
Efesiërs 6:18-20  Ons is toegerus om te oorwin! 

Ek was mal oor die reeks SEAL Team. Dit is ŉ reeks wat handel oor ŉ spesiale eenheid van die 

Amerikaanse weermag, die SEAL’s en verskillende missies waarop hulle moes gaan. Hulle het 

net die beste toerusting tot hulle beskikking. Hulle het oorstukkies amper soos die een 

waarmee ek preek waarmee hulle met mekaar kan kommunikeer en waarmee hulle met die 

Ops kamer kan kommunikeer. 

So wanneer hulle byvoorbeeld ŉ basis infiltreer, dan sal die operasionele kamer wat soms baie 

ver van hulle is met satelliete en infrarooi skandeerders vir hulle presies sê waar die vyand is en 

waar moeilikheid op hulle wag, en wanneer hulle in die moeilikheid kom, dan kan hulle direk 

met die opskamer reël dat ŉ helikopter gestuur word om hulle te kom oplaai of dat ŉ drone ŉ 

bom op ŉ spesifieke plek moet gooi. Hulle het direkte kommunikasie met die ouens wat kan 

sien wat aangaan en kan deur hulle in die regte rigting gestuur word en hulle kan met hulle 

praat en hulp inroep wanneer hulle in die moeilikheid is. 

Vriende, tydens Pinkster het ons gekyk na die wapenrusting van God en het ons gehoor dat ons 

elke dag in ŉ geestelike oorlog gewikkel is. Paulus leer vir ons hier in Efesiërs 6 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. Ons stryd is dus nie teen mense nie en ons veg 

die geveg nie met menslike wapens nie. 

Daarom moet ons die geestelike wapenrusting aantrek wat die Here vir ons gegee het, sodat 

ons weerstand kan bied in die dag van onheil, en, nadat ons die stryd tot die einde toe gevoer 

het, nog op ons pos kan bly staan.  

Ek dink die meeste van ons beleef die huidige tye waarin ons leef as ontstellende tye. ŉ Week 

of wat gelede het ons op die TV tonele van totale anargie beleef soos ek nie weet of ons 

voorheen dit al op so ŉ groot skaal beleef het nie. Duisende mense wat eenvoudig vir hulle 

gevat het wat hulle wil hê en vernietig het so ver as wat hulle gegaan het.  

Die hele krisis in die land en wêreld rondom Covid vererger alles nog verder. Dit het ons Vallei 

hierdie jaar hard te tref en die effek daarvan is selfs die kerk nie gespaar nie. So in ons 

samelewing voel dit asof die duiwel op vrye voet is en beleef ŉ mens dat hy ook sy bes doen om 

die kerk van die Here Jesus te vernietig.  

Net soos die Navy SEALS van die Amerikaanse weermag is ook ons as gelowiges in ŉ konstante 

oorlog of stryd gewikkel. Ons in ŉ intense geestelike oorlog gewikkel.  Selfs al het ons in die 

sogenaamde goeie ou dae voor bv Covid geleef, sou ons nog steeds in hierdie geestelike oorlog 

gewikkel wees. Daaroor is die Bybel baie duidelik.  

So, hoe bly ons staande en op ons pos tot die einde toe? Ek gaan nie die geestelike 

wapenrusting herhaal waaroor Pinkster gegaan het nie. As jy dit gemis het, kan jy dit op Murray 

se YouTube kanaal gaan kyk. Paulus eindig die wapenrusting in vers 17 met die laaste twee 



belangrike dele van ons wapenrusting: Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die 

Gees, dit is die woord van God. 

In ons Bybel is daar dan ŉ punt en dan kry die volgende vers ŉ nommer, dis vers 18 en dan 

begin ŉ nuwe sin, maar dis nie hoe dit in die oorspronklike Grieks staan nie. Die oorspronklike 

geskrifte het nie nommers en punte gehad nie. Dis was aaneen geskryf. So Paulus skryf hier Sit 

verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God, en dan gaan 

hy verder sonder om eers te stop en ŉ nuwe gedagte op die tafel te sit, hy gaan direk oor na en 

beskryf hoe dit gedoen moet word. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid 

deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. 

