
Die Christen se wapenrusting Deel 1 – Gereed en toegewyd om volgens die waarheid te leef. 

(Gordel van Waarheid). 

Dit klink verskriklik om dit te sê, maar dis die waarheid: ons is in ŉ oorlog gewikkel. Nie ŉ fisiese 

oorlog nie, nie ŉ oorlog wat ons kan sien nie, maar ŉ onsigbare, geestelike oorlog. Vers 12 stel 

dit vir ons baie duidelike watter soort oorlog dit is. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, 

maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke 

bose gees in die lug.  

Dit is ŉ ernstige oorlog en om in hierdie oorlog staande te kan bly moet ons die volle 

wapenrusting van God aantrek. Vers 13: Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God 

julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die 

einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Ons het hierdie wapenrusting van God 

nodig sodat ons tot aan die einde, totdat alles oor en verby is, die stryd kan voer en tot die 

einde toe nog op ons pos kan bly staan. 

Hierdie oorlog waarin ons gewikkel is vra volharding, deursettingsvermoë en ŉ wakker gees. Dis 

nie ŉ oorlog wat ons ligtelik kan neem nie, want as jy dit ligtelik opneem dan gaan jy nie enduit 

kan volhard nie en gaan jy die stryd verloor. 

Nou weet ek dat daar waarskynlik mense hier kan sit wat van hierdie oorlog hoor en dit aflag. 

Ons kan immers nie ons vyand sien nie, en dit is presies wat die Duiwel wil hê. Hy is mal daaroor 

as mense ontken dat hy bestaan. Maar die Bybel leer vir ons van hom. Jesus self het van hom 

gepraat en moes hom weerstaan het.   

So, ek wil jou vra: wat dink jy sal gebeur as jy in ŉ fisiese oorlog gewikkel is en jy maak of die 

oorlog nie werklik is nie. Jy loop rond asof daar nie ŉ oorlog is nie. Wel, ek kan vir jou sê wat jou 

waarskynlike uiteinde gaan wees. Jy gaan raakgeskied word. Jy gaan na alle waarskynlikheid jou 

lewe verloor. Die vyand gaan nie dink, wel dit lyk nie asof die ou betrokke is by die oorlog nie. 

Hy gaan jou as vyand sien en jou skiet. 

In ŉ fisiese oorlog verloor jy jou lewe, in die geestelike oorlog kan jy jou siel verloor en die 

ewige lewe misloop. So, ons is in ŉ ernstige oorlog gewikkel. Dis ŉ oorlog wat ons met ons hele 

wese moet beveg tot die einde van ons lewens. Die wonderlike nuus van Efesiërs 6 is egter dat 

ons hierdie oorlog voer met niks minder nie as die wapens wat God vir ons gegee het. Ons voer 

hierdie oorlog vanuit ŉ posisie van oorwinning. Die uitkoms is gewaarborg, so lank as wat ons 

die wapens wat God vir ons gegee het, opneem en gebruik. 

Daarom die opdrag van vers 11: Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle 

op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Twee keer kry ons die opdrag 

om die volle wapenrusting aan te trek. Lemoen in bak water? 

Dit is belangrik dat ons elke een van die wapens wat die Here vir ons gee sal opneem en sal 

gebruik. Ons moet die volle wapenrusting opneem, aantrek en gebruik, anders gaan ons nie 



vanuit die oorwinning wat Jesus vir ons bewerk het, kan veg nie en gaan ons soos gewonde 

soldate voort sukkel. 

So, dis sleg om te hoor ons is in ŉ oorlog gewikkel met die duiwel en al sy bose magte, maar dis 

wonderlik om te weet ons veg vanuit ŉ posisie wat die oorwinning van die oorlog vir ons 

verseker.  

Daarom die opdrag: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Paulus se briewe werk 

gewoonlik soos volg en dis ook die geval in Efesiërs. In die eerste 3 hoofstukke beskryf hy hoe 

Christus ons verlossing bewerk het. Dis nie op grond van ons geloof, of ons goeie werke nie, dis 

omdat God ons uitgekies het voor die grondlegging van die aarde. Dis danksy die bloed van 

Jesus aan die kruis wat ons vrygekoop het.  

