


Stress



Efeze 6:10-18

• Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden 
tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen 
mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 
machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand 
te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel 
om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet 
voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en 
draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen 
van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de 
verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 
Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 
blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.





situatie

• Basisidee

– Enkel redding via verbondenheid met Christus

– Blijf verbonden met de kerk (lichaam van Christus)

• Efeze

– Belangrijke havenstad in Turkije

– Romeinse overheersing





Efeze 6:10-12

• Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de 
kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting 
van God aan om stand te kunnen houden 
tegen de listen van de duivel. Onze strijd is 
niet gericht tegen mensen maar tegen 
hemelse vorsten, de heersers en de 
machthebbers van de duisternis, tegen de 
kwade geesten in de hemelsferen.



Gordel

• Houd stand, met de waarheid (eerlijkheid) als 
gordel om uw heupen



Harnas

• … de gerechtigheid als harnas om uw borst, 



Sandalen

• … de inzet voor het evangelie van de vrede als 
sandalen aan uw voeten,



Schild

• …en draag bovenal het geloof als schild 
waarmee u alle brandende pijlen van hem die 
het kwaad zelf is kunt doven.



Helm

• Draag als helm de verlossing (redding)



Zwaard

• en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods 
woorden.



Gebed

• Laat u bij het bidden leiden door de Geest, 
iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 
voortdurend voor alle heiligen.





voorbeelden

• God streed tegen het Egyptische leger bij de 
doortocht door de Schelfzee (Exodus 13-14).

• God bewerkte de overwinning over de 
Amalekieten in de woestijn (Exodus 17:8-16).

• God streed voor en met Jozua bij de verovering 
van het land Kanaän (Jozua 5-12).

• God hielp David bij zijn strijd tegen de reus Goliat
(1 Samuël 17).

• God bewerkte de overwinning over de vijanden 
van koning Josafat (2 Kronieken 20).



Cassius dio

• “it is so marvellously strong that men can walk 
upon it, and whenever they come to a narrow 
ravine, even horses and vehicles can be driven 
over it”

• “It can double as a portable step ladder, so 
that their comrades could stand on it to climb 
over low walls and shoot arrows”



Stilstand is gevaarlijk



Conclusie

• Voor de strijd moeten we de hele 
wapenuitrusting aandoen

• Samen kunnen we elkaar verdedigen

• God verlangt niet van ons dat wij helden zijn

• Stilstand is gevaarlijk




