
De hele wapenrusting van God

(Efeze 6:10-20)



Efeze 6:10-11

“Verder, mijn broeders, word 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”



Efeze 6:12-13

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld-
beheersers 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”



“Houdt 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”

Efeze 6:14-17



“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. 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, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin
vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken”

Efeze 6:18-20



Opdracht

“Verder, mijn broeders, word 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” (Efe.6:10-11)

“word gesterkt” → Laat je sterken (door Hem!)
“in de sterkte van Zijn macht” → die alles overtreft! (Efe.1:19)
“van God” → uit Hem, maar ook Zijn eigen wapenrusting
“listige verleidingen” = methodeia: methoden, strategieën
(niet los staande leugens, maar een leugenachtig systeem)



Gods eigen wapenrusting

In Jes. 59:16-20 wordt van de HEERE gezegd: “Omdat Hij zag, dat
er niemand was… trok Hij de gerechtigheid aan als een harnas en
zette de helm van het heil op Zijn hoofd… naar Sion zal een

Verlosser komen”.

→ Het pantser en de helm uit Efeze 6 zijn Gods eigen helm en
pantser. De gerechtigheid en de redding van de HEERE. De
sterkte van Zijn macht.



Strijd

“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” (tois epouraniois, Efe.6:12).

We worden aangevallen door “geestelijke machten van het
kwaad”: onzichtbare, boosaardige wezens.

In Fil.2:10 staat epouraniois tegenover epigeiois (“hen die in de
hemel zijn” tegenover “hen die op de aarde zijn”). En tois

epouraniois kan dus: “onder de hemelbewoners” betekenen.



De vijand

“niet tegen vlees en bloed… maar tegen de geestelijke machten
van het kwaad onder de hemelbewoners” (Efe.6:12)

Hemelbewoners zijn niet van “vlees en bloed” – ze hebben geen
stoffelijk maar een geestelijk lichaam (1 Kor.15:40,44). Sommige
hemelbewoners zijn “kwaad” (d.w.z. boosaardig).

Satan is “de overste van de macht der lucht“ (Efe.2:2). In de lucht
zijn er “overheden”, “machten” en “wereldbeheersers” onder
satans leiding (Efe.6:12). Een georganiseerd rijk.



Tactiek

De kwade machten die de wereld beheersen maken gebruik van
de “begeerten van het vlees”, de “wil van het vlees en van de
gedachten” (Efe.2:3). Ze beïnvloeden de verlangens, gevoelens

en denkbeelden van de mensheid.

“Het tijdperk” (Gr. de eeuw) van deze wereld” (Efe.2:2-3) is
daarom “duister” (Efe.6:12).



Opdracht

Paulus roept ons vier maal op om stand te houden:

“Bekleed u… opdat u stand kunt houden” (Efe.6:11)

“Neem… opdat u weerstand kunt bieden” (Efe.6:13)
“en… stand kunt houden” (Efe.6:13)
“Houd dan stand…” (Efe.6:14)

De apostel zegt niet dat we moeten aanvallen of veroveren. 
We moeten blijven staan waar God ons heeft gesteld.
Niet onze positie verlaten, want dan gaan we dwalen.



Stand houden

Kan alleen “in de Heer en in de sterkte van Zijn macht” (Efe.6:10)
want de tegenstander is véél slimmer dan wij.

We mogen de “wapenrusting van God” aandoen, Gods eigen
wapenrusting (vgl. Jes. 59:16-20).

De strijd is Zijn strijd, door Zijn Messias kunnen we standhouden
en worden we verlost.



De hele wapenrusting

We behoren de hele wapenrusting (Gr. panoplia) aan te doen.

“Na alles volbracht te hebben” (6:13) betekent: “na alles te

hebben aangetrokken, en aangepakt”.

Als we niet de hele wapenrusting gebruiken, zal de vijand zijn
aanval op de zwakke plek richten.



Uitrusting

Men zegt: 3 dingen om aan te doen en 3 dingen om op te nemen.
Maar Paulus gebruikt wel 6 werkwoorden.

1. Enduoo (“bekleed”) – met de wapenrusting en het harnas
2. Perizonnumi (“omgord”) – met de gordel
3. Hupodeoo (“onder gebonden”) – van de sandalen

4. Analambanoo (“Neemt aan”) – wapenrusting en schild
5. Dechomai (“Pakt”) – helm en zwaard
6. Didomi (“Gegeven”) – het woord, verborgenheid van 
het  evangelie



De gordel

“Uw lendenen omgord met [de] waarheid” (Efe.6:14)

De vijand bestookt ons met leugen. Alleen de waarheid kan ons

daartegen beschermen. 

