nu al in de wereld is (maar in de eindtijd 
zal worden gemanifesteerd in de persoon van de mens 
der zonde van 2 Tess. 2, de valse profeet van Openb. 
13 en 16).  

De geest van de waarheid – in feite de Geest van de 
waarheid, die de wereld niet kan ontvangen (Joh. 
14:17) – staat tegenover de geest van de dwaling, die 
Jezus Christus niet als in het vlees gekomen belijdt. De 
valse profeten zijn uit de wereld en spreken uit de 
wereld: zij zijn onlosmakelijk verbonden met het 
verdorven wereldsysteem. De apostelen en getuigen 
van Christus zijn echter uit God; wie God kent, hoort 
het apostolische woord; wie niet uit God is, luistert niet 
naar de door Gods Geest geïnspireerde Schriften. 

3. Door het geloof 

Het geheim van de overwinning over de wereld is 
volgens 1 Johannes 5:1-5 ons geloof. Wij zijn uit God 
geboren en wij staan aan de kant van de Overwinnaar, 
die heerlijk heeft getriomfeerd over de wereld en over 
Satan en zijn machten (Joh. 16:11, 33). Degenen die 
opnieuw geboren zijn, wandelen in gehoorzaamheid 
aan Gods geboden – die niet zwaar zijn voor het 
nieuwe leven. Slechts wie gelooft dat Jezus de Christus 
is en de Zoon van God (wat de duivel juist in twijfel 
trok, vgl. Luc. 4:1-13), behoort tot de familie van Gods 
kinderen en kan de wereld, die niet uit God is, 
overwinnen. 
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