Wanneer Paulus klaar verduidelik het hoe ons gered word, fokus die tweede deel van sy briewe 

op wat ons gedrag behoort te wees omdat Jesus ons gered het. Die slim mense praat van die 

indikatief, dit wat ons ontvang en die imperatief, dit wat van ons verwag word. By bekering is 

daar altyd iets wat ons verniet van die Here ontvang en dan volg dit wat die Here dan van ons 

verwag. Die deel van die wapenrusting kry ons in die tweede deel waar verduidelik word wat 

van ons as God se kinders verwag word. 

So, hier maak Paulus dit vir ons baie duidelik dat die mag van Satan aan die kruis verslaan is en 

die oorwinning is reeds behaal. En weet julle wat? Die Duiwel weet dit. Hy weet al te goed dat 

hy ŉ verlore stryd voer. Dit keer hom egter nie om alles in sy vermoë te doen om ons te laat 

struikel en selfs afvallig van ons geloof te maak nie. Hy weet dat as hy ons kan mislei en as ons 

vir sy leuens val, dan maak hy ons as gelowiges oneffektief en steel hy ons vreugde en vrede en 

daarmee saam ons getuienis as kinders van die Here. 

So, hy sal alles in sy vermoë doen om te keer dat jy enduit in die geloof kan volhard. Hy gebruik 

allerhande manier om ons fokus van God af te neem en te keer dat strome lewende water uit 

ons binneste loop. Hy wil ons verwond en lamlê en as ons nie die volle wapenrusting aantrek en 

opneem nie, dan kry hy dit reg.  

So, hoe staan ons vas teen die aanvalle van die bose? Hoe voer ons hierdie geestelike oorlog? 

Dis waaroor Pinkster verder gaan handel. Wel, skryf Paulus hier in vers 10: Soek julle krag in die 

Here en in sy groot mag. 11Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op 

julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. 

So wat sê Paulus vir ons? Hy sê vir ons ons hoef nie hierdie oorlog in eie krag te veg nie. Ons veg 

hierdie oorlog in die krag van die Here. In sy gebed in Efesiërs 1:19-20 beskryf hy dat die krag 

wat tot ons beskikking is: Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20wat Hy uitgeoefen 

het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. 

Hoor julle kinders dit? In ons oorlog teen die duiwel is dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood 

laat opstaan het tot ons beskikking. Daarmee saam gee Jesus vir ons allerhande wapens. 

Die eerste wapen wat ons Hy vir ons gee, is die gordel van die waarheid.  



 
Kinderslot kom hier: Vir die Romeinse soldaat was die gordel ŉ baie belangrike wapenrusting. 
Daarmee is hulle oorjas opgebind sodat hulle maklik en vrylik en vinnig kan beweeg. Die soldaat 
se swaard is ook aan hierdie gordel vasgemaak.    
 
Kinders: Inkleur van gordel of teken jou eie gordel. 
 
Vriende: Die Woordjie vir waarheid kom van die Griekse woord altheia. Dit het twee 
betekenisse. Dit gaan oor die inhoud van die waarheid. Die inhoud van die waarheid kry ons in 
die Woord van God. Maar dit beteken ook iets anders. Dit dui ook op ŉ ingesteldheid van 
gereedheid en gewilligheid om te doen en te gehoorsaam.  
 
Om gereed te wees en oop te wees vir die waarheid van God se Woord en om vinnig te wees 
en gewillig te wees om aan God se Woord gehoorsaam te wees.  
 
Dit is die twee hoof maniere waarop Satan ons gaan aanval. Hy wil nie hê dat ons ons aan God 
se Woord moet onderwerp nie. Hy wil nie hê mense moet erken dat die Bybel die volle 
waarheid is nie.  
 
En wanneer iemand wel die Bybel ernstig opneem, wil hy nie hê ons moet vinnig wees om dit te 
gehoorsaam nie. Want wanneer ons nie dadelik gehoorsaam nie en uit stel, word die oortuiging 
om aan God gehoorsaam te wees al hoe swakker en op die ou end doen ons nie wat die Here 
van ons vra nie. 
 