Waarheid is: Gods woord (Joh.17:17), het evangelie (Efe.1:13). 

Wie zich niet aan de waarheid houdt, wordt “heen en weer

geslingerd door elke wind van leer”, door bedrog (Efe.4:14-15)



De gordel

“Uw lendenen omgord met [de] waarheid” (Efe.6:14)

De “waarheid in Jezus” is: We doen de oude mens uit en de 

nieuwe mens aan (Efe.4:21-24).

God heeft ons met Christus levend gemaakt, opgewekt en in de 
hemel gezet (Efe.2:4-6). We worden als een lichaam aan ons
Hoofd toegevoegd en zijn daarom leden van elkaar (Efe.4:25). In 
de toekomstige eeuwen zijn we toonbeelden van de rijkdom van 
Gods genade (Efe.2:7) en mogen we delen in wat Hij aan Christus
heeft beloofd (Efe.3:6).



Ook in andere Schriften:

“Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandend zijn, en
weest u gelijk aan mensen die op hun heer wachten” (Luk.12:35)

“Omgordt daarom de lendenen van uw verstand, weest nuchter
en hoopt volkomen op de genade die u gebracht wordt bij [de]
openbaring van Jezus Christus” (1 Petr.1:13)

Wéten wat God heeft gezegd en Zijn woord vasthouden, is de
gordel aandoen. Blijven uitzien naar de Messias en op Diens
komst wachten.

De gordel



“en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid” (6:14)

De vijand bestookt ons met ongerechtigheid. Hij wil ons dingen  
laten denken, voelen en doen die tegen Gods bedoelingen ingaan.

Alleen de gerechtigheid van God kan ons hiertegen beschermen. 
Paulus spreekt dikwijls over de gerechtigheid van God (Rom.3:21, 
2 Kor.5:21, Fil.3:9)

Het harnas



Gods gerechtigheid is Zijn trouw aan Zijn woord. Wij ontvangen
gerechtigheid omdat God ons gerechtvaardigd heeft (Rom.6:22). 

We mogen in “een nieuw leven” wandelen (Rom.6:4).
“Vrijgemaakt van de zonde” zijn wij “dienstbaar gemaakt aan de 
gerechtigheid” (Rom.6:18).

Het harnas



We mogen ons “ter beschikking stellen aan God, als mensen die 
uit de doden levend zijn geworden” (Rom.6:13). De HERE kan en 
wil en zal ons gedachten en verlangens geven die sterker zijn dan 
aardse ongerechtigheid. We mogen ons laten bekleden met Zijn
gerechtigheid. 

We worden “vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door 
Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God” (Fil.1:11).

Het harnas



“De voeten geschoeid met [de] toerusting van het evangelie van 
de vrede” (Efe.6:15).

In het betoog van Paulus zijn schoenen nodig om te staan

(“Houdt dan stand”, 6:14). Hij spreekt niet over oprukken!

Er staat “geschoeid met de toerusting van het evangelie”. 

Toerusting (hetoimasia) betekent: “gereed zijn”, “klaar staan”.

De schoenen



Bereidheid om het goede nieuws van de vrede te verkondigen. 

Omdat wijzelf “kinderen des toorns” zijn geweest (Efe.2:1-3), 

mogen we al onze medemensen verzoening met God en vrede 

aanbieden (2 Kor.5:18-21, Efe.2:17).

We mogen nooit kwaad met kwaad vergelden, maar behoren 

menselijke vijanden te zegenen (1 Pet.3:9). We strijden niet 

tegen hen.

De schoenen



“… Heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot

verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop

die in u is” (1 Pet. 3:14-15)

Aan ieder die je uitdaagt of je een vraag stelt, vertellen wat God 

door Zijn Zoon Jezus Christus zal gaan doen. Dan ben je 

“toegerust met het evangelie van de vrede”.

De schoenen



“Terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, 
waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen 

uitblussen” (Efe.6:16)

Letterlijk staat er: “waarmee u in staat gesteld zult worden al de 
projectielen van de boze, de in brand gestokene, te doven” 

De boze bestookt ons met wantrouwen, bezorgdheid, angst en 
twijfel. Als deze gevoelens niet tijdig worden gestopt kunnen ze 
ons volledig gaan beheersen (= in brand zetten) 

Het schild



12 keer wordt in de Bijbel (SV) gezegd: “Weest niet bezorgd”.
3 keer horen we: “Weest niet bevreesd”.
46 keer zegt God of een hemelbode: “Vrees niet!” (enkelvoud)
25 keer zegt God of een hemelbode: “Vreest niet!” (meervoud)
2 keer worden gelovigen opgeroepen om niet te twijfelen.

