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Efeze 6 
 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en 
vermaning des Heeren. 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal 
ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen 
Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is. 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende 
met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge 
spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 
21 En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u 
Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken; 
22 Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, 
en hij uw harten zou vertroosten. 
23 Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus 
Christus. 
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in 
onverderfelijkheid. Amen. 
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Vervuld met de Geest 
 
In dit hoofdstuk gaat Paulus nog even door met het onderwerp onderdanigheid. Wie is 
onderdanig aan wie; wie is onderworpen aan wie? We lazen in het vorige hoofdstuk dat de 
Heere Jezus Christus en de Gemeente dienen als voorbeeld voor de verhouding man en 
vrouw. In dit hoofdstuk gaat Paulus verder met de kinderen  en dienstknechten. Paulus geeft 
hier geen uitleg over omdat hij zich wil bemoeien met de wereldse en maatschappelijke 
verhoudingen want hij zegt juist zélf dat wij getrokken zijn uit deze wereld. Het zijn 
aanwijzingen voor gelovigen, niet voor de maatschappij in het algemeen. De aanwijzingen 
van Paulus met betrekking tot het maatschappelijk leven staan rechtstreeks in verband met 
het vervuld zijn van de Heilige Geest. Het resultaat van het vervuld zijn met de Geest is; - 
onder elkaar spreken met psalmen en lofzangen en zingende geestelijke liederen, - God 
altijd danken, - elkaar onderdanig zijn. Elkaar onderdanig zijn komt dus voort uit de Werking 
van de Geest. 
 
Efeze 5 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; 
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus; 
21 Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
 
Dagelijks leven 
 
De werking van de Geest in ons zal volgens de Bijbel in de eerste plaats tot uitdrukking 
komen in ons gewone leven. De uitwerking van het Licht van Christus zal verandering 
brengen in ons gewone leven en een beter toewijding in ons persoonlijke leven. De Geest zal 
ons Kracht geven om beter te beantwoorden aan de idealen die hier in hoofdstuk zes door 
Paulus worden beschreven. En eigenlijk draait alles hierbij om vers één uit het vorige 
hoofdstuk;  leg af de oude mens en doe aan de nieuwe mens. En dat zou dan te zien moeten 
zijn in ons gewone maatschappelijke leven. Want waar wij God willen dienen, zal dat 
gebeuren in ons gewone leven. Hoewel ons dagelijks leven in eerste instantie helemaal niets 
met geestelijke dingen te maken lijkt te hebben. Maar wij zouden eerst opgevoed en 
bekwaam gemaakt worden om in het dagelijkse leven te kunnen dienen om ook op een 
ander terrein de Heere te kunnen dienen. Het zijn in feite oefeningen of lessen in 
onderdanigheid. Onze oude mens houdt er niet van om onderworpen te zijn. Dus om de 
Heere te kunnen dienen zouden we eerst leren om in het dagelijks leven onderdanig te zijn 
aan elkaar. De oude mens voor dood  houden en de nieuwe mens aantrekken om de Geest 
Zijn Werk te laten doen.  
 
Efeze 6 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
 
Kolossensen 3 
20 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk. 
21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. 
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Efeze 5 
22 Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; 
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij 
is de Behouder des lichaams. 
24 Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar 
eigen mannen in alles. 
25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, 
en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; 
 
De vrouw is onderdanig aan haar eigen man en aan Christus. De man is onderdanig aan 
Christus. De man geeft zichzelf over aan zijn eigen vrouw omdat hij zijn vrouw liefheeft als 
zijn eigen lichaam. Dit alles naar voorbeeld van de verhouding die er is tussen Christus en de 
Gemeente. Hier in Efeze zes begint Paulus met de verhouding die er is tussen de ouders en 
hun kinderen 
 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
 
Kinderen 
 
Paulus heeft ook een boodschap voor kinderen. Er staat in den Heere dus het betreft 
gelovige kinderen. Er wordt van uitgegaan dat de kinderen van gelovige ouders zélf ook 
gelovig zijn. Kinderen hebben geen eigen verantwoordelijkheid. Ze worden geïdentificeerd 
met de ouders. Tot hun volwassenheid vallen zij onder verantwoordelijkheid van de ouders 
en worden zij bij de Gemeente gerekend als zij gelovige ouders hebben. Dat is recht; dat is 
zoals het behoort te zijn oftewel dat is den Heere Welbehagelijk. Er staat niet dat de 
kinderen onderdanig zouden zijn, er staat dat zij gehoorzaam zouden zijn. Zij zouden gehoor 
geven aan hun ouders. Ook kinderen zouden al vroeg leren dat er een bepaalde Bijbelse 
hiërarchie is.  
 
Efeze 6 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
 
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 
 
Deuteronomium 5 
16 Eert uw vader, en uw moeder, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw 
dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land, dat u de HEERE, uw God, geven 
zal. 
 
Voorafschaduwing 
 
In vers twee en drie wordt niet gezegd dat de Wet alsnog wordt toegepast want de Wet is 
verdwenen bij het sterven van de Heere Jezus. Het eren van de vader en de moeder is 
gewoon een algemene Bijbelse regel. Ook buiten de Wet om. De Wet zegt dat er een Belofte  
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aan verbonden is wanneer kinderen hun ouders gehoorzamen. Hoewel de Wet niet meer 
van toepassing is, blijft deze Belofte gewoon staan. Want Zijn ja is ja en Zijn nee is nee. 
Betekent dit dan ook dat gehoorzame kinderen langer leven en het hen goed gaat op de 
aarde? Er staat in ieder geval dat als kinderen hun ouders gehoorzamen dit goed is voor hun 
(geestelijke) gezondheid. Of hun houding invloed heeft op hun levensduur, durf ik niet te 
zeggen. Wat we hier vooral niet moeten vergeten, is dat ook de Wet een dubbele betekenis 
heeft. En de hoogste betekenis is de geestelijke betekenis. Pas daarna komt de algemene 
praktische betekenis in verband met het vlees en de aarde. De Wet was slechts een 
voorafschaduwing voor al het Goede wat nog komen moest. 
        

2 Korinthe 1 
18 Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen. 
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door 
mij, en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. 
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot 
heerlijkheid door ons. 
 

Hebreeën 10 
1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der 
zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer 
heiligen degenen, die daar toegaan. 
 
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 
 
Overdrachtelijke, geestelijke betekenis 
 
Als het Volk Isarël de hoogste en geestelijke betekenis van dit gebod serieus genomen had, 
had zij de ware betekenis niet genegeerd en was het haar ‘wel gegaan’. Want met uw vader 
wordt bedoeld; Jehova haar God. Want God was de Vader en Verwekker van het Volk Israël. 
Hij was de Gever. Uw moeder verwijst naar het Volk Israël zélf. Elk lid van dit volk is geboren 
uit die moeder en spreekt de moedertaal. Dus als er zaken zich afspelen op aards niveau, 
zouden wij altijd bedenken wat daarvan het geestelijk niveau is. Wat zou de Heere ons 
hierover vanuit Zijn perspectief willen meegeven of leren? Dat was in het vorige hoofdstuk 
ook het geval met de verhouding die er is tussen man en vrouw. Dat is op een hoger niveau 
de verhouding tussen Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente. 
 