Ons neem die Woord van God word op deur te bid en God by elke geleentheid deur die Gees te 

smeek. Dit word opgeneem deur voortdurend waaksaam te wees en gedurig te bid vir al die 

gelowiges. Die manier hoe Griekse Woord vir waaksaam hier gebruik word, is die ingesteldheid 

van ŉ soldaat wat in oorlog tyd wag staan en baie paraat en op en wakker moet wees, sodat hy 

nie onkant betrap word nie, want hy weet as hy nie paraat is nie, dan stel hy nie net sy eie lewe 

nie, maar ook die lewe van sy mede soldate in gevaar. 

Vriende, ons is as gelowiges elkeen deur Jesus self opgeroep tot aktiewe diens. Ons word hier in 

Efesiërs 6 opgeroep om ons te bewapen met die geestelike wapens waarmee ons die geestelike 

oorlog moet voer. Ons moet waaksaam wees, want as ons nie waaksaam is nie, kan ons, of ons 

vriende, of ons medegelowiges, geestelik uitsak of die stryd verloor. 

Kom ons neem die situasie wat hom drie weke gelede in KZN en Gauteng afgespeel het. Ons 

was op daardie stadium op vakansie en ek besef die afgelope week met die voorbereiding van 

die preek dat ek op daardie stadium nie geestelik paraat was nie. Hoekom sê ek so? 

Ek dink soos die meeste van ons het die gebeure my vreeslik ontstel. Dit het my moedeloos 

gemaak oor die toekoms van ons land. Dis asof alles wat mens gesien het net die 

moedeloosheid vererger het en ek kon voel hoe dit my vrede en vreugde gesteel het. Nou moet 

ek bely dat ek nie juis daaraan gedink het om oor die situasie te bid nie. Miskien ŉ vinnige 

skietgebed, maar ek het nie oorgegaan in ŉ diepe gesprek met die Almagtige Here wat ek 

aanbid nie.  

Ek was nie geestelik paraat nie en omdat ek nie geestelike paraat was nie, het die duiwel dit 

reggekry om my vreugde vir ŉ hele paar dae te steel. Ek het eenvoudig vergeet dat ons in ŉ 

geestelike stryd gewikkel is en dat die stryd nie teen mense is nie. Ek het in die mens vasgekyk 

en wat die mens doen, en vergeet dat ek wapens het wat die lewende God vir my gegee het om 

geestelik die stryd te voer, deur te bid. 

Jy sien, net soos die SEAL Team het ek en jy hoogs gesofistikeerde kommunikasie toerusting 

wat ons 24/7 in kontak bring met ons geestelike hoofkantoor, as jy my vergelyking sal verskoon. 

Ons noem dit gebed. Paulus gee hier die opdrag: Doen dit alles biddend en smeek God by elke 

geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. 



Ons het direkte kontak met ons Almagtige, Hemelse Vader, die Skepper en Onderhouer van 

alles en ons gebruik dit nie genoeg om ŉ verskil in die wêreld te maak nie. Ons kyk in mense en 

omstandighede vas en vergeet so maklik dat ons stryd nie teen mense is nie, maar teen 

geestelike magte en kragte wat maak dat mense optree soos wat hulle optree. 

En hoor my mooi, ek sê nie die mense het nie ŉ keuse gehad nie, maar dat daar geestelike 

magte aan die werk was wat mense dan in hulle massas saamsleep. 

Soos ek netnou verduidelik het, het die SAEL’s direkte kommunikasie met die opskamer. Net so 

het ons direkte kommunikasie met die lewende God wat ons uitnooi om saam met Hom te stry 

en oorlog te maak teen die geestelike magte wat in die wêreld probeer heers. En net soos die 

opskamer die wyer en groter prentjie kan sien as wat die soldate op die grond dit kan sien, net 

so sien God alles raak en weet Hy van alles wat om ons gebeur. God sien die groter prentjie en 

wil ons lei in ons gebede. 

Hy is immers die Almagtige en Hy begeer dat ons saam met Hom sy koninkryk sal bou. Dis 

immers hoekom Jesus vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Nie in sodat ek en jy net kan 

weet dat ons eendag hemel toe gaan nie. