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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. 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. 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.

Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God, 
so that you can take your stand against the devil’s schemes. For our struggle is not 
against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the 
powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly 
realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, 
you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. 

Efeziërs 6: 10-13

Ephesians 6: 10-13



Houd 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, 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.

Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the 
breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness 
that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of 
faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the 
helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And pray 
in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, 
be alert and always keep on praying for all the Lord’s people

Efeziërs 6: 14-18

Ephesians 6: 14-18



Voorbeeld Geestelijke betekenis Gods bedoeling hiermee

Gordel Waarheid
Satan vecht met leugens waarbij soms de leugens als waarheid klinken. Alleen de gelovigen hebben Gods 
waarheid waardoor ze de leugens van satan kunnen verslaan.

Pantser Gerechtigheid
De satan valt vaak ons hart aan- de zetel van onze emoties; eigenwaarde en vertrouwen. Gods gerechtigheid is 
de borstplaat dat ons hart beschermd en verzekerd Gods goedkeuring. God heeft ons goedgekeurd omdat Hij 
van ons houdt en Hij zijn Zoon voor ons heeft laten sterven.

Schoeisel
Bereidheid om het Goede Nieuws te 
verkondigen

De satan wil ons doen geloven dat het vertellen van het Goede Nieuws een waardeloze en hopeloze taak is -
Dat de taak is te groot en de negatieve reacties zijn te groot om mee om te kunnen gaan. Maar het schoeisel 
dat God ons geeft is de motivatie om bezig te blijven met het proclameren van de ware vrede die alleen 
beschikbaar is bij God - Nieuws dat iedereen moet horen.

Schild Geloof

Wat we zien zijn satans aanvallen in de vorm van beledigingen,
tegenslagen en verleidingen. Maar het schild van Geloof beschermt ons voor satans brandende pijlen. Met 
Gods perspectief kunnen we voorbij ons omstandigheden kijken en weten dat de uiteindelijke overwinning bij 
ons is (dankzij Jezus)

Helm Redding
de satan wil ons laten twijfelen aan God, Jezus en onze redding. De helm beschermt onze gedachten ertegen 
om aan Gods reddende werk voor ons te gaan twijfelen

Zwaard Het WOORD van God
Het zwaard is het enige aanvalswapen in deze lijst van de wapenuitrusting Gods. Er zijn tijden waarop wij het 
nodig hebben om dit wapen ter hand te nemen om ons te verdedigen tegen satan. Wanneer we verleid 
worden, moeten we vertrouwen hebben in de waarheid van Gods Woord!