Exodus 4 
21 En de HEERE zeide tot Mozes: Terwijl gij heentrekt, om weder in Egypte te keren, zie toe, 
dat gij al de wonderen doet voor Farao, die Ik in uw hand gesteld heb; doch Ik zal zijn hart 
verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. 
22 Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. 
23 En Ik heb tot u gezegd: Laat Mijn zoon trekken, dat hij Mij diene! maar gij hebt geweigerd 
hem te laten trekken; zie, Ik zal uw zoon, uw eerstgeborene doden! 
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Wij zijn het Israël Gods 
 
Ook voor ons geldt dus dat het eren van Vader en moeder een geestelijke betekenis heeft. 
Wij behoren niet tot het aardse volk Israël maar wij zijn een Hemels Volk; het Hemels Israël. 
Op het hoogste, geestelijke niveau is de Gemeente momenteel het Israël Gods. Dat is onze 
moeder. Dus wij zouden als kinderen van God onze Hemelse Vader gehoorzamen en trouw 
Zijn aan Zijn Woord want daarmee eren en verheerlijken wij Hem. Bovendien zouden wij 
trouw zijn aan onze roeping waarmee we geroepen zijn; trouw zijn aan het volk waarvan wij 
deel uitmaken, namelijk de Gemeente. Trouw aan het Lichaam van Christus. De Belofte die 
bij het eren van de Vader en moeder hoort, was het land Kanaän voor het Volk Israël en voor 
ons, de Gemeente, Eeuwig Leven in het Hemels Koninkrijk. 
 
Galaten 6 
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een 
nieuw schepsel. 
16 En zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en 
barmhartigheid, en (namelijk) over het Israël Gods. 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer 
roeping; 
 
Efeze 6 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 
 
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en 
vermaning des Heeren. 
 

Kolossensen 3 
20 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in alles, want dat is den Heere welbehagelijk. 
21 Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. 
 
Vaders 
 
Vaders hebben de neiging om kinderen strenger op te voeden dan de moeders. Vaders 
willen hun kinderen en vooral hun zonen leren om moeilijkheden het hoofd te bieden. 
Moeders zijn geneigd zoveel mogelijk moeilijkheden voor hun kind weg te nemen. Vaders 
plaatsen hun kinderen juist in moeilijke situaties zodat zij op die manier geoefend worden 
voor de toekomst. Maar Paulus zegt; let op vaders dat je de lat voor de kinderen niet te hoog 
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legt. Terg ze niet en ga er niet oeverloos mee door zodat er conflicten komen. Maak ze niet 
moedeloos door alsmaar meer te verlangen.  
 
Geloofsopvoeding 
 
God is het Hoofd van Christus. Christus is het Hoofd van de man. De man is het hoofd van 
zijn eigen vrouw. En de vrouw is weer het hoofd van haar eigen kinderen. Maar aangezien de 
vrouw onder haar eigen man staat, staat haar man tussen God en zijn eigen kinderen. Wat 
van hogeraf tot de kinderen komt, wordt veronderstelt van God te komen. Dus veel 
belangrijker dan het overwinnen van aardse problemen, is de geloofsopvoeding. Dus niet in 
de lering en in de vermaning van stoffelijke en aardse zaken maar in de lering en in de 
vermaning van geestelijke en Hemelse zaken. Dat zouden de vaders hun kinderen leren. Dat 
is wat belangrijk is voor de geestelijke groei van het kind. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Dit 
is dus een grote verantwoordelijkheid voor de vaders, zelfs nog binnen deze oude 
Schepping. De vaders nemen, ten opzichte van hun kinderen, de positie van de Heere in. 
Want volgens de Bijbelse hiërarchie vertegenwoordigen de gelovige vaders God en zouden 
hun kinderen opvoeden in de lering en de vermaning des Heeren. Dus niet op grond van de 
lering en vermaning van de vaders zelf of op grond van hun eigen levenservaring.  
      

Timotheüs 3 
14 Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, 
van wien gij het geleerd hebt; 
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot 
zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en 
vermaning des Heeren. 
 

Lering       
 
Lering is de vertaling van het Griekse woord Paideia wat pedagogie en kastijding betekent. 
Kastijden betekent straffen oftewel tuchtigen en pedagogie is opvoedkunde. Lering zonder 
kastijding is volgens de Schrift onmogelijk. Iets leren zonder opvoedkundige maatregelen, 
zonder consequenties van daden, is onmogelijk. Door lering, door schade en schande zal het 
kind geestelijk groeien. Het is immers de bedoeling dat wij allemaal geestelijk opgroeien van 
baby naar volwassenheid. En dit komt tot stand via lering, terechtwijzing en bestraffing 
oftewel kastijding. Het leven is sowieso moeilijk en leert ons te vertrouwen op de Heere en 
uit te zien naar Zijn Komst. Het is goed voor onze geestelijke groei om het hier niet makkelijk 
te hebben. Het brengt ons dichter bij de Heere. Hij is immers Degene op Wie wij altijd 
kunnen terugvallen.  
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Hebreeën 12 
5 En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht niet klein 
de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij van Hem bestraft wordt; 
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij 
aanneemt. 
7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon 
is er, dien de vader niet kastijdt?) 
8 Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan 
bastaarden, en niet zonen. 
9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen; 
zullen wij dan niet veel meer den Vader der geesten onderworpen zijn, en leven? 
10 Want genen hebben ons wel voor een korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; 
maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden. 
11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van 
droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid 
dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 
12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe knieën; 
 
Efeze 6 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en 
vermaning des Heeren. 
 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
 
Heren naar het vlees 
 
Heren naar het vlees zijn de bazen waarmee wij hier op aarde te maken hebben. Bij wie wij 
in loondienst zijn. Maar het gaat nog steeds over gelovigen. De heer naar het vlees zal zich 
moeten realiseren dat hij zelf ook een Heere in de Hemel heeft. Het is de bedoeling dat hij 
geen misbruik maakt van zijn macht. En dat hij zorgt voor het welzijn van zijn medewerkers. 
Omgekeerd is het ook zo dat het welzijn van de baas ook tot welzijn is van de medewerker. 
De dienstknechten zouden de heren naar het vlees gehoorzamen en er staat zelfs met vreze 
en beven bij. Dit is normaal gesproken een uitdrukking die gebruikt wordt in de relatie tot 
God. Eigenlijk niet zo verwonderlijk want er staat direct daarachter; in eenvoudigheid des 
harten, gelijk aan Christus. Dat wil zeggen dat de dienstknecht de heer in het vlees op 
precies dezelfde manier zou dienen als Christus. Er wordt met vreze en beven een nederige, 
dienende houding bedoeld. Met ontzag voor de meerdere. Eenvoudigheid van het hart 
betekent in alle oprechtheid. Geen dubbele gezindheid dus helemaal gaan voor je baas. 
Dubbelhartig betekent dat je iets doet om er zélf voordeel van te hebben. 
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1 Timotheüs 6 
1 De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig 
achten, opdat de Naam van God, en de leer niet gelasterd worde. 
2 En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn; maar 
zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mede 
deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. 
 
Titus 2 
9 Vermaan den dienstknechten, dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles 
welbehagelijk zijn, niet tegensprekende; 
10 Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God, onzen 
Zaligmaker, in alles mogen versieren. 
 
