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Structuur

Houd stand in de geestelijke strijd!

Onderwerp Vs

1 Aard, tegenstanders en doel in de geestelijke strijd 10-13

2 De strijdmiddelen in de geestelijke strijd 14-17

3 Gebed als essentieel in de geestelijke strijd 18-20



Context

• Hiervóór sprak Paulus over de geestelijke machten:

o 1:15-23 (m.n. 20-21)

o 2:2 en 2:6

o 3:10

o 4:27

voornamelijk vanuit oogpunt van overwinning.

Nu spreekt hij hen aan om hun overwinningsgrond te bewaren.

• Met dit afsluitende gedeelte zendt hij hen uit in de wereld.

• Lijst van zegeningen (1:3-14) <-> Lijst van wapens (6:10-20)

Kennen, ontvangen Gebruiken



Persoonlijke vraag

 Op welke manier ervaar jij geestelijke strijd?

 Welke wapens heb je (dus) vooral nodig?



Deel 1

Aard, tegenstanders, en doel in de geestelijke strijd 

(vs 10-13)



Aard en tegenstanders (vs 10-12)  (1)

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn 
macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd 
niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

• Hebben we strijd met mensen?
• vs 12: De belangrijkste strijd die christenen hebben is een 

geestelijke strijd tegen geestelijke tegenstanders!
• Efeziërs moeten weten: felle tegenstand in Efeze hebben 

niet oorsprong in mensen. Achter hen schuilen kwade 
machten!



Aard en tegenstanders (vs 10-12)  (2)

10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn 
macht. 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd 
niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

• Het is dwaas om een geestelijk machtige tegenstander te bestrijden 
in je eigen kracht, met vleselijke wapens. 

• Daarom: word krachtig in de Heere! en in de sterkte van Zijn macht 
(Zijn machtige kracht).  (vs 10)

• Je eigen capaciteiten zijn niet toereikend om de duivelse listen te 
doorzien en verleidingen te weerstaan. (vs 11b)

• Daarom heb je een geestelijke wapenrusting nodig, de wapenrusting 
van God! (vs 11a)



Het doel van de strijd (vs 13)

11 … opdat u stand kunt houden tegen … 
13 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.
14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met 
het borstharnas van de gerechtigheid.

• We hoeven de duivel niet te doden of te verslaan. Hij is 
reeds verslagen!

• Het enige wat ons te doen staat is: ‘Hold your ground!’ 
Dit is de grond die Christus heeft veroverd. 
Blijf staan in Hem, en houd stand!



Deel 2

De strijdmiddelen in de geestelijke strijd (vs 14-17)





1. De gordel van de waarheid (vs 14)

14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid …

• Gordel bovenop onderkleren, zoals tuniek -> onbelemmerd 
zijn tijdens marcheren

• Gevoel van verborgen kracht en vertrouwen
• Vereiste voor een gordel: betrouwbaar
• Waarheid: Gods waarheid van het Evangelie, zoals die 

ontvangen is door gelovigen en vervolgens zijn uitwerking 
vindt in hun betrouwbare houding, gedrag en woorden. 

• De waarheid houdt ‘de boel’ bij elkaar.



2. Het borstharnas van de gerechtigheid (vs 14)

14 Houd dan stand, … bekleed met het borstharnas van de 
gerechtigheid…

• Borstharnas dat voor- én achterkant bedekte.
• Bescherming tegen grote klappen, en scherpe pijlen; vitale 

organen.
• Jes. 59:17 Gods eigen gerechtigheid, om Zijn volk te 

beschermen en te bevrijden.
• Gerechtigheid:

1. Rechtvaardiging: door Christus’ gerechtigheid beschermd
2. Morele rechtvaardigheid: in karakter en gedrag (2 Kor. 6:7; 

Ef. 4:24, 5:9)



3. Gewillige Evangelielaarzen  (vs 15)

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de 
vrede.

• Schoenen: Romeinse halflaars, dikke spijkerzolen, tenen vrij
• Uitrusting voor lange marsen & stevigheid en stabiliteit om te 

staan.
• Bereidheid: 1) stevigheid, of: 2) bereidheid/voorbereiding

1. standvastigheid die het Evangelie geeft
2. bereidheid om het Evangelie van de vrede te verkondigen

• Kol 4:5-6; Ef. 2:17
• Jes. 52:7
• een aanvals’wapen’!



Jesaja 52:7

Hoe lieflijk zijn op de bergen

de voeten van hem 

die het goede boodschapt,

die vrede laat horen, 

die een goede boodschap brengt van het 

goede,

die heil laat horen,

die tegen Sion zegt:

“Uw God is Koning.”



4. Schild van geloof (vs 16)

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

• Geloof als ons schild: vertrouwen op de beloften van God, 
vertrouwen op Hem Die ons Schild is bij uitstek

• Houten schild, bedekt met leer, gedoopt in water
-> om de vlammende pijlen uit te doven 



Wat kunnen vlammende pijlen van 
Satan zijn?

▪ Zondige verleidingen via begeerte

▪ Ontmoediging, wanhoop

▪ Twijfel

▪ Valse leer

▪ Vervolging



4. Schild van geloof (vs 16)

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

• Geloof als ons schild: vertrouwen op de beloften van God, 
vertrouwen op Hem Die ons Schild is bij uitstek

• Houten schild, bedekt met leer, gedoopt in water
-> om de vlammende pijlen uit te doven 

- zondige verleidingen - twijfel - wanhoop
- valse leer - vervolging

• Vorm: lang rechthoekig (1.20m) -> gesloten front
-> samen strijden!