Dus minstens 88 keer !

Het schild



Waarom niet bezorgd zijn?

“De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal
u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees
niet ontsteld” (Deut.31:8)

Omdat God zélf ons Schild is (vgl. Gen.15:1), fungeert geloof in 
Hem als schild in onze strijd.

Het schild



Bovenal mogen we het schild van het geloof opnemen. Dat 
maken ook andere Bijbelschrijvers duidelijk:

“Wederstaat hem [=de boze], standvastig in het geloof” (1 Pet. 
5:9)

“Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons 
geloof” (1 Joh. 5:4)

Het schild



“…geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God” (Efe.2:8)

We mogen geloof “opnemen”. We ontvangen het uit Gods hand. 
Het is geen prestatie van onszelf.

De Messias bleef Zijn Vader vertrouwen, zelfs toen Die Hem riep 
naar het kruis. Hij overwon door het geloof.

Het schild



“En neemt de helm van de zaligheid” (Efe.6:17)

Elders zegt Paulus: “als helm de hoop van de zaligheid” (1 Thess. 
5:8). Een helm beschermt het hoofd, dus het denken. De boze valt 
ons aan om ons de zekerheid van behoud af te nemen. 

“Neemt” = “neemt aan”, “ontvang”. We moeten Gods beloften 
kennen om te kunnen standhouden. Die geven ons moed. Gods 
toekomst staat vast.

De helm



Het zwaard

“en het zwaard van de Geest, dat is Gods woord” (Efe.6:17)

De Griekse tekst zegt: “een woord van God”. 

“Woord” is hier rhema, d.w.z. een “uitspraak”. Een specifiek
Bijbelwoord waarmee de aanval van de boze wordt afgeslagen.

“Van de Geest” – Gods Geest hanteert dit zwaard. Hij brengt ons 
een Goddelijk woord in herinnering dat op onze situatie van 
toepassing is.



Het zwaard

De boze kan ons bestoken met (uit het verband gerukte of 
verdraaide) Bijbelteksten. Tegen de Here Jezus zei hij: 

“Werp Uzelf naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn 

engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen 
dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot” 
(Matth.4:6, Luk.4:9-11)



Het zwaard

De Here gebruikte het “zwaard van de Geest” door te antwoorden:

“Er staat eveneens geschreven: ‘U zult [de] Heer, uw God, niet 
verzoeken’“(Matth.4:7, vgl. Deut.6:16). 

Zo sloeg Hij de aanval van de boze af.



Hoe staande blijven?

”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” (Efe.6:18)

“Terwijl” verwijst niet naar “nemen” (“neemt de helm…”) maar
naar het woord “staan” waarmee de lange zin van Paulus was 

begonnen: 

“Houdt dan stand… terwijl u bij elke gelegenheid… bidt”

De boze kan onverhoeds aanvallen, daarom moeten we bij elke
gelegenheid bidden.



Hoe staande blijven?

”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, waarvan ik een gezant ben in 
ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet 
spreken” (Efe.6:19-20)

Paulus zat gevangen omdat hij het evangelie had verkondigd. 
Toch wilde hij niet uit vrees voor mishandeling of veroordeling zijn 
mond houden.

Hij verlangde naar de leiding van Gods Geest om vrijmoedig van 
Christus te kunnen getuigen – zelfs tegenover zijn bewakers.



Hoe staande blijven?

”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, waarvan ik een gezant ben in 
ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet 
spreken” (Efe.6:19-20)

Paulus draagt gelovigen niet op om voor de materiële nood van 
alle heiligen (of van hemzelf) te bidden.

Hij roept op tot gebed voor hun getuigenis, dat ze mogen blijven 
staan in de waarheid en van Christus mogen blijven spreken (wat 
het hun ook mag kosten).



Opbouw

A. Gordel – waarheid (= het evangelie)
B. Borstharnas – gerechtigheid [vangt slagen op]

C. Sandalen – bereidheid van het evangelie van de vrede
D. BOVENAL:  Schild van het geloof [Godsvertrouwen]

C. Helm van de redding [de toekomstige vrede]
B. Zwaard – een woord van God [weert slagen af]

A.   Het woord – geheimenis van het evangelie