 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, 
doende den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;  
 
Kolossensen 3 
22 Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met 
ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. 
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen; 
 
Niet de mensen dienen 

 

Ogendienst is vleierij. Dus wij zouden de baas niet uit vleierij dienen om in een goed blaadje 
te komen staan bij hem maar wij zouden de baas dienen alsof wij Christus dienen. Naar de 
Wil van God zouden wij goede dienstknechten zijn. En daarbij bedenken dat wij werken voor 
de Heere en niet voor de heer naar het vlees. Wij zouden ons gedragen als dienstknechten 
van de heer in het vlees maar de werkelijkheid is dat wij handelen als dienstknechten van 
Christus. Want wij dienen geen mensen maar wij dienen God. En dat is ook het principe; dat 
wij enkel en alleen dienstknechten van God zijn. Wij zijn Zijn eigendom. En dat zal echt niet 
meevallen om de baas altijd onderdanig te zijn en niet te protesteren of kritiek te hebben. 
Onze oude mens vindt die onderdanige positie helemaal niks. En de bazen zullen echt wel 
eens onrechtvaardig handelen. Maar wij zouden daarbij bedenken dat ook de Heere Jezus 
Zijn hele Leven Zijn Vader heeft gediend. En alle onrecht heeft verdragen En wat zijn wij 
meer dan de Heere Jezus? Wij zijn niet meer dan de Heere; dus onrecht lijden is 
onvermijdelijk. Wij zijn navolgers van Christus. En net zoals de Heere Jezus zouden ook wij 
onze verwachting stellen op de Heerlijkheid die komen zal.   
 
1 Petrus 2 
18 Gij huisknechten, zijt met alle vreze onderdanig den heren, niet alleen den goeden en 
bescheidenen, maar ook den harden. 
19 Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, 
lijdende ten onrechte. 
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20 Want wat lof is het, indien gij verdraagt, als gij zondigt, en daarover geslagen wordt? 
Maar indien gij verdraagt, als gij weldoet, en daarover lijdt, dat is genade bij God. 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een 
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
 
Mattheüs 10 
24 De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. 
 
Wij zijn dienstknechten 
 
Wij zijn eigendom van de Heere. En omdát wij Zijn eigendom zijn, zouden wij Zijn Stem en 
dus Zijn Woord gehoorzamen. Wij zijn dienstknechten. In Johannes zeventien kun je lezen 
dat de Heere de Gemeente ontvangt als eerste Heerlijkheid uit de Schepping. God verzamelt 
Zich in deze Bedeling individuele gelovigen uit deze duistere en boze wereld. God verzamelt 
Zich uit de heidenen een Volk voor Zijn Naam. Vervolgens geeft Hij ons als Loon aan de 
Heere Jezus Christus. Als Loon voor Zijn Trouw en Gehoorzaamheid aan de Vader. Het Loon 
oftewel de Heerlijkheid van de Heere Jezus Christus is Zijn Lichaam, de Gemeente. Het is Zijn 
Persoonlijk Bezit. Hij heeft ons gekocht met Zijn dierbaar Bloed. Wij zijn dus eigendom van 
de Heere. Wij zijn dienstknechten oftewel slaven. Wij zouden daarom vierentwintig uur per 
dag beschikbaar zijn voor Hem. Elke Christen is een dienstknecht oftewel slaaf van Christus. 
En niet omdat hij een geestelijk werk verricht maar omdat hij eigendom is van Christus. Dus 
elke gelovige dient zich te realiseren dat hij vierentwintig uur per dag een dienstknecht van 
Christus is. En dit met overgave want dat is de Wil van God. Alles wat wij doen, zouden wij 
doen alsof wij het voor de Heere doen. De Heere zal dat uiteindelijk vergoeden voor de 
Rechterstoel van Christus. Daar wordt duidelijk of wij in de praktijk Zíjn dienstknechten 
waren hoewel wij een heer in het vlees dienden. 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?  
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
2 Korinthe 5 
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat 
een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij 
goed, hetzij kwaad. 
 
Romeinen 14 
10 Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen voor den rechterstoel van Christus gesteld worden. 
11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle 
tong zal God belijden. 
12 Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven. 
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Efeze 6 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
 
8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal 
ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw 
eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is. 
 
Kolossensen 4 
1 Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de 
hemelen. 
 
Vergoeding 
 
Elke gelovige zal van de Heere vergoed krijgen wat hij voor Hem gearbeid heeft. Of je nu 
baas of werknemer bent dat maakt voor de Heere niks uit. Er is geen aanneming des 
persoons bij Hem. Het is Gods Wil dat wij onze heer in het vlees dienen dus zal de Heere ons 
daar ook voor uitbetalen. Het gaat er trouwens helemaal niet om wélk werk wij in onze 
vierentwintig uurs dienst doen; of dat nu werk is voor een baas of hobby of geestelijk werk. 
Het gaat erom vanuit welke  gezindheid wij dat doen. Doen wij onze bezigheden als dienaren 
van God? Alles wat wij doen zouden wij doen alsof het voor Hem is. Alle dagen en alle uren. 
Voor de Schrift bestaat er geen enkel verschil tussen Christenen die een functie in de 
maatschappij hebben en Christenen die daarbuiten staan. Er wordt in de Bijbel geen 
onderscheid gemaakt tussen arbeidsuren voor het werk, voor de maatschappij, voor vrije tijd 
of voor studie. Op elk moment van de dag zijn wij dienstknechten. 
 
Galaten 6 
4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem 
hebben, en niet aan een anderen. 
5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. 
 
Hebreeën 12 
28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, 
door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol 
loon mogen ontvangen. 
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Efeze 6 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal 
ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen 
Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is. 
 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
 
De Sterkte Zijner Macht 
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking 
der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die 
genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende; 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Kracht = Dunamis  =  Bewegende en voortbrengende kracht of energie. 
                                      Die kracht of energie heeft het vermogen om andere dingen  
                                      van kracht of van energie te voorzien, zoals een dynamo. 
                                  =  Uitbeelding van de Werkzaamheid van Eeuwig Leven. 
                                      Zoals de Kracht en Werkzaamheid van de Heilige Geest 
 
De Uitnemende Grootheid (= Mega) Zijner Kracht (= Dunamis). En de Werking (= Energeia) 
der Sterkte (= Ischus) Zijner Macht (= Kratos) zijn synoniemen of nadere aspecten van die 
Kracht van God. Het is niet zomaar Kracht maar het is de Uitnemende Grootheid van Gods 
Kracht. Het is de Kracht, Die datgene tot Leven brengt wat gestorven was. De krachten die 
werkzaam zijn in de Schepping zijn absoluut niet te vergelijken met Zijn Kracht. Want 
hoeveel krachten er in deze wereld ook werkzaam zijn, ze zijn niet blijvend. Het is immers de 
oude Schepping. Gods Kracht is tot in eeuwigheid, is blijvend. De Opstandingskracht van de 
Opgewekte en Verheerlijkte Christus Die gesteld is boven alle overheid en kracht en macht 
en heerschappij en geestelijke boosheden in de lucht. Het is belangrijk om onze positie in 
Christus te kennen want dan zijn wij ons ervan bewust dat wij onze kracht kunnen ontlenen 
aan Christus. Dan weten wij dat wij de geestelijke strijd niet op eigen kracht hoeven te 
strijden. Christus woont in ons en het Leven van de Opgestane Christus is ons tot Kracht en 
tot Overwinning. Onze oude mens is zwak en niet in staat te strijden met boze geestelijke 
machten. 
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10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
  
