
Wapenrusting 6 Die swaard is beskikbaar, weet jy hoe om dit te gebruik? (Die swaard van die 

Gees) 

Ek het verlede Sondag die reeks oor die geestelike wapenrusting begin met die bewusmaking 

van die feit dat ons as kinders van die Here in ŉ oorlog gewikkel is. ŉ Oorlog wat nie teen vlees 

en bloed gevoer word nie, maar teen die bose magte in die lug. Ons het gehoor dat ons hierdie 

oorlog voer vanuit ŉ posisie van oorwinning. Die uitkoms word vir ons verseker op grond van 

die bloed van Jesus wat aan die kruis vir ons gevloei het, Jesus se dood, sy opstanding en 

uiteindelik se hemelvaart waar Hy langs die Vader sit en heers. 

Ons veg in hierdie oorlog met die wapens wat Jesus self vir ons deur sy Gees gee.  
- Die gordel van waarheid om ons heupe. Ons moet seker maak ons weet wat die waarheid 

is en ons moet leef met die ingesteldheid van ek is gewillig om vinnig te wees om my lewe 
volgens die waarheid van God se Woord te leef. 

- Die borsharnas van geregtigheid. Ons is danksy die bloed van Jesus reeds heilig verklaar en 
daarom begin ons al hoe meer heilig te wil lewe. 

- Die evangelie van vrede as skoene aan ons voete. Die wete dat Jesus volkome vrede tussen 
my en God bewerk het, ek het niks te vrees vir die oordeelsdag nie en ek kan leef met die 
wete dat God my volmaak liefhet en daarom het ek ander gelowiges lief. 

- Die skild van geloof. Ek weet wat die Woord sê en ek kies om dit volkome te vertrou. Lyste 
wat uitgedeel is by deure is uiters belangrik om deel van jou lewe te maak. 

- Die helm van verlossing. My verlossing het ŉ verlede element: ek is reeds volkome 
vrygespreek van my sonde en is volkome kind van God. ŉ Hede element: ek is nie meer die 
slaaf van sonde nie en kan kies om nie te sondig nie. ŉ Toekoms element: met die 
wederkoms sal ons volkome oorwinning oor sonde beleef. 

 
En dan kom ons vanoggend by die enigste wapen wat vir ons gegee word waarmee ons kan 
aanval en verdedig. Die vorige vyf wapens fokus op die verdediging van ons posisie as kind van 
die Here. Met ons laaste wapen kan ons onsself mee verdedig of ons kan die vyand daarmee 
aanval. Nou wat is die wapen? 
 
Die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Die tipe swaard waarvan hier gepraat 
word, is nie ŉ lang swaard soos hierdie nie. Dit is ŉ kort swaard wat gebruik is wanneer die 
soldate teenaan mekaar besig was om met mekaar te veg. Die swaard is gebruik om die swaard 
van jou teenstander van jou af weg te hou en om die vyand mee te steek of sny. 
 
Watter kans het jy teen iemand met ŉ swaard as jou swaard nie ŉ lem gehad het nie? Of, 
watter kans het jy teen iemand wat sy lewe lank al met ŉ swaard veg en jy het die eerste keer ŉ 
swaard in jou hand? In die ou tyd het die soldate ure en ure geoefen om hulle swaarde reg te 
kan gebruik, want hulle het geweet dat as jy nie weet hoe om die swaard te gebruik nie, dan 
gaan jy doodgemaak word in die oorlog. Hulle moes ook fiks word, want jy kon dit nie bekostig 
om moeg te word tydens ŉ geveg nie. As jy eerste moeg geword het, is jy doodgemaak. Roep 
iemand vorentoe om swaard te voel. 
 



Die swaard van die Gees wat Jesus vir my en jou gee vir ons oorlog teen die duiwel, is die 
Woord van God, wat ons ook ken as die Bybel. Wanneer Paulus vir ons hierdie vergelykings tref 
tussen werklike wapens en die geestelike wapens, dan wil hy vir ons sê dat dieselfde beginsels 
geld vir die geestelike wapens as vir die werklike wapens. So wat sê Paulus vir ons? 
 
