
Wapenrusting deel 3 Staan stewig op die waarheid van die Evangelie van Jesus Christus 

(Evangelie van vrede as skoene) 

Die geestelike oorlog waarin elke gelowige hom of haarself bevind is ŉ werklikheid. Vir iemand 

soos Martin Luther was dit so ŉ groot werklikheid dat hy op ŉ dag ŉ pot ink na die duiwel 

gegooi het. Vir baie jare het die inkkol teen die muur die realiteit van hierdie stryd bevestig. 

Hierdie stryd waarin ons staan is nooit teen mense nie. Hierdie is ŉ geestelike stryd wat ons nie 

met menslike wapens kan beveg nie. Gelukkig gee die Here vir ons alles wat ons nodig het vir 

die stryd. Hy gee vir ons al die geestelike wapens wat ons nodig het en dit is jou en my 

verantwoordelikheid om elke dag, elke deel van ons wapenrusting op te neem en deel van ons 

lewens te maak. Ons het Sondag gehoor van die gordel van die waarheid. Ons moet weet wat 

die waarheid is en leef met ŉ ingesteldheid waarin ons vinnig is om ons lewens volgens die 

waarheid van God se Woord in te rig.  

Gisteraand het ons gehoor van die borsplaat van geregtigheid. God verklaar ons volkome 

skoongewas en regverdig voor Hom op grond van die bloed van Jesus wat vir ons sondes aan 

die kruis gevloei het en dit is ons verantwoordelikheid om dan te lewe soos iemand wat reeds 

skoongewas is. Met ander woorde, in Christus is ons reeds heilig, daarom kan en moet ons nou 

soos heiliges begin lewe. 

Kinderslot: 
Vanaand kom ons by die derde deel van ons wapenrusting, nl die evangelie van vrede as soeke 

aan ons voete. Ek onthou toe ek in graad 7 was en my ouer broer in graad 8 op die plaas in die 

karoo kon ek nog kaalvoet deur dorings loop, want ek het kaalvoet skool toe gegaan en my 

voete was hard en my broer sŉ het sag geword. 

As jou voete seer is, kan jy die sterkste soldaat wees, maar jy gaan nie wen nie. Kan jy jou indink 

jy moet met swaarde oorlog maak, maar jy moet die hele tyd kyk waar jy trap omdat jy nie 

skoene aan jou voete het nie. Die Romeinse soldate het dit geweet en daarom was die regte 

skoene ŉ baie belangrike deel van hulle klere gewees. Hulle skoene was van leer met yster 

knoppies onder die sole, sodat hulle nie gly terwyl hulle besig was met ŉ geveg nie. 

Kan jy jou indink dat jy in die middel van ŉ geveg is. Swaard in die een hand en skild in die ander 

hand. Jy veg om aan die lewe te bly en die volgende oomblik gly jou voet of val jou skoen van 

jou voete af. Jy kan nie dan sê: wow, wag net so ŉ oomblik dat ek gou my veters kan vasmaak, 

of my skoen weer kan aantrek nie. Skoene was vir die soldate ŉ uiters noodsaaklike deel van 

hulle toerusting gewees. 

Ons kyk vanaand na die Evangelie van vrede as skoene aan ons voete. Hoekom dink julle noem 
ons dit die evangelie van vrede? Wat beteken die Evangelie van vrede? 
 
Die Evangelie is die goeie nuus dat Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het, sodat ons kan 
leef. Sodat, as ons in Hom glo, ons 100% seker kan wees dat ons sy kinders is en eendag hemel 



toe sal gaan. Dit beteken dat as ons glo wat Jesus vir ons gedoen het, dan is daar volkome 
vrede tussen ons en God, want Jesus het al ons sondes weggeneem. Dit is hoekom ons dit die 
Evangelie van vrede noem. Die vrede tussen God en die mens is herstel danksy die kruisdood 
en opstanding van Jesus Christus. Dit beteken dan ook dat God ons volkome lief het, want daar 
is niks meer wat skeiding tussen ons en God bring nie, ons sondes is vergewe. 
 
Dis hoe dit voor die sondeval was. Die oomblik toe sonde intree word mense bang.  
 
Jesus het hierdie vyandskap of konflik tussen ons en God herstel. Hierdie vrede dui nie op iets 
wat ons moet bewerk nie, maar iets wat reeds bestaan. Daar is nou reeds volkome vrede tussen 
ons en God, danksy die bloed van Jesus wat aan die kruis vir ons gevloei het. My verhouding 
met God is volkome herstel. Die skeiding of afstand wat sonde tussen my en God gebring het, is 
volkome weggeneem. Daar is volmaakte vrede tussen jou en God. 
 
Hy skryf in Hf 2 dat elke gelowige vroeër ver van God was. Daar was skeiding tussen God en 
mens weens die sondes van die mens. Vers 13: Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle 
wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. 
14Christus is ons vrede, Hy wat dié twee, Jode en nie-Jode, een gemaak het. Deur sy liggaam 
te gee, het Hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. 
 
