
Zondag 27 januari 2013 - De geestelijke wapenuitrusting.

God is onzichtbaar, maar we zien zijn werken.


1 Joh 5: 19 → Wij zijn uit God en de wereld ligt in de boze•

Zonder God kunnen we niet winnen van satan. We hebben God en de goddelijke 
wapenuitrusting nodig.
De duivel is onder de voeten van Jezus en - als we Jezus in ons hart hebben - ook 
onder onze voeten.
Alles wat boven God staat in je leven is een afgod. Pas daarvoor op.
Draag voortdurend je geestelijke wapenuitrusting. Verslap niet…

De onzichtbare wereld is eeuwig, de zichtbare wereld is tijdelijk.


2 Kor 4: 4 → de god van deze eeuw verblindt de gedachten zodat mensen het •

evangelie niet kunnen verstaan.
Ef 2: 2 → De "aanvoerder van de macht in de lucht" (= de duivel) maakt dat •

mensen ongehoorzaam worden aan God. 
Joh 12: 31 → de "vorst van deze wereld" (= de duivel) zal buitengeworpen •

worden. Dit is al gebeurd toen Jezus gestorven was aan het kruis.

Intermezzo: de geestelijke wereld bestaat echt…  
De over-over-grootmoeder van Hoo had een ongeneeslijke oogziekte in het 
linker oog. Haar zoon kon uit zijn lichaam treden en zag een voodoo pop met 
een naald in het linker oog. Hij verwijderde deze naald en kort daarna was zijn 
moeder genezen. 
Dit gewoon ter illustratie, maar natuurlijk mogen we ons niet inlaten met de 
macht van de duivel… 













De geestelijke wapenuitrusting 


Ef 6: 10-18•
Doe de HELE geestelijke wapenuitrusting aan.◦
We strijden niet tegen vlees en bloed (= mensen), maar tegen de duistere ◦
machten. Onze broeders en zusters moeten we juist liefhebben.


1) gordel van de waarheid: Wat is de waarheid? Het evangelie… ◦

de gordel aandoen: zich klaarmaken om te vertrekken.‣
de waarheid kennen EN ook leven in de waarheid (zuiver, eerlijk, ‣
transparant, vergeven (geen bitterheid in je hart bewaren),…)
Ef 4: 25 → leg alle leugen af‣


2) borstharnas van gerechtigheid: om je hart te beschermen. Je bent ◦
gerechtvaardigd door het bloed van Jezus. Maar belijd wel al je zonden. Als 
we zonde 'bewaren' is er een gat in je pantser.


3) voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede◦

Filipenzen 4: 6-7 → de vrede van God zal ons hart en gedachten bewaken‣


4) Schild van geloof: geloven in en vertrouwen op God◦
1 Pe 5: 9 → bied weerstand aan de duivel door het geloof‣
Ga er niet op voorhand al vanuit dat je het niet aankan. Zo maak je juist ‣
een gat in je schild en kan je getroffen worden door de pijlen van het 
kwade.
Num 13 → de twaalf verspieders… de 10 verspieders waren bang en ‣
konden niet zien wat God kon doen… 


5) Helm des heils (zaligheid): gedachten beschermen. Neem niet alles wat je ◦
hoort, denkt,… voor waar aan.

bijv. 1 Joh 5: 18 → de boze heeft geen vat meer op een gelovige. Besef dat  ‣
je al overwinnaar bent in Christus Jezus.









6) Zwaard van de Geest (= Gods Woord): ◦
hiermee kan je in de aanval gaan.‣
Gods waarheid zet mensen en ook jezelf vrij.‣
Daarom is het belangrijk om Gods Woord te kennen.‣
Het is ook belangrijk om het juiste Woord in de juiste situatie te ‣
gebruiken. De Heilige Geest zal ons hierbij helpen.
Heb 4: 12 → Gods Woord is als een tweesnijdend zwaard‣


7) Bidden in de Geest◦

= bidden geleid door de Heilige Geest, maar ook bidden in de tongentaal.‣
allerlei soorten gebed… ‣
gebed is als een lanceerplatform voor de rest van de wapens‣
Gebed = essentieel!‣


Besluit: we leven in een gevaarlijke wereld onder de macht van de boze, maar 
vrees niet want God is steeds met ons. Gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. 
Onze taak is om onze wapenuitrusting steeds aan te doen.

Opm: aan de achterkant van de wapenuitrusting is er geen bescherming. We 
moeten op elkaar passen.