Paulus sê vir ons as kinders van die Here, dat die Here vir ons die Bybel gee as die swaard 
waarmee ons teen die duiwel moet oorlog maak. Dit help nie jy het ŉ swaard en jy kan hom nie 
gebruik nie. Dit help nie jy het ŉ swaard, maar jy is nie ingeoefen om dit te gebruik nie. Net so 
help dit nie jy het ŉ Bybel, maar jy gebruik dit nie, of jy weet nie hoe om dit gebruik nie. 
 
Ek wil dit weer sê: dit help nie jy het ŉ Bybel en jy weet nie hoe om die Bybel te gebruik 
wanneer die duiwel jou aanval nie! Dit help ook nie jy het ŉ Bybel maar hy lê op jou bedkassie 
en stof versamel omdat jy dit nooit lees nie. Dit is so goed as om oorlog toe te gaan sonder jou 
eie swaard. 
 
Die beste voorbeeld in die Bybel van hoe ons die Bybel moet gebruik wanneer die duiwel ons 
aanval kry ons in Matteus 4 wanneer Jesus vir 40 dae in die woestyn deur die duiwel versoek 
word. Elke keer kom die duiwel met sy halwe of verdraaide waarhede van wat in die Bybel 
staan, en dan antwoord Jesus elke keer met die woord: Daar staan geskrywe! Dan kom die 
duiwel weer met sy leuen en dan antwoord Jesus weer: Daar staan geskrywe! En dan kom die 
duiwel weer met ŉ leuen en Jesus antwoord weer: Daar staan geskrywe! 
 
Jesus se verweer teen die aanvalle van die Bose was om God se Woord te ken en te weet hoe 
om dit te gebruik. As Jesus die Woord gebruik het om die aanvalle van Satan af te weer, dan 
kan ons mos weet dat dit die manier is waarop ons geestelik staande gaan bly. 
Sien julle die potensiële probleem wat ons in die gesig staar? As jy nie weet wat daar geskrywe 
staan nie, gaan jy jouself nie kan verweer, deur soos Jesus te sê: Daar staan geskrywe nie. 
 
Paulus beskryf die swaard wat God vir ons gee as die swaard van die Gees. Daarmee sê hy vir 
ons iets baie belangrik. Hierdie swaard, wat hy dan sê die Woord van God is, is ŉ boek wat nie 
alle mense sal kan verstaan nie. Jy sien, twee mense kan dieselfde gedeelte in die Bybel lees, vir 
die een sal dit soos hemelse kos wees, vir ŉ ander sal dit leeg en betekenisloos wees. Sonder 
die werking van die Heilige Gees is die boek leweloos. Maar die oomblik wanneer iemand tot 
bekering kom en God se Gees woon in jou, dan verander hierdie Boek in iets wat Dawid beskryf 
as soeter as heuning en meer kosbaar as goud. 
 
Maar dit gebeur ook nie noodwendig oornag nie. ŉ Soldaat het nie oornag ŉ goeie 
swaardvegter geword nie. Dit het ŉ soldaat maande, nee, jare se oefening geverg om fiks en 
geoefen genoeg te word om tydens ŉ oorlog die vaardigheid en stamina te hê om te oorleef.  
 
Net so neem dit jare, eintlik ŉ leeftyd se oefen om met God se Woord om te gaan, maar hoe 
meer jy dit doen, hoe meer word die lees daarvan soeter as heuning en gee dit vir jou meer en 
meer betekenis, sodat dit vir jou kosbaarder as goud word. 
 



In 1 Korintiërs 2:14 verduidelik Paulus die rol van die Heilige Gees in die lees en verstaan van 
die Bybel soos volg: Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die 
Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik 
beoordeel moet word. Vriende, iemand wat hierdie boek lees en nie dit wat hierin staan 
ernstig neem nie, het waarskynlik nie God se Gees in Hom of haar nie. Die wonderlike boodskap 
van Jesus se kruisdood en opstanding, gaan vir iemand wat nie die Gees het nie, na die grootste 
klomp nonsens klink. 
 