Hier is twee dinge wat belangrik is vir om raak te sien. 
1. Deur die bloed van Christus is daar nou volkome vrede tussen ons en God. Daarom lees ons 

in Hf 3:12 In ons verbondenheid met Hom en deur ons geloof in Hom kan ons met 
vrymoedigheid en vertroue na God gaan. Alle skeiding tussen ons en God is weggeneem. 
Die voorhangsel wat die heilige en die allerheiligste geskei het, het immers middeldeur 
geskeur die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het.  

 
Daarom skryf Paulus in 3:18 Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye 
toegang tot die Vader. 19Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar 
medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Ons het die wit kleed gekry 
waarvan ek gisteraand gepraat het. Hierdie wete gee vir ons ŉ vaste sekerheid waarop ons elke 
dag kan staan. 

 
Die Grieks wat gebruik word die bereidheid om die Evangelie van vrede te verkondig dui nie op 
iets wat ons nog moet doen of bereik nie, maar dui op iets wat reeds afgehandel is. Hierdie 
vrede met God is reeds bereik en dit is die vaste fondasie waarop ons as kinders van die Here 
elke dag moet staan. 

 
Die bereidheid vir die Evangelie van vrede is die vaste sekerheid dat daar nou vrede tussen ons 
en God is. Nou gee Paulus in 6:13 die opdrag: 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. En dan begin hy die volgende vers in 
die 53 vertaling met die woorde: Staan dan vas. 
 



So hoe staan ons vas? Paulus sê ons kan en moet vas staan omdat die fondasie van ons geloof 
ons vas laat staan. Daar is nou vrede tussen ons en God en niemand kan die vrede tussen ons 
en God wegneem nie. So wanneer Satan jou begin aankla of jou vreugde begin steel of jou oor 
God se liefde laat wonder, dan kan jy sy aanvalle teenstaan met die wete dat daar volkome 
vrede tussen jou en God is op grond van die bloed van Jesus wat aan die kruis vir jou gevloei 
het. 
 
Dink maar aan wat Romeine 8 ons leer. Vers 31-34: 31Wat is nou ons gevolgtrekking oor al 
hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? 32Hy het sy eie Seun nie 
gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge 
saam met Hom uit genade skenk nie? 33Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self 
spreek hulle vry. 34Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy 
is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. 
 
Vriende, hierdie vrede tussen ons en God dui daarop dat ons Hom vir elke faset van ons lewens 
kan vertrou. Kyk weer wat sê vers 32:Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom 
oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit 
genade skenk nie? 
 
Vriende, die fondasie van ons geloof is die wete dat God ons lief het. En omdat Hy ons lief het 
kan ons weet Hy sal vir ons sorg. Soos wat ŉ soldaat die regte skoene moes aanhê sodat hy 
stewig kan staan tydens ŉ geveg, is die ding wat ons geestelike staande bly en aan die Here 
vashou, die onlosmaaklike wete dat God ons liefhet en dat niks ons van die liefde van God kan 
skei nie.  
 
Romeine 8:35 Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of 
vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? 
37-39: Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. 
38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of 
toekomstige dinge of kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons 
van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. 
 
1 Johannes 4:9-10 Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die 
wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. 10Werklike liefde is dít: nie die 
liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te 
stuur as versoening vir ons sondes.  
En dan later in vers 17-18 skryf hy: 
Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag 
nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. 18Waar liefde is, is 
daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie 
nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. 
 
Ons hoef nie meer vrees vir God te hê nie. Ons hoef nie meer oor sy liefde te wonder nie. 



Satan wil nie hê ons moet hierdie waarheid weet nie en hy wil nie hê ons moet dit glo nie. So 
baie keer wanneer ons ons vrede verloor is dit omdat ons, of van hierdie waarheid vergeet het, 
of omdat ons nie daaraan vashou nie. Ek wil dit weer sê: Die basis of fondasie waarop ons 
geestelik staande bly is die wete dat God ons liefhet en dat daar vrede tussen ons en God is. 
 
Dis ŉ vrede wat ons ten alle koste moet beskerm. In Fil. 4:6 gee Paulus ŉ soortgelyke opdrag: 
Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en 
met danksegging aan God bekend. Met ander woorde, moenie toelaat dat jy jou vrede verloor 
nie. Moenie toelaat dat Satan jou vrede steel nie. Nee, wanneer jy jou vrede verloor, gaan praat 
met die Here oor dit wat jou vrede gesteel het deur jou hart teenoor Hom uit te praat en as jy 
klaar jou hart uitgestort het, spreek jou geloof uit dat Hy sal sorg deur vir Hom dankie te sê vir 
uitkoms. 
 