So. hoekom is die gordel van die waarheid so belangrik?  
Wel, as jy nie weet wat die waarheid is nie, sal jy nooit weet wanneer jy van die waarheid 
afdwaal nie. In Johannes 8:44 sê Jesus dat die Duiwel ŉ leuenaar is en die vader van die leuen 
is. As ons nie weet wat die waarheid is nie, hoe sal ons weet wanneer ons die leuen van Satan 
glo? In Johannes 17:17 bid Jesus die volgende: Laat hulle aan U toegewy wees deur die 
waarheid. U woord is die waarheid. 
So hoe leer ons wat waarheid is en wat leuen is? Dit staan alles opgeteken in God se Woord. 
 
Vriende, ken jy die Boek? Weet jy wat staan in die Boek? Kan jy hierdie Boek gebruik om te 
onderskei tussen die wil van God en die leuen van Satan? Alles, alles in die lewe word getoets 
aan wat in hierdie Boek opgeteken staan. Vir Jesus was daar net een waarheid en dit was die 
Woord van God. Volgens watter waarheid leef jy? 
 
Paulus begin met ŉ rede met die gordel van waarheid. Alles in ons oorlog met die Bose staan en 
val daarby of ons aan die waarheid soos ons in God se Woord kry vashou of nie. Dis hoekom dit 
so belangrik is om die waarheid te ken. Maar dit staan en val ook of ons gewillig is om 
gehoorsaam te wees aan die wil van die Here. Dit help nie ons weet wat God se Woord vir ons 
leer, maar ons is nie gewillig om dit te gehoorsaam nie. So, ons moet nie net die waarheid ken 
nie, ons moet ook gewillige wees om ons lewens aan die waarheid van sy Woord te onderwerp 
en ons moet vinnig wees om ons lewens volgens die waarheid in te rig. 



 
So lank as wat ons God se Woord bevraagteken is ons op glibberige grond. Die gordel van 
waarheid beteken ek weet wat God se Woord sê en ek is volkome gewillig om my lewe 100% 
daarvolgens in te rig. 
 
Satan gaan altyd probeer om God verdag te maak en hy gebruik hy die vogende taktieke: 
1. God se karakter en geloofwaardigheid word bevraagteken:  

Hierdie is waarskynlik die kern van wat hy probeer doen. Hy wil nie hê dat ons God se 
karakter ken nie en hy wil nie hê dat ons God sal vertrou nie. Dis hoe hy Adam en Eva verlei 
het. Hy vra eenvoudig ŉ vraag wat God verdag maak: “Het God werklik gesê julle mag van 
geen boom in die tuin eet nie?” en later maak hy God verder verdag deur te sê: “Julle sal 
beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie 
boom eet en dan sal julle soos God wees deurdat julle alles kan ken.” 
 
Hy gebruik vandag nog dieselfde taktiek om God verdag te maak. Jy hoor al hoe meer dat 
selfs mense in die kerk, selfs leiers in die kerk God se Woord bevraagteken. Hulle sê: Dit kan 
tog nie wees dat God ernstig is oor wat in sy Woord staan nie. Jy kan dit nie so letterlik 
neem nie. God sal tog verstaan as jy behoeftes en begeertes het wat nie in lyn met sy 
Woord is nie. Ons leef in die 21ste eeu, dinge het verander.  

 
2. Satan sal alles in sy vermoë doen om ons te laat twyfel aan of God werklik is wie Hy sê Hy is. 

Hy sal ons laat twyfel aan God se beloftes. Hy sal ons veral daaraan laat twyfel of God ons 
werklik onvoorwaardelik liefhet en of God werklik vir ons kan sorg. 

 
3. Hy sal dit vir ons moeilik maak om ons geloof voluit uit te leef. Jacques Marais, wat ŉ paar 

weke gelede sy getuienis gelewer het, vertel my die vakansie dat toe hy destyds tot 
bekering gekom het, hy al sy vriende verloor het. Skielik het niemand hom meer vir golf 
genooi of saamgeneem op jagtogte nie.  

 
Soms sien ek hoe kinders van die Here hulle optrede verander om in te pas by mense wat 
nie lief is vir die Here nie. Satan gaan alles in sy vermoë doen om jou te oortuig dat dit nie 
die moeite werd is om jou geloof voluit uit te leef nie, want jy gaan te veel in die proses 
verloor. 