Ons vier vandag die wonder van God se Gees wat op sy kinders uitgestort is op Pinksterdag. As 
die Gees nie uitgestort was nie, sou hierdie Boek soos enige ander boek in die wêreld gewees 
het. Maar, danksy die uitstorting van die Heilige Gees, kan enige kind van die Here, die wonder 
van hierdie Boek ontdek en toelaat dat dit sy lewe verander. 
 
Vriende, dis hoekom dit so belangrik is dat ons elke erediens met gebed moet deurweek. Dis 
hoekom ons moet bid dat God se Gees self sy Woord in ons harte moet laat deurbreek. Ons as 
dominees het dit nie in ons om so te preek dat lewens verander nie, behalwe as God se Gees 
die werk doen. 
 
In Johannes 14:26 beloof Jesus dat wanneer die Gees uitgestort gaan word dan sal ons kan 
verstaan: wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle 
alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. Die belofte van Jesus staan vas 
dat wanneer ons sy kinders word, ons sy Gees ontvang en dat sy Gees dan vir ons die Bybel oop 
sal breek. Wanneer ons die Woord lees, sal die Gees ons leer en sal die Gees ons op die regte 
tye herinner aan wat ons gelees het. 
 
Vriende, dis die wonder van die swaard van die Gees, dat wanneer ŉ gelowige hierdie boek 
lees, dan word dit lewend en kragtig. Die Boek kry lewe omdat God se Gees, die oorspronklike 
Skrywer, dit vir ons oopbreek. Hebreërs 4:12 beskryf die effek van die lees van die Bybel deur ŉ 
gelowige soos volg: Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard 
met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en 
murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. 
 
As jy die Boek lees, dan begin daar iets wonderliks in jou lewe gebeur. Die Gees van God begin 
jou verander. Hy ontbloot al jou verkeerde gesindhede en motiewe. Hy wys vir jou dat God se 
weë altyd die beste is en dat dit lei tot die lewe in oorvloed. Hy leer jou wie God is en hoe God 
verwag ons moet lewe. Die wonder van die Gees se werking is dat wanneer die Gees die Bybel 
vir jou oopbreek, dan gee jy nie om wanneer die Here sonde in jou lewe uitwys nie. Om die 
waarheid te sê, dan verwelkom jy dit as jy bewus raak van iets in jou lewe wat nie reg is nie. 
 
Daarom moet mense wat kwaad word wanneer die waarheid aan hulle bekend gemaak word 
hulle harte baie mooi ondersoek. Is dit nie dalk omdat jy nog nie gered is nie? Of dalk omdat jy 
die leuens van Satan glo en jou hart teen die waarheid van die Woord verhard het? 
 



Vriende, dan is dit ook so dat as jy nie die Boek optel en begin lees nie, dan help dit regtig nie 
dat jy een, of self 20 Bybels in jou huis het nie. Dis hoekom Paulus sê: vat die swaard van die 
Gees. Tel die swaard op, sodat jy dit kan gebruik. 
 
Nou weet ek sommige gelowiges sal vir jou sê: daar gebeur niks in my as ek die Bybel lees nie. 
Wel, ek wil van jou verskil. Hoe meer jy tyd neem om die Boek te lees en jy nooi God se Gees 
om dit vir jou oop te breek, hoe meer begin hierdie Boek te lewe. En ek sê dit nie vandag as 
dominee wat baie jare se teologiese opleiding agter die rug het nie. Ek sê dit vir jou as iemand 
wat probeer om elke dag tyd te maak om die Bybel te lees en wanneer ek dit in my stiltetyd 
lees, dan probeer ek dit nie teologies ontleed nie, ek lees dit eenvoudig met die ingesteldheid 
en verwagting dat God met my gaan praat terwyl ek dit lees. 
 
Elke keer as ek die Boek optel om dit te lees, dan lees ek met die verwagting dat God deur die 
woorde van die Boek met my sal praat. As jy lees in die afwagting dat God met jou besig is, dat 
Hy met jou wil praat, as jy dit doen in die verwagting dat die Gees dit gaan gebruik, dan gebeur 
daar iets. 
 