En dan gee hy die volgende belofte van God. As jy jou hart so uitgestort het, sal die vrede van 
God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus 
Jesus. So as jy jou vrede verloor, gaan praat met die Here oor dit wat jou vrede steel en spreek 
jou geloof in Hom opnuut uit. Gaan kry jou vrede terug deur na die Here te gaan en met Hom 
daaroor te praat. 
 
Elke keer wat jy jou vrede verloor doen jy dit en jy doen dit totdat jy jou vrede terugkry. 
 
Maar Paulus raak dan nog meer prakties met die raad wat dan volg. Hoe behou jy die vrede? 
Vers 8-9 Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, 
alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook 
mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig. 9En wat julle van my geleer en ontvang het, 
en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. 
 
Vriende, daar is vrede tussen ons en God. Jesus het dit vir ons bewerk. As kinders van die Here 
wat gewikkel is in ŉ geestelike oorlog moet ons staan op die vrede wat Jesus vir ons bewerk 
het, maar ons moet ook moeite doen om ons gedagtes te vul met die Woord van die Here. Hoe 
meer jy fokus op die Woord van die Here, hoe beter gaan jy vir Jesus leer ken, want Jesus is die 
Woord wat mens geword het. Hoe beter jy Hom leer ken, hoe makliker word dit om Hom te 
vertrou en hou makliker word dit om met sonde in jou lewe te breek.  
 
Vriende, hoe meer jy jou versadig met die Here, hoe groter gaan die vrede wees waarmee jy 
lewe en hoe sterker gaan jy staande kan bly teen die pogings van Satan om ons in ons geloof te 
laat wankel. 
 
Maar daar is ŉ tweede element aan hierdie wapen. 
2. Daar is nou ook nou vrede tussen alle mense. 
Paulus maak baie moeite regdeur Efesiërs om dit vir ons duidelik te maak dat Jesus vrede 
bewerk het tussen ons en God, maar ook dat die doel van hierdie vrede tussen ons en God ook 
bedoel is om vrede tussen mense te bring. 
 



Dis hoekom hy bykans die hele vierde hoofstuk daaraan wy om ons aan te moedig om die 
eenheid wat Jesus tussen ons bewerk het te handhaaf. So ek moet stewig staan op die wete dat 
God my liefhet en dat daar vrede tussen my en God is. Maar wanneer ŉ mens dit beleef en 
verstaan, dan besef jy, jy het eintlik nie ŉ keuse om ook vrede met ander gelowiges te maak 
nie. 
 
1 Johannes 4, waarna ons netnou gekyk het, stel dit baie duidelik in vers 11-12 wat die gevolg is 
as ons God se liefde vir ons ervaar het: 
Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. 
Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy 
liefde in ons sy doel volkome bereik. 
 
Dit is dan ook deels hoekom hy soveel moeite doen om vir ons voor te skryf hoe 
medegelowiges mekaar moet hanteer in ons huwelike, gesinne, by die werk. En dis hoekom hy 
moeite doen in Hfst 2 om te verduidelik dat ons nou een nuwe mensheid is: 
16. Deur sy dood aan die kruis het Hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en dié twee met 
God versoen en tot een liggaam verenig. 17Toe Hy gekom het, het Hy die goeie boodskap van 
vrede gebring: vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir dié wat naby was. 18Deur 
Hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. 
19Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die 
gelowiges en lede van die huisgesin van God. 
 
Deel van ons wapenrusting opneem is dus om seker te maak dat alle skeiding wat die sonde 
tussen mense en mensegroepe gebring het, weg te geneem. Vriende, hoe beter jy vir Jesus leer 
ken, hoe beter jy sy Woord ken, hoe makliker word dit om in vrede met ander mense te leef. Jy 
kan dan nie anders nie, want ons is mos besig om al hoe meer soos Jesus te leef. 
 
As jy in onvrede met ander mense leef, het jy geval vir die leuen van Satan. Dan wankel jou 
geestelike fondasie. Dan gaan jy verseker ook nie vrede hê nie, want as ons nie vrede met 
mekaar het nie, kan ons op geen manier vrede met God hê. 
 
Ek kan die nie genoeg beklemtoon hoe belangrik dit is dat ons vasstaan in ons geloof deur die 
bereidheid vir die evangelie van vrede as skoene aan ons voete aan te trek nie. Wat is dit? 
Dis die wete dat daar nou vrede tussen ons en God is. Dis die wete dat niks ons nou van sy 
liefde vir ons kan skei nie. En dit maak dat ons weet ons kan nie meer in onvrede met mekaar 
lewe nie. 
  
As jy nie hierdie fondasie het nie, gaan jy nie geestelike staande kan bly teen die aanslae van die 
duiwel nie.  
So, kom ek vra jou vanaand: Glo jy dit? Glo jy dat Jesus jou liefhet en glo jy dat daar vrede 
tussen jou en God is en glo jy dat Hy altyd vir jou sal sorg? 
 
Hoeveel vrede beleef jy? In watter mate beleef jy die vreugde van die Here? In watter mate het 
jy sekerheid van jou verlossing? 