Wordt krachtig 
 
Voorts mijn broeders wordt krachtig in den Heere namelijk in de sterkte Zijner Macht. De 
brief is gericht aan broeders. De brief is gericht tot gelovigen in Christus. Krachtig worden in 
de Heere is een proces. Iemand die pas wedergeboren is, is zwak en niet krachtig. Het is wel 
de bedoeling dat de pasgeborene krachtig zal worden. Eerst zal hij gevoed moeten worden 
met Melk en daarna met Vaste Spijs. Met het juiste Geestelijke Voedsel zal de 
wedergeborene binnen niet al te lange tijd een goede krijgsknecht kunnen zijn. Dan zal hij de 
Wapenuitrusting van God aan kunnen doen. En is hij klaar voor de strijd.                                
                                   

Klaar voor de strijd 
 
Vanaf dit vers in het laatste hoofdstuk wordt pas gesproken over de strijd die elke gelovige 
heeft. Paulus heeft ons eerst geleerd wat de positie en functie van ons is binnen de 
Gemeente, Zijn Lichaam. Vervolgens werd verteld met welke roeping wij geroepen zijn en 
hoe wij waardiglijk deze roeping zouden wandelen. Daarna hebben we gelezen over de 
wandel binnen het gezin en werk. En nu we ons bewust zijn van onze positie en wandel 
wordt de geestelijke strijd genoemd. Het is voor ons noodzakelijk dat wij eerst onze aardse 
omstandigheden hebben geregeld en onze positie en functie hebben leren kennen voordat 
wij ons kunnen melden voor een geestelijke strijd. Nu weten wij hoe wij krachtig zouden 
worden in den Heere 
 
Efeze 4 
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met 
welke gij geroepen zijt; 
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander 
in liefde; 
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes. 
4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop 
uwer roeping; 
 
2 Timotheüs 2 
1 Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is; 
2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe 
mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. 
3 Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. 
4 Niemand, die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat 
hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft. 
5 En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. 
 
Uitleg van de verzen hierboven; 
Alles wat je van mij gehoord heb, geef dat door aan mensen die geschikt zijn dit ook weer 
aan anderen te onderwijzen. Lijd als een goed soldaat van de Heere Jezus Christus 
verdrukkingen. Iemand die in de strijd verwikkeld is, hoeft zich niet bezig te houden met de 
dagelijkse beslommeringen. Zodat hij alleen maar bezig zou zijn voor Degene Die hem voor 
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die strijd heeft aangesteld. Iemand wordt alleen gekroond oftewel beloond als hij ook 
daadwerkelijk heeft gestreden. De krijgsknecht hoeft dus alleen maar te strijden en zich niet 
bezig te houden met zorgzaamheden van het aardse bestaan.  
     
Efeze 6 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal 
ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen 
Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is. 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige 
omleidingen des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
Geestelijke strijd 
 
Efeze 4 
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden 
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot 
dwaling te brengen; 
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het 
Hoofd is, namelijk Christus; 
-- 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij 
zijn elkanders leden. 
26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; 
27 En geeft den duivel geen plaats. 
 
De duivel is listig. Listig is sluw en geslepen. De duivel probeert ons te bestrijden met listige  
omleidingen. Omleidingen in ons denken zijn dwaalleringen. Je wordt geestelijk om de tuin 
geleid door valse geestelijke leringen. Je wordt geleid maar wel de verkeerde richting op. Het 
gaat dus om een geestelijke strijd tegen een geestelijke vijand die gebruik maakt van 
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geestelijke middelen. Het is een strijd die zich hoofdzakelijk afspeelt in ons denken. Het gaat  
om invloeden en listige omleidingen van de duivel die ons denken, namelijk onze geest 
beïnvloeden. De strijdt wordt gevoerd in ons denken, in onze eigen gedachtewereld. En 
daarom hebben wij de Geestelijke Wapenrusting ontvangen. Om staande te blijven in het  
Woord.  
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
 
Psalm 37  
12 Zain. De goddeloze bedenkt listige aanslagen tegen den rechtvaardige, en hij knerst over 
hem met zijn tanden. 
 
 
De Heere Jezus werd in de woestijn verzocht 
 
Onze strijd is een geestelijke strijd en niet tegen vlees en bloed. Niet tegen mensen maar 
tegen boze geestelijke machten. Maar te denken dat die geestelijke strijd gevoerd zou 
kunnen worden buiten het vlees om, is een misvatting. In de praktijk is ons vlees de 
voorhoede van die geestelijke strijd. Het vlees, de oude mens, zal alle klappen op moeten 
vangen! Net zoals toen bij de Heere Jezus Zelf. Maar ook toen Hij door de Geest naar de 
woestijn werd geleid. Hoewel dat een geestelijke strijd met de duivel was, moest Zijn Vlees  
het ontgelden. Natuurlijk wordt de strijd wel gevoerd met geestelijke Wapenen. Maar deze 
geestelijke Wapenrusting, Die ons door de Geest ter beschikking gesteld is, wordt bediend 
en wordt gehanteerd door ons vlees. Of anders gezegd: onze handen en onze voeten en 
onze mond zijn wel vlees maar onze Wapenen zijn niet vleselijk maar geestelijk. Deze 
Wapenen werken niet als het vlees zich niet van die Wapenen bedient. Het vlees mag dan 
voor God geen enkele waarde hebben en de Heere zal het uiteindelijk ook weg doen maar 
Hij gebruikt het vlees wel degelijk om Zijn Woord, Zijn Werk en Zijn Plan te volvoeren. En ons 
vlees zou daarmee instemmen; het zou, Gewapend met het Woord Gods, voorop lopen. En 
dit ter wille en tot opbouw van de nieuwe mens in Christus. 
 
Lukas 4 
1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den 
Geest geleid in de woestijn; 
2 En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve 
geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste. 
3 En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood 
worde. 
4 En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal 
leven, maar bij alle woord Gods. 
5 En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der 
wereld, in een ogenblik tijds. 
6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver koninkrijken 
geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; 
7 Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. 
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8 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij 
zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. 
9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: 
Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts; 
10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; 
11 En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een 
steen stoot. 
12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet 
verzoeken. 
13 En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd. 
 