Wanneer ek Bybel lees in my stiltetyd dan maak ek seker dat ek genoeg tyd uitsit om die Gees 
kans te gee om sy werk in my te kan doen. Dis nie iets wat ek sommer vinnig in ŉ paar minute 
kan doen nie. En wanneer ek klaar gelees het dan begin ek skryf wat ek hoor God vir my sê, 
want jy sien, as ek nie skryf nie, dan verloor ek te gou fokus. Ek skryf, want die byvoordeel is dat 
ek dan later terug kan gaan en weer lees wat ek ervaar het die Here vir my gesê het. Ek kan 
weer die beloftes gaan soek waarvan God my in sy Woord bewus gemaak het. 
 
Elke gelowige het God se Gees in hom of haar wat, as jy aanhou oefen en aanhou tyd maak vir 
die Here, en sy Woord lees, dan sal jy begin ervaar dat die Gees hierdie Swaard vir jou 
oopbreek. Doen net die moeite om te begin lees. Dit help ook nie jy lees die Boek, maar jy glo 
nie dat dit God se Woord is nie. Met ander woorde, as jy nie die gesag van die Bybel as Woord 
van God aanvaar nie, sal dit jou ook geen waarde bied as jy dit lees nie. 
 
God gee vir ons hierdie swaard, die Woord van God. Jy moet weet jy kan nie meer terug verwag 
as wat jy insit nie. As jy 5 minute ŉ dag Bybel lees kan jy nie verwag dat jy geestelik vreeslik baie 
gaan groei nie en dan gaan jy op die ou end sê: dit werk nie. 
 
Kom ek verduidelik dit vir jou so. Iemand het eendag in ŉ tuin gesit en die blomme bewonder 
toe hy die volgende waargeneem het. Hy het eerste ŉ skoenlapper gesien wat van die een 
blom na die ander gefladder het. Die skoenlapper het elke keer net vinnig op ŉ blom gaan sit en 
dan weer na die volgende blom gevlieg. Die skoenlapper het op baie verskillende blomme gaan 
sit, maar het geen voordeel getrek uit enige van die blomme nie. 
 
Toe sien die man ŉ plantkundige wat met sy notaboek en mikroskoop tussen die blomme 
rondbeweeg. Hy het elke blom deeglik deurgekyk en bestudeer en het notas van elke blom in sy 
notaboek neergeskryf. Maar wanneer hy klaar was, het hy sy notaboek toegemaak en die 



meeste van die kennis wat hy opgedoen het, het in sy notaboek agtergebly. Dit het nie sy lewe 
verander nie. 
 
Toe sien hy ŉ by, wat by elke blom waar hy kom, gaan sit. Dan gaan die by dieper in die blom in 
en spandeer tyd in die blom om die nektar in die blom op te suig. Wanneer die by by die blom 
uitkom, sit die stuifmeel sommer so vas aan die by. Dit gebeur elke keer dat die by leeg by die 
blom ingaan, maar vol en versadig uitkom. Die besoek aan die blom, het die by elke keer 
verander en versadig. 
 
Dit werk net so, met ons as mense, wanneer ons met die Bybel omgaan. Sommige mense spring 
soos die skoenlapper van die een gunsteling versie na die ander, of gooi sommer die Bybel so 
oop en lees watter versie ook al eerste vir jou uitspring. Hulle kry gewoonlik nie veel waarde 
van hierdie omgaan met die Bybel nie. 
 
Ander mense bestudeer die Bybel soos die plantkundige. Hulle hou van die in-diepte 
Bybelstudies as groepe en maak graag notas. Hulle wil alles ontleed en beter verstaan, maar 
hulle pas nie toe wat hulle lees nie. Daarom het die Bybel geen invloed op hulle lewe nie en 
verander dit nie hulle gedrag nie. 
 
Dan kry jy die mense wat soos die By is. Hulle spandeer tyd met God se Woord. Hulle lees dit, 
merk in hulle Bybels, oordink wat hulle lees en probeer verteer wat hulle lees. Hulle gedagtes 
word gevul met die wonderlike waarhede van die Bybel en dit verander hulle lewe. Hulle ervaar 
die Bybel soos Dawid dit ervaar het, dat dit voorwaar soeter as heuning is. Hulle laat toe dat die 
Bybel hulle lewe vorm en hulle word al hoe meer soos Jesus. 
 
