Geestelijke wapenrusting
•

Samenvatting kringavond over Geestelijke Strijd

2 Kor: 10:3,4; “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees want
de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van
bolwerken,”
•

Wat doe je als je Geestelijke Strijd ervaart?

•

Welke wapens kun je inzetten?

• Lezen: Geestelijke wapenrusting Ef. 6:10-18
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des
duivels;
12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse
gewesten.
13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en
om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der
gerechtigheid,
15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen
van de boze zult kunnen doven;
17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest,
daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;
10: Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
• Wat houdt dit in? Waar haal je de kracht vandaan? Hoe? Synoniem?
‘In de Heer zijn’. Wát je ook doet, eerst naar God toegaan, alles aan Hem voorleggen, vragen
wat je moet doen, niets uit jezelf ondernemen, in Zijn voetstappen wandelen. “Want hiertoe
zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten,
opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.” (1 Petr. 2:21)
11: Doet de wapenrusting Gods aan.
• Je moet wapens oppakken en gebruiken, anders heb je er niks aan. Hoe doe je dit?
• Moet je om de wapenrusting vragen of heeft iedere Christen die?
12: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse
gewesten.
• Wat zijn die hemelse gewesten? Waar zouden die zijn?
13: Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en
om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Doel van de wapenrusting.

Na vier verzen zijn we eindelijk bij de eigenlijke wapenrusting.
Nu volgen de verschillende onderdelen van de wapenrusting:
 Hoe kunnen deze onderdelen ons beschermen? Waartegen beschermen ze?
 Hoe kunnen we dit onderdeel krijgen/ erin groeien?
1) 14a: Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid,
• Wat is waarheid?
Waarheid:
1. het ware; het in overeenstemming zijn van het denkbeeld met de wetten van het
denken of met zijn voorwerp, van een verhaal of bericht met de zaak zoals zij is.
2. getrouwheid aan de werkelijkheid
3. ware geloofsovertuiging
4. iets dat waar is
De waarheid houdt ‘je jurk’ omhoog bij het lopen, zodat je niet struikelt.
(gordel van waarheid (geloofszekerheid: Gods Woord aanvaarden als waarheid van waaruit
je denkt en als norm voor je leven)
2) 14b: bekleed met het pantser der gerechtigheid,
• Wat betekent dit?
Je bent gerechtvaardigd door het bloed van Jezus, we mogen gaan staan in dat recht. Hierdoor
kan Satan ons niet meer aanklagen voor dingen die in het verleden gebeurd zijn.
(pantser van gerechtigheid (ook geloofszekerheid: zeker weten dat je zonden zijn vergeven
en dat de gerechtigheid van Christus jou is toegerekend; gereinigd van dagelijkse zonden na
schuldbelijdenis)
3) 15: de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
Wees bereid om te gaan, als God je daartoe roept.
(schoeisel van paraatheid (om stevig op je voeten te staan), het resultaat van het evangelie
dat vrede brengt (stabiel in Gods vrede) zonder goede schoenen zouden je voeten te gevoelig
zijn voor stenen en oneffenheden in het terrein waardoor je zou vallen. Met stevig schoeisel
blijf je staan onder moeilijke omstandigheden en ben je niet overgevoelig voor reacties uit het
vlees)
4) 16: neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen
van de boze zult kunnen doven;
Het schild = geloof in Jezus Christus.
Bijvoorbeeld de pijl van twijfel:
“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden
noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal
kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” (Rom. 8:38)
“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van
vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. (Jer. 29:11)
(schild van geloof, een deel van de wapenrusting dat de doorslag kan geven in de strijd
(geloofsovergave besef van eigen onmacht en onbeperkte kracht van God; geloof is de

absolute voorwaarde voor overwinning, want daardoor vloeit Gods overwinningskracht in je
over (Fil.4:13 in Christus kun je alles); daardoor kunnen de aanvallen van satan je geen
schade doen)
5) 17a: en neemt de helm des heils aan.
• Wat is de helm des heils?
Heil: geestelijk welzijn, geestelijke redding, geestelijke voorspoed, onder de zegen van God
leven.
Bescherming van ons denken en doen (hersenen zenden immers signalen uit voor het
functioneren van ons lichaam).
(helm van het heil (op Jezus gericht zijn; Jezus betekent: God redt; de bescherming van je
denken, een voortdurend besef van Gods bescherming en allesomvattende hulp; het zeker
weten dat je alles hebt ontvangen wat je nodig hebt)
6) 17b: en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.
“Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten.” (Jes. 54:17a) Als we de
wapenrusting dragen, dan zal geen enkel wapen dat tegen ons gesmeed wordt, iets kunnen
uitrichten!
(zwaard van het Woord (het actief hanteren van bijbelse waarheden tegenover de leugens,
verleidingen en beproevingen, waarmee satan je onderuit wil halen; het vergt oefening om het
goed te kunnen hanteren!) Jezus heeft het met succes gebruikt toe Hij verzocht werd in de
woestijn.)
•

In welk onderdeel van de wapenrusting zou jij willen groeien? Waarom juist die? Hoe
wil je dit gaan aanpakken in de komende tijd?

Voor elkaar bidden, dat we zullen groeien in het dragen van de wapenrusting.