Meer dan overwinnaars 
 
De wedergeborene komt dus in een strijd met de duivel terecht. Niet omdat de gelovige dat 
zo graag wilt of uitlokt maar om de positie die hij inneemt, in Christus en in de Hemel. 
Dus geen strijd tegen vlees en bloed maar tegen boze  geestelijke machten en overheden in 
de hemel. De Hemel is dan ook de plaats waar de strijd plaatsvindt. Doordat wij leden zijn 
van Zijn Lichaam, zijn wij terechtgekomen in deze geestelijke strijd. Wij zijn als het ware 
tussen twee vuren terecht gekomen. Er kan ons echter niks gebeuren want in Christus 
hebben wij al de overwinning. Het is een kwestie van tijd voordat de satan op aarde zal 
worden geworpen. 
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Geen vlees maar geest 
 
Het risico zit erin dat wij als gelovigen door allerlei omstandigheden worden afgeleid en 
omgeleid waardoor wij onze Hemelse positie in Christus vergeten. Satan heeft daar baat bij. 
Hij wil dat wij ons bezighouden met aardse zaken en de oude mens. De boze machten willen 
ervoor zorgen dat de beloofde Heerlijkheid teniet gedaan wordt. Satan en zijn engelen willen 
ervoor zorgen dat wij ons niet bezighouden met de Heere en de Gemeente, Zijn Lichaam. De 
strijd van een gelovige is geen strijd om zijn aardse bestaan. Wij zijn namelijk geen vlees 
maar Geest. Wij zijn uit God geboren. 
 
Johannes 3 
6 Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is 
geest. 
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. 
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8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij 
komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is. 
 
1 Johannes 5 
1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die 
liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is. 
2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en 
Zijn geboden bewaren. 
3 Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar. 
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 
overwint, namelijk ons geloof. 
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 
 
Wapenrusting Gods 
 
Alleen in de Opgestane Christus zijn wij sterk. Alleen het leven van de Opgestane Christus is 
ons tot kracht en tot overwinning. Wanneer wij ons niet bewust zijn van het feit dat Christus 
leeft en wij leven met Christus en door Christus en tot Christus dan zijn wij ook niet sterk. 
Dat is dan namelijk onmogelijk. Want van onszelf zijn wij zwak. Dus laat ons niet meer leven 
vanuit de zondeval maar vanuit de Opstanding. Opstanding heeft te maken staan, 
standhouden, wederstaan, staande blijven. Niet vanuit de oude schepping maar vanuit de 
nieuwe Schepping. Staande blijven is slechts mogelijk als we de gehele Wapenrusting Gods 
aandoen. En alleen de nieuwe mens in Christus kan die Wapenrusting hanteren; de 
Wapenrusting aandoen is eigenlijk hetzelfde als de nieuwe mens aandoen. De Wapenrusting 
is de Uitkomst die de Heere geeft om verzoekingen te verdragen. Het is niet de bedoeling 
dat we de strijd gaan opzoeken, het is enkel de bedoeling dat wij staande blijven in de strijd. 
Deze strijd speelt zich voornamelijk af in ons denken. Geestelijk dus.                         
 
Efeze 6; 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.  
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels.  
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht.  
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.  
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid;  
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen.  
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord 
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Efeze 4 
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd; 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;  
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,  
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige 
omleidingen des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen 
de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
Overwinnaar 
 
Deze Wapenrusting wordt ons aangereikt door God Zelf. Híj is Overwinnaar op alle 
tegenstanders. De Heere Jezus droeg deze Wapenrusting tijdens Zijn Mens zijn op aarde en 
heeft daardoor de boze verslagen. En wanneer ook wij deze Wapenrusting dragen, is het 
heel zeker dat ook wij overwinnaars zullen zijn. 
 
 
1 Johannes 2 
12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. 
13 Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, 
jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den 
Vader gekend.  
14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u 
geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den 
boze overwonnen. 
 
1 Johannes 5 
18 Wij weten, dat een iegelijk, die uit God geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren 
is (nieuwe mens), bewaart zichzelven, en de boze vat hem niet. 
19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze. 
 
Satan is allang verslagen 
 
De boze is een wezen en geen ding. De boze is niets meer maar ook niets minder dan een 
gevallen engel. Het is een schepsel van God. De rol van de duivel wordt nog wel eens 
overgewaardeerd. De duivel is juridisch immers allang verslagen in de dood en Opstanding  
van de Heere Jezus Christus. 
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Jakobus 4 
7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden. 
 
Jesaja 14; 
12 Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! (de satan = 
satan betekent tegenstander van God) hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de 
heidenen krenktet! 
13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods 
verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. 
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. 
15 Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil! 
16 Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, en zeggen: Is dat die man, 
die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? 
17 Die de wereld als een woestijn stelde, en derzelver steden verstoorde, die zijn gevangenen 
niet liet los gaan naar huis toe? 
 
De Heere kan ons helpen 
 
De boze is de duivel en alles wat aan de duivel kleeft. Maar de Heere kan ons van hem 
verlossen. Als ons eigen vlees en onze eigen geest dit tenminste toelaten. Dat is een keuze. 
De Heere vraagt juist aan ons om stand te houden en staande te blijven in Zijn Woord der 
Waarheid. En daarom zal de Heere ons op dát moment ook de uitkomst en de verlossing en 
de overwinning geven op de verzoeking van de boze. Als wij in praktische zin de geestelijke 
Wapenrusting aandoen dan zal de boze op dat moment weliswaar verdwijnen maar zal zeker 
proberen op een ander moment opnieuw toe te slaan in één van de vele, zwakke, vleselijke 
momenten van ons. De duivel probeert de Gemeente, het Lichaam van Christus, onbruikbaar 
te maken in de dienst aan de Heere. De Heere bemoeit Zich nog niet met de wereld en met 
de overste dezer wereld maar trekt ons uit de wereld, waarvan satan nog steeds (niet 
juridisch maar wel in werkelijkheid) de god dezer eeuw is. De Satan is verslagen maar de 
Heere gedoogt hem en gebruikt hem in Zijn Heilsplan. 
 
Johannes 12 
31 Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. 
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. 
33 (En dit zeide Hij, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.) 
34 De schare antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord, dat de Christus blijft in der 
eeuwigheid; en hoe zegt Gij, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is deze 
Zoon des mensen? 
 
2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw (eeuw is in het Grieks aion en betekent inrichting van 
bepaalde tijd) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de 
verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 
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Kolossenzen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Nieuwe mens in Christus kán niet verzocht worden 
 
Zo lang wij in het vlees zijn, zullen wij voortdurend te maken hebben met de aanvallen van 
de duivel. Maar wij zouden deze strijd tot het einde toe volhouden. We zullen dus altijd 
bedacht moeten zijn op een onverwachte volgende aanval. Om stand te houden hebben wij 
de hele Wapenrusting van God nodig. Maar door de geestelijke Wapenrusting aan te doen 
en daarin te gaan staan en stand te houden en staande te blijven, zul je juíst verzocht 
worden door de boze. Maar de Heere zal dan, dwars door de verzoeking heen, de uitkomst, 
verlossing en overwinning geven. Je bewaakt en bewaart jezelf tegen de verzoeking door in 
Zijn Woord te gaan staan en daarin stand te houden en daarin standvastig te blijven. We 
hebben immers een eigen verantwoording voor welk leven wij kiezen. Doet in de praktijk het 
leven van de oude mens uit en doe het leven van de nieuwe mens aan. Het praktische leven 
van de nieuwe mens (= Christus) kán niet verzocht worden en zal dan ook niet kunnen 
zwichten. Maar de oude mens (waarin de nieuwe mens woont) wél en het zou de bedoeling 
zijn dat we steeds meer en meer de kracht van de oude mens en de werkingen van het vlees 
achter ons laten. Dan kan de nieuwe mens toenemen.  
 