 
4. Vals leringe. 

Paulus waarsku in 2 Timoteus 4:3-4: want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die 
gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle 
leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. 4Hulle sal die 
waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. 

 
Ek hoor gereeld in gesprekke met mense hoe hulle die Bybel so interpreteer dat dit hulle 
verkeerde keuses en sondes regverdig. Jy sien, as jy nie weet wat die waarheid is nie, dan 
gaan jy nie eens weet wanneer jy van die waarheid af wegdwaal nie.  

 



5. Satan wil keer dat ons diens verrig in God se koninkryk. 
Daarom sal hy alles in sy vermoë doen om te keer dat jy op ŉ manier ŉ bydrae maak in die 
sigbaar maak van God se koninkryk. En hy kry dit baie goed reg. Jy is of te besig, of jy voel te 
onbekwaam, of jy is eenvoudig te gemaklik om net vir jouself te leef.  

 
6. Satan bring graag verdeeldheid. 

Hy weet baie goed wanneer ŉ huis, of ŉ kerk verdeeld is, daar geen seën sal wees nie. Hy 
gebruik self mooi dinge wat die Here vir ons gegee het om te verdeel, soos bv die doop wat 
die kerk eeue reeds verdeel. Paulus het ŉ hele hoofstuk van Efesiërs spandeer om gelowiges 
aan te spoor om die eenheid wat Christus tussen ons bewerk het te bewaar. Christus het sy 
lewe gegee sodat alles in die hemel en op die aarde onder een nuwe mensheid verenig kan 
word (Ef 2:15) 

 
7. Satan wil hê dat ons selfversorgend moet wees. 

Dit is mos so dat ons graag onafhanklik van ander wil kan lewe. Ons wil genoeg geld in die 
bank hê sodat ons kommervry deur die lewe kan gaan. Ek dink ook die meeste van ons, as 
ons eerlik met onsself moet wees, weet dat wanneer dit met ons goed gaan, dan verloor 
ons iets van ons afhanklikheid van die Here. 

 
8. Wêreldgesindheid en materialisme. 

Ons as gelowiges word so maklik gedryf en gemotiveer deur die wêreldse dinge terwyl Jesus 
en sy Woord ons leer dat wie van die wêreld is, kan nie van die Here wees nie. Ons leef 
gemaksugtig, gedryf deur materialisme en is gefokus op die bou van ons eie koninkryke. Die 
duiwel weet dat ons daardeur gedryf word, God se Gees nie deur ons gaan werk nie. 

 
9. Ongehoorsaamheid aan God se Woord. 

Satan sal uit sy pad uit gaan om ons te oortuig dat dit nie belangrik is om te doen wat die 
Bybel ons leer nie. Hy wil hê dat ons moet sondig. Ek staan soms verstom oor hoe mense 
wat ooglopend sonde doen en in sonde leef, getuig dat hulle naby aan God leef. Dis die 
duiwel wat ons wil laat glo dat God ok is daarmee as ons buite sy wil leef.  

 
Hierdie is van die maniere waarop Satan ons aanval en die lewe van oorwinning by ons wil 
steel. Daarom bly Johannes 10:10 so sentraal in ons verstaan van waar Jesus en waar die Satan 
staan: Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en 
oorvloed kan hê. Ons moet aan die waarheid van hierdie vers vashou met alles wat ons het. 
Alles wat nie van die Here is nie is van die duiwel en het ten doen om te steel, slag en verwoes. 
 
Ek wil vir jou sê, dat as jy nie die waarheid glo nie, dan het die duiwel jou reeds oorwin. Daarom 
is dit so belangrik dat ons elke dag die gordel van die waarheid moet aantrek, en ons doen dit 
wanneer ons weet wat die waarheid is en kies om vinnig te wees om volgens die waarheid 
van God se Woord te lewe.  
 



Die gordel van waarheid trek ons aan wanneer ons moeite doen om te weet wat God se wil is 
soos ons die kry in sy Woord, die Bybel en wanneer ons leef met ŉ ingesteldheid van ek is altyd 
gereed en vinnig om my lewe in te rig volgens God se Woord.  
 
Die gordel van die waarheid = Ek wil weet wat die waarheid is en wanneer God praat is ek 
vinnig om te gehoorsaam.  