4. Schild van geloof (vs 16)



5. Helm van de redding (vs 17)

17 En neem de helm van de zaligheid 

• Redding door God beschermt tegen slagen op het hoofd.
• Zie Jes. 59:17
• Kleed jezelf met redding die je reeds bezit in Christus (1:6), 

waarbij ook hoort: de autoriteit in Hem (2:6).
• Het verstand beschermen? de strijd in ons denken?

• door redding?
• waarheid is reeds genoemd
• toch een mooie gedachte: 2 Kor. 10:5; Rom 12:2



6. Zwaard van de Geest (vs 17)

17 En neem … het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

• Zwaard: kort zwaard, ontwerpen voor man tegen man 
gevechten.

• van de Geest: als het Woord wordt gebruikt door gelovigen, 
functioneert het als het zwaard van de Geest. Hij verleent kracht 
aan het Woord, maakt het effectief.

• Woord: het Woord in gesproken of verkondigde vorm.
• Heb 4:12 ‘levend en krachtig’ -> gebruikt om mensen te 

overtuigen, diep in hun harten (Hand. 2!)
• Ook aanvalswapen: om mensen te bevrijden van de 

gebondenheid door Satan, door hen het krachtige en 
bevrijdende Woord te laten horen. 



Goed strijden = Jezus aandoen

• Jezus is de Waarheid (Joh. 14:6).

• Jezus is onze Gerechtigheid (2 Kor. 5:21).

• Jezus is onze Vrede, de inhoud van het Evangelie (Ef. 2:14).

• Jezus is de Getrouwe Getuige die de grond en het voorwerp is 

van ons geloof (Openb. 1:5; Gal 2:20).

• Jezus is onze Redding (Luk. 2:30; 1 Kor. 1:30).

• Jezus is het Woord van God (Joh. 1:1).

Romeinen 13:14

Bekleed u met de Heere Jezus Christus!



Deel 3

Gebed als essentieel in geestelijke strijd (vs 18-20)



Gebed als essentieel in geestelijke strijd (vs
18-20) (1)

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam 
bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met 
vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant 
ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

Gebed wordt niet als wapen genoemd, maar toch essentieel.

Door gebed:

➢ … zoeken we het aangezicht van God die ons voorziet met de 

wapenrusting

➢ … doen we de wapenrusting aan

➢ … gebruiken we de wapenrusting

➢ … blijven we alert en waakzaam

➢ … strijden we de geestelijke strijd

➢ … overwinnen we!



Gebed als essentieel in geestelijke strijd (vs
18-20) (2)

18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam 
bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met 
vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, 20 waarvan ik een gezant 
ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.

• Bij elke gelegenheid: Satan zal nooit slapen, dus blijf alert

• Heiligen: gewone mensen, die ondersteuning van God nodig 

hebben. -> Voorbede geeft kracht aan andere christenen, zodat zij 

hun wapenrusting goed kunnen gebruiken!

• Ook voor mij: De ‘geestelijke held’ Paulus had nog steeds gebed 

nodig!

• Vrijmoedig: zonder aarzeling, de kracht van het Evangelie 

‘vrijzettend’



Samenvatting

 We zijn allen betrokken in een geestelijke strijd!

 Het is tegen een machtige geestelijke vijand. We hebben geestelijke 
wapens nodig in deze strijd!

 God voorziet ons van een hele uitrusting: de wapenrusting van God. 
En Hij vecht aan onze zijde! (´Ons staat een sterke Held ter zij!´)

 De meeste wapens zijn defensief. Het voornaamste doel is 
standhouden! onze grond bewaren.

 Maar ook aanvallend: we kunnen werkelijke schade toebrengen aan 
het rijk der duisternis door mensen te winnen door het goede nieuws!

 De inhoud van de wapenrusting is Jezus Christus. De wapenrusting 
aandoen staat gelijk aan je met Christus bekleden.

 Gebed is essentieel om deze wapens aan te doen, en om ze te 
gebruiken. Ze moeten gebruikt worden in een atmosfeer van gebed.



Toepassing

 We moeten weten wat we in huis hebben, aan geestelijke 
wapens.

 We moeten onze vijand kennen, en zijn tactiek en strategieën 
(2 Kor. 2:11).

 Laten we elke dag de wapenrusting aandoen, en alert blijven.
 Laten we controleren of we bedekt zijn met de hele 

wapenrusting van God.
 De grootste strijd vindt plaats in ons denken. We moeten onze 

gedachten toetsen, of ze van de duivel of van God komen.
 Laten we samen strijden.
 Laten we in gebed worstelen voor onze medechristenen.



Toepassing: hoe om te gaan met de 
aanvallen van Satan?

Van tevoren:

• Weet!!

• Blijf dichtbij Jezus, blijf in Hem (Joh. 15).

• Schep geen gelegenheid voor het vlees (Rom 13:14).

• Wees nuchter en waakt! (1 Petrus 5:8).

Op het moment zelf:

• Probeer het te herkennen.

• Neem je positie in, behoud je (overwinnings)grond (Ef 2:6).

• Vlucht tot Jezus. Gebruik het bloed.

• Stuur de duivel weg in het gezag van Jezus.

‘Als de duivel jou herinnert aan je verleden, herinner hem dan aan 

zijn toekomst.’