2 Korinthe 10 
3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; 
4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 
nederwerping der sterkten; 
 
1 Timotheüs 6 
12 Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook 
geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. 
13 Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, Die onder Pontius 
Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 
14 Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere 
Jezus Christus; 
 
Efeze 6 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en 
vermaning des Heeren. 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
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8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal 
ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen 
Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is. 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
 
Daniël 10 
5 En ik hief mijn ogen op, en zag, en ziet, er was een Man met linnen bekleed, en 
Zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufaz. 
 
Lukas 12 
35 Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen brandende. 
36 En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van 
de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. 
37 Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, 
Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen 
dienen. 
 
Staat dan 
 
Staan, standhouden, wederstaan en ook opstaan verwijzen allemaal naar de Opstanding van 
de Heere Jezus Christus. In Hem zijn wij mede opgewekt. Dus zijn wij in Hem meer dan 
Overwinnaars. Omdat wij een geestelijke strijd voeren zouden wij de geestelijke 
Wapenuitrusting aandoen. Dit is hetzelfde als de nieuwe mens aandoen. Christus heeft de 
boze geestelijke machten juridisch allang verslagen. Tesamen met de Heere zullen we niet 
vallen en niet bezwijken. Hij wil ons in onze zwakheid omringen met Zijn Sterkte. De lenden 
omgorden heeft ook te maken dienstbaarheid. Wanneer wij de Wapenuitrusting van God 
hanteren, moeten wij erop bedacht zijn dat de duivel zal strijden met ons. Hij is heel erg 
listig. Het is dus zaak dat wij het leren herkennen als we in die geestelijk strijd terechtkomen. 
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In het Woord der Waarheid zullen wij staan en standhouden. Net zoals de Heere Jezus in de 
woestijn de duivel wegjaagde door iedere keer te citeren uit de Schriften. De Heere Jezus 
zei; er staat geschreven…Een borstwapen beschermd het hart. Het hart is het binnenste, de 
gedachten, de eigen geest. Aangezien het een geestelijke strijd is, moet juist jouw eigen 
geest beschermd worden van verkeerde invloeden van buitenaf. Ons denken zou vernieuwd 
worden door de Geest van Christus. Door te luisteren naar de nieuwe mens in Christus.  
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
 
Het Borstwapen der Gerechtigheid 
 
Deze Gerechtigheid van God is tot stand gekomen in en door Christus. Rechtvaardigheid die 
tot stand is gekomen via de weg van dood en Opstanding. En nu wij in Christus 
gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben wij Vrede met God. Christus is onze Gordel en 
Hij is ons Borstwapen der Gerechtigheid. Dit Borstwapen der Gerechtigheid is tot 
bescherming van ons hart. 
 
1 Thessalonicenzen 5 
8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen 
des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. 
 
Romeinen 5 
1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus; 
2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij 
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
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Het Evangelie 
 

Voeten = lgr = Regal =  Basis; Wandel 

 

Romeinen 10 
15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe 
liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede 
verkondigen! 
 
Jesaja 52 
7 Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede 
doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; 
desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. 
 
Gelovigen zouden bereid zijn om het Evangelie van de Vrede te verkondigen. De Blijde 
Boodschap van Genade, Vrede, Vergeving, Verzoening en Vertroosting; namelijk het Nieuwe 
Verbond der Genade. Prediking van het Evangelie, de Blijde Boodschap, het Vredesverbond, 
is een directe aanval tegen de satan. Zijn Woord en Waarheid maakt inbreuk op zijn rijk van 
duisternis. Als mensen tot geloof komen en het Evangelie aanvaarden, worden zij getrokken 
uit de heerschappij der duisternis en geplaatst in Zijn Licht. 
 
1 Petrus 3 
15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan 
een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. 
 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
   

16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige 
pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 
 
Vurige pijlen 
 
De vurige pijlen van de boze zijn hetzelfde als de listige omleidingen van de duivel. Om 
daartegen bestand te zijn , zouden wij de Wapenuitrusting van God aandoen oftewel de 
nieuwe mens aandoen. De pijlen zijn geestelijke pijlen en doen een aanval op ons denken. 
Het is daarom zaak dat we kennis hebben van onze roeping en positie in Christus zodat we 
staande blijven en de vurige pijlen kunnen doven. De Heere gebruikt de pijlen van de duivel 
om ons geloof te beproeven. Als we staande blijven, zullen wij straks Heerlijkheid oftewel 
Loon oftewel Kroon ontvangen. We kunnen ons staande houden en de vurige pijlen 
ontwijken door ons te verschansen achter het Schild. Het Schild van het geloof. 
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Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en 
verlokt wordt. 
 
 Psalm 18 
3 De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op 
Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek. 
4 Ik riep den HEERE aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. 
 
Psalm 119 
114 Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt. 
 
Onaantastbaar 
 
Als wij ons omgorden met het Woord der Waarheid. Als wij in de praktijk van ons leven de 
Heere Jezus Christus geloven en Zijn Woord liefhebben, kunnen we geestelijke strijd 
verwachten. Als iemand werkelijk een gelovige is en het Woord kent dan is hij onaantastbaar  
voor de vurige pijlen (= filosofieën en geestelijke dwaalleringen) van de boze. Vurige pijlen 
die door de tegenstanders van de Waarheid worden afgevuurd. Deze tegenstanders zijn 
meestal andere gelovigen in Christus. Onder invloed van de duivel. 
 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige  
pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 
 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
 
De Helm  
 
Jesaja 59 
15 Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof; en de 
HEERE zag het, en het was kwaad in Zijn ogen, dat er geen recht was. 
16 Dewijl Hij zag, dat er niemand was, zo ontzette Hij Zich, omdat er geen voorbidder was; 
daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid ondersteunde Hem. 
17 Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn 
hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een 
mantel. 
18 Even naar de werken, even daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn 
wederpartijders, vergelding aan Zijn vijanden; den eilanden zal Hij het loon vergelden. 
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De Helm der Zaligheid is tot bescherming van ons hoofd en dus tot bescherming van onze 
gedachten. Ons denken moet veranderd oftewel vernieuwd worden. Zodat wij aan de juiste 
dingen zouden gaan denken. We zouden de Hemelse dingen zoeken en bedenken en niet 
meer de aardse zaken. 
 
Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
 
Gedachten onderuit halen 
 
2 Korinthe 10 
3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; 
4 Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 
nederwerping der sterkten; 
5 Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de 
kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus; 
 

Wij wandelen in het vlees maar voeren geen strijd tegen vlees en bloed maar voeren een 
geestelijke strijd. Een strijd in ons denken. En dat zou dan ook veranderd worden. Onze 
geestelijke Wapenrusting is krachtig door God. We kunnen daarmee elke geestelijke macht 
verslaan. Ook onze eigen vleselijke gedachten kunnen wij daarmee onderuit halen en 
verwerpen. Door de Werking van Zijn Geest in ons zijn wij daartoe in staat. Wij kunnen onze 
eigen overleggingen oftewel gedachten gevangen nemen en die brengen in gehoorzaamheid 
aan Christus. Onze gedachten, onze geest, onze overleggingen oftewel onze gezindheid 
behoort die van Christus te zijn. Onze gedachten behoren Gods gedachten te zijn en onze 
gezindheid behoort die van Christus te zijn. En als dit zo is dan zijn wij goed bewapend voor 
de juiste strijd. 
 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
 
