
  
 

 

(Efeze 6 vers 10 – 18) 



Paulus schrijf een brief naar Efeze 

• Schrijft deze brief in gevangenschap, vanuit Rome 

• In Hand 28:16 lezen we: wonend op zichzelf met de soldaat die 
hem bewaakte 

• Dat kan hem geïnspireerd hebben iets over een Wapenrusting 
te schrijven 



Efeze 6 vers 10 – 13 (NSV) 
 

• Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de 
sterkte van Zijn macht. 

• Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand 
kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 

• Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 
de overheden, de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het 
kwaad  in de hemelse gewesten. 

• Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u 
weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles 
gedaan te hebben, stand kunt houden. 

 





   

 

 

Vers 14 -18 
• Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en 

bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de 
voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de 
vrede. 

• Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle 
vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 

• En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de 
Geest, dat is Gods Woord, 

• terwijl u bij elke gelegenheid met gebed en smeking bidt in de 
Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en 
smeking voor alle heiligen. 

 
 

 





De wapenrusting van God ziet er dus zó uit: 

Wat doe/trek je aan? 

1. de lendenen omgordt met de waarheid 

2. (de borst) kleed met het pantser van de gerechtigheid 

3. de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie                          
van de vrede 

Vervolgens pak je: 

4. het schild van geloof 

5. de helm van het heil 

6. het zwaard van de Geest (dat is het Woord van God) 



Het geheel begeleid en ondersteund door: 



 
 
 
 
 
 
 
1. Lendenen omgord met de waarheid 
 
 
 
 
 
 
 



Veel liederen kunnen je helpen om bewust te 
leven met je geestelijke wapenrusting 
Al kwellen ziekten, zorgen, machten 

Ik zal hen met Gods Woord verslaan 

Ik blijf Zijn beeld in mij verwachten 

Al klaagt de boze vijand mij ook aan 

Nochtans, ja nochtans zal ik juichen 

De Here, Here is mijn kracht 

En ied’re vijand zal zich buigen 

Voor Hem die alles heeft volbracht 



2. De borst bekleed met het pantser van de 
gerechtigheid 

• Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid 



  
• Bekleed je met het pantser van de gerechtigheid 

• Bekleed met Christus 

• Het borstharnas beschermt je hart  

• de zetel van je gevoelens, 

•  je eigenwaarde,  

• God ziet ons in Christus aan 

• Gerechtvaardigd uit geloof 

• Satan kan ons nergens meer aanklagen,  



3 De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid 
van het Evangelie van de vrede. 

• Generation: gaat erop uit met zang en muziek 

 



• Wees bereid te getuigen van je Heer en Heiland 

• Ben jij beschikbaar? 

• Ga je op blote voeten op weg?  Dan gaat dat onnodig pijn doen en je 
komt niet ver. 

 





4. Het schild van geloof 



Ik bouw op U mijn schild en mijn Verlosser 



• Het schild van geloof 

• Vrees niet geloof alleen! 

• Er zijn 2 schilden een klein en een groot. 

• Het grote schild bestaat uit twee dunnen houten planken met 
daartussen een dierenhuid.  

• Dit vraagt onderhoud: iedere dag ‘s morgen in de olie en 
onderdompelen in een bak met water. 

• Wat een mooi beeld: zo mogen wij ons iedere dag laten leiden door 
Gods Geest en ons laten reinigen door het waterbad van Gods Woord 

• Bouw je geloof in wat de Bijbel je leert: dat geeft je bescherming 



5. De helm van het heil 
‘Ik ben verlost, door het bloed van het Lam’ 



• De helm van de zaligheid / het heil / de verlossing 

• Heil is: onder de zegen van God leven 

• Bescherming van je gedachten 

• Niet twijfelen aan je verlossing, je redding 



6. Het zwaard van de Geest, dat is het Woord 
van God 

• Lees je Bijbel,  bid elke dag! 

 



• Het zwaard van de Geest 

• Dan is het belangrijk dat we het Woord van God weten te citeren 

• Twee weken terug heeft Anneke stil gestaan bij de verzoeking in de 
woestijn. Daar citeerde de here Jezus Gods Woord 

• Heb Gods Woord bij de hand of in je hoofd. 

 



We doen even een paar zwaard oefeningen: 
 
: 
• De duivel zegt: ‘Wat je nou gedaan hebt, daar is geen vergeving voor’. 

• Jij zegt als kind van God: (Psalm 103:3) 

• De satan zegt: ‘Je krijgt Covid’ 

• Jij zegt: (Psalm 91:3) 

• De duivel zegt: ‘Het is financiële crisis, je zult tekort hebben’ 

• Jij zegt: (Psalm 23:1) en  (Fil.4:19) 

• De satan zegt: ‘Die gebondenheid gaat terug komen’ 

• Jij zegt: (Jh 8:36) en (1 Jh 4:4) 

 



Bid Bid Bid Bid Bid Bid Bid Bid Bid Bid Bid Bid 

• Laat u bij het bidden leiden door de Geest,  

  iedere keer dat u bidt 

• Blijf waakzaam en bid voortdurend voor 

   alle heiligen 



Elfje 

Wapenrusting 

Gods bescherming 

Blijf stand houden 

In alles biddend strijden 

Overwinning 