Soos watter een is jy? Is jy soos die skoenlapper, of die plantkundige of soos die by. Soos alles in 
die lewe gaan dit wat jy insit bepaal hoeveel waarde die Bybel vir jou gaan hê. Dit help ook nie 
jy lees die Bybel, maar jy onderwerp jou nie aan wat daarin staan nie.  
 
Jakobus skryf baie duidelik hieroor in hoofstuk 1:22-27 
Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. 
23Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na 
sy gesig in 'n spieël kyk: 24hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik 
hoe hy gelyk het. 25Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens 
vrymaak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig 
wees in wat hy doen. 
 
Nou het ek die week meer as een keer gesê die duiwel wil nie hê dat ons gelukkig moet wees en 
die lewe in oorvloed moet lewe nie. Jy leef die lewe in oorvloed wanneer jy die Bybel lees en 
toelaat dat dit jou lewe verander, sodat die beeld van Christus al hoe meer in ons lewe sigbaar 
word. Die oorvloed is te kry binne die speelveld van die lewe.  
 
Vriende, ons sien dit gereeld met ŉ rugby wedstryd dat een van die spanne die wedstryd 
verloor, doodeenvoudig omdat hulle te veel strafskoppe afstaan. Die gebrek aan die kennis van 



die reëls en die gebrek aan die uitvoering van die reëls, kos hulle die wedstryd. As 
rugbywedstryde gewen of verloor kan word op grond van die spelers se kennis van reëls, 
hoeveel te meer is dit nie belangrik dat ons in die wedloop van die lewe moet sorg dat ons baie 
duidelik weet wat die speelveld van die lewe volgens God se Woord is nie. 
 
As jy nie die speelveld ken nie. As jy nie weet hoe om die swaard van die Gees reg te gebruik 
nie. As jy nie die inhoud van die Swaard van die Gees ken nie,  
- hoe gaan jy weet wanneer die duiwel jou vals beskuldig? 
- hoe gaan jy weet wanneer die duiwel jou versoek om sonde te doen?  
- Of hoe gaan jy weet wanneer die duiwel jou probeer mislei met halwe waarhede?  
- Hoe gaan jy weet as die duiwel jou vals aankla? 
Maar wanneer jy die swaard gebruik, jy jou Bybel lees en bestudeer en toelaat dat dit jou lewe 
vorm, dan sal die Heilige Gees jou gedurig herinner aan wat jy gelees het en deur die jare leer 
ken het. 
 
Jy sien, hierdie is die enigste boek in die wêreld, waar die outeur van die Boek, elke keer 
teenwoordig is wanneer jy die Boek lees. So, elke keer wanneer jy die Boek opneem om dit te 
lees, vra die Outeur, die Heilige Gees, om dit vir jou oop te breek en jou lewe te vorm, sodat jy 
meer tot eer van sy Naam kan lewe. Dis ŉ gebed wat die Here graag vir jou sal verhoor. 
 
In hierdie Boek, die swaard van die Gees, het ons alles wat ons nodig het om die aanvalle van 
die Bose af te weer en het ons alles wat ons nodig het om die lewe in oorvloed te leef waarvoor 
Jesus sy lewe gegee het. Ons moet ons net voortdurend oefen om dit te gebruik. 
 
Vriende, ons is in ŉ oorlog gewikkel, maar die Here het vir ons alles gegee wat ons nodig het om 
enduit te volhard. Mag ons elke dag leef met hierdie Boek, die swaard van die Gees, as die 
riglyn en norm waarvolgens ons lewe. Mag ons ons versadig met die waarheid van die Woord, 
sodat ons hierdie swaard met gemak kan swaai wanneer die Bose ons van die Here af probeer 
weglei. 
 
Dis Pinksterdag vandag. God se Gees is uitgestort in ons harte, sodat ons die Swaard van die 
Gees as wapen kan gebruik en uiteindelik die oorwinnaarskroon van Jesus gaan ontvang. 
 
 