Zaligheid 
 
Zalig zijn is wedergeboren zijn, een kind van God zijn en dus deelhebben aan het eeuwige 
Opstandingsleven van Christus. Zaligheid heeft te maken met behoudenis en heeft te maken 
met het resultaat van geloof. Zaligheid heeft te maken met de praktische levenswandel van 
hen die zalig zijn. Zaligheid is het resultaat van een leven uit geloof en dus in onderwerping 
aan de Geest. Het is de bedoeling dat wij door den Geest wandelen oftewel heilig wandelen. 
Als men leeft vanuit de Geest komt men automatisch in de geestelijke strijd terecht, Als wij 
staande blijven in de strijd zullen wij straks Zaligheid oftewel Loon ontvangen van de Heere. 
De Heere beproeft ons geloof door verzoekingen. Hijzelf verzoekt niemand. Hij kan niemand 
verzoeken. 
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Jakobus 1 
12 Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de 
kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben. 
13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet 
verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 
 
Galaten 5 
24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en 
begeerlijkheden. 
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 
 
 Het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord       
        
Het zwaard van de Geest is het Woord van God. De Heere Jezus weerde in de woestijn de 
verzoekingen van de duivel af met Zijn Woord. Het geestelijk Zwaard is niet de persoon van 
Christus. Het geestelijk Zwaard is de getuigenis van Christus, namelijk de Bijbel. Het Woord 
van God brengt scheiding en verdeling. Tussen gelovigen en ongelovigen. Wie zijn Woord 
niet gelooft is veroordeeld. 
 
Johannes 3 
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, 
dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 
 
Tweesnijdend Zwaard 
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en 
des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. 
 
Het tweesnijdend scherp zwaard is het Woord van God. Tweesnijdend betekent dat het 
scheiding maakt. Scheiding tussen de oude Schepping en de nieuwe Schepping. Scheiding 
tussen de oude mens in Adam en de nieuwe mens in Christus. Het gaat er bij dit Zwaard niet 
om dat de ene zijde scherper zou zijn dan de andere zijde maar dit Zwaard heeft een 
tweezijdige werking. Het Woord van God leert ons om onderscheid te kunnen maken tussen 
het Woord en Werk van de Geest van Christus en het woord en de werken van het vlees. 
Dat de Bijbel scheiding maakt, is dus wel degelijk de bedoeling. Daardoor worden de 
oprechten openbaar. 
 
Lukas 12 
51 Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, maar 
veeleer verdeeldheid. 
52 Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen 
drie. 
53 De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen 
de dochter; en de dochter tegen de moeder; de schoonmoeder tegen haar schoondochter, en 
de schoondochter tegen haar schoonmoeder. 
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Mattheüs 10 
34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen 
om vrede te brengen, maar het zwaard.  
35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de 
dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.  
36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.  
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter 
liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.  
 

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige  
pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
 
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve 
wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 
 
Gebed 
 
Gebed is veel meer dan dat wij er gewoonlijk onder verstaan. Gebed en aanbidding, zijn 
woorden ter aanduiding van de dienst aan God. Onze dienst aan God heet gebed. Wij dienen 
God, bieden Hem iets aan; wij geven ons leven aan Hem. Dat is gebed; Hem Eer geven door 
Hem te dienen. Gebed is in Gemeenschap Leven met de Heere. Gebed is een manier van 
leven. Met onze blik naar Boven gericht. We zouden zonder ophouden bidden en in alle 
plaatsen oftewel onszelf aanbieden aan Hem, altijd en overal. Biddende te allen tijd is 
hetzelfde als bidt zonder ophouden is bidden als levenshouding, Ons hele leven is een 
gebed. Bidden heeft een bredere betekenis. Afhankelijkheid betuigen van Hem. Wij zouden 
het van de Heere verwachten en leven in afhankelijkheid van Hem. Wij leven uit de Genade 
van God. Hij zal ons alles geven wat wij nodig hebben. Goede gewoonte om dat uit te 
spreken aan de Heere. Bidden om te vragen of de Heere in ons midden wilt zijn, doen we 
niet omdat we daaraan twijfelen maar juist om uit te spreken dat we ons daarvan bewust 
zijn. Omdat Hij het beloofd heeft. Eigenlijk is het om onze gedachten te bepalen bij waarmee 
we bezig zijn. 
  
1 Thesslonicenzen 5 
16 Verblijdt u te allen tijd. 17 Bidt zonder ophouden. 18 Dankt God in alles; want dit is de 
Wil van God in Christus Jezus over u.  
 
1 Timotheüs 2 
8 Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen (handen 
bekwaam gemaakt om de Heere te kunnen dienen), zonder toorn en twisting.  
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Het is Zijn Wil dat wij Hem onze handen aanbieden om Hem te dienen. Hij vult dan onze 
handen. Hij geeft ons wat te doen. Wij zouden Hem altijd en overal dienen en daarbij 
verwachten wij van Hem dat Hij voor ons zorgt. En die Dienst aan Hem; dat wij ons in 
afhankelijkheid en gehoorzaamheid onderwerpen aan Hem, heet in de Bijbel gebed. 
 
1 Petrus 5 
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 

Woord van God 
 
Gebed hoort niet bij de Wapenuitrusting van God. Gebed is niet het belangrijkste in de strijd. 
De opsomming van beeldspraak gaat allemaal over het Woord van God. Dat is het 
Belangrijkste. God verwacht van ons dat wij ons vertrouwen stellen op Zijn Woord. Daarom 
is het zaak om kennis te krijgen van Zijn Woord en Waarheid. Als laatste wordt hier 
gesproken over biddingen en smekingen. Er staat niet dat wij zouden bidden voor onszelf. 
Wij hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot het Woord dat God gesproken 
heeft. De tegenstander stelt zich boven dat Woord. De duivel is erop uit om ons van het 
Woord los te maken. In onze gedachten en in onze daden. Daarom zouden we ons 
vasthouden aan het Woord van God. Als wij merken tóch losgemaakt te worden dan zouden 
wij in gebed kunnen gaan om versterking te vragen aan de Heere. En zeker voor al de 
heiligen, staat in dit vers. Bidden voor alle leden van de Gemeente die op dat moment in de 
geestelijke strijd zijn verwikkeld.  
 
Naderen tot de Troon 
 
Het gaat in de eerste plaats om geloof en onderwerping aan het Woord van God. Waar wij 
de Heere dienen kunnen wij aanspraak maken op de Kracht die de Heere geeft. Hij geeft ons 
hulp te bekwamere tijd. Deze Belofte wordt gedaan aan degenen die naderen tot de Troon 
der genade. We moeten dus eerst naderen tot de Troon der Genade. Naderen is niet in 
gebed tot de Heere gaan. Naderen tot de Troon is dat men zich met heel zijn leven  
onderwerpt aan Degene die op de Troon zit. Hem erkennen als de Koning en Hem dienen 
onder het Nieuwe Verbond. Hulp krijgen we als wij ons onderwerpen aan Hem ongeacht of 
we wél of niet daarom bidden. Wij hebben die Belofte al gekregen van Hem. Als wij Hem 
dienen en we hebben problemen dan zouden wij een beroep doen op de Belofte van de 
Heere. Wat Hij belooft heeft, hoeven we niet meer te vragen. Waar wij geneigd zijn om de 
omstandigheden waarin wij zitten onder woorden te brengen dan zouden wij dat bij Hem 
brengen. Hij zegt immers; werp al uw bekommernis op Mij en Ik zal u niet begeven en ik zal 
u niet verlaten. Dat is een Belofte van Zijn kant. Waar wij misschien het idee hebben dat de 
Heere ons is vergeten of heeft verlaten; op zo’n moment zouden wij het bij Hem brengen. 
Maar dat is geen noodzaak en daar zijn geen richtlijnen of voorschriften voor. 
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 
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16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd. 
 
1 Petrus 5 
6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
 
Hebreeën 13 
5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met het tegenwoordige; want Hij 
heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. 
 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige  
pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende 
met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 
 
 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge 
spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 
 

Paulus 
 
Paulus vraagt voorbede voor alle heiligen die in de geestelijke strijd zijn verwikkeld en hij 
vraagt ook voorbede voor zichzelf. Apostel Paulus zit in een keten oftewel in de gevangenis. 
Paulus vraagt geen voorbede voor verandering van zijn omstandigheden maar Paulus vraagt 
voorbede voor zijn dienst aan de Heere. Hij vraagt geen gebed om bevrijd te worden maar 
hij vraagt gebed om met vrijmoedigheid en dus onbevreesd en zonder schroom te mogen 
spreken over het Evangelie en met name over de Verborgenheid. In gevangenschap had 
Paulus toch mogelijkheid om het Evangelie bekend te maken. Men kwam bij hem op bezoek. 
Paulus was gezant van de Verborgenheid. Paulus had zijn bediening van de Heere Zelf 
ontvangen; het bekendmaken van de Verborgenheid.  
 
Handelingen 28 
23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij 
het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, 
beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe. 
24 En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. 
25 En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; als Paulus dit ene woord gezegd had, 
namelijk: Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen, 
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26 Zeggende: Ga heen tot dit volk, en zeg: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins 
verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken. 
27 Want het hart dezes volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, 
en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en 
met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en Ik hen geneze. 
28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen 
horen. 
29 En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbenden onder elkander. 
30 En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning; en ontving allen, die tot 
hem kwamen; 
31 Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle 
vrijmoedigheid, onverhinderd. 
 
Efeze 3 
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 
3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; 
 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige  
pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende 
met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge 
spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 
 

21 En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u 
Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken; 
22 Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, 
en hij uw harten zou vertroosten. 
 
Tychikus 
 
Paulus vindt het nodig om de inwoners van Efeze te laten weten wat hij doet en hoe het met 
hem gaat. Om dat te laten weten stuurt hij Tychikus naar hen toe. Er staat dat Tychikus uit 
de doeken zal doen waarmee Paulus bezig is en wat zijn omstandigheden zijn. Blijkbaar vindt 
Paulus dat nuttig voor de Efeziërs. Hij zegt dat dit ter vertroosting zal zijn voor hen. Paulus 
zelf schrijft er verder niks over. En eigenlijk ook logisch want de omstandigheden van elke 
gelovige zijn weer anders. We zouden anders misschien Paulus als norm zien.  
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Kolossensen 4 
7 Al mijn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde broeder, en getrouwe dienaar, en 
mededienstknecht in den Heere; 
8 Denwelken ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete, en uw 
harten vertrooste; 
 
2 Timotheüs 4 
9 Benaarstig u haastelijk tot mij te komen. 
10 Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is 
naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. 
11 Lukas is alleen met mij. Neem Markus mede, en breng hem met u; want hij is mij zeer nut 
tot den dienst. 
12 Maar Tychikus heb ik naar Efeze gezonden. 
 
Titus 3 
12 Als ik Artemas tot u zal zenden, of Tychikus, zo benaarstig u tot mij te komen te Nikopolis; 
want aldaar heb ik voorgenomen te overwinteren. 
 
Efeze 6 
1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 
3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en 
vermaning des Heeren. 
5 Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in 
eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; 
6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende 
den wil van God van harte; 
7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen; 
8 Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal 
ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. 
9 En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet, dat ook uw eigen 
Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij Hem is. 
10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen 
des duivels. 
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de 
geestelijke boosheden in de lucht. 
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den 
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het 
borstwapen der gerechtigheid; 
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen 
des bozen zult kunnen uitblussen. 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
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18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende 
met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 
19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met 
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken; 
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge 
spreken, gelijk mij betaamt te spreken. 
21 En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat; en wat ik doe, dat alles zal u 
Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekend maken; 
22 Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, 
en hij uw harten zou vertroosten. 
 

23 Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus 
Christus. 
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in 
onverderfelijkheid. Amen. 
 
Broederen 
 
In deze laatste verzen wordt de eenheid en verbondenheid van de Gemeente Zijn Lichaam 
nog eens benadrukt. Broederen hebben allemaal Dezelfde Vader als Verwekker of zijn 
geboren uit hetzelfde Volk. De Gemeente is uit God geboren en is een Hemels Volk. Iedereen 
die ná de Opstanding van de Heere is wedergeboren behoort tot dat Hemels Volk; zij zijn 
allemaal broederen. Vrede is éénwording. Wij hebben Vrede bij God en zijn dus één met 
Hem in Christus. Als we één met God zijn, zijn we ook één met Zijn Lichaam, de Gemeente. 
Wij zijn Eén Plant met Hem en zijn in Christus met elkaar verbonden. 
 
Psalm 22 
23 Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik U prijzen 
 
Mattheüs 28 
10 Toen zeide Jezus tot haar: Vreest niet; gaat henen, boodschapt Mijn broederen, dat zij 
heengaan naar Galilea, en aldaar zullen zij Mij zien. 
 
1 Johannes 4 
19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die 
zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet 
gezien heeft? 
21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook 
zijn broeder liefhebbe. 
 
Liefde met geloof 
 
Vrede, liefde met geloof en genade horen allemaal bij het Nieuwe Verbond der Genade. In 
het eerste hoofdstuk hebben we al gekeken naar de betekenis van Vrede en Genade. Er is 
eerst geloof en daarin ontstaat Liefde. Door gemeenschappelijk geloof in het Woord van God 
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ontstaat er liefde voor de broederen. De Geest verbindt. Geloof en Liefde hebben hun 
oorsprong bij God de Vader en bij de Heere Jezus Christus. 
 
Efeze 1 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en 
de liefde tot al de heiligen, 
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden; 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
 
Efeze 3 
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en 
gegrond zijt; 
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en 
diepte, en hoogte zij, 
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt 
tot al de volheid Gods. 
 
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in 
onverderfelijkheid. Amen. 
 
Genade verleent door God de Vader voor iedereen die de Heere Jezus Christus voor eeuwig 
liefheeft. De nieuwe mens is onverderfelijk, is Geest. De oude mens is verderfelijk, is vlees. 
De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Onverderfelijk is het nieuwe 
Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus; eeuwigdurend. Onverderfelijkheid kan niet 
sterven. 

 

2 Timotheüs 1 
9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, 
maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de 
tijden der eeuwen; 
10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die 
den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht 
door het Evangelie;                     
 
 
 
 
 
                                                                      Amen. 


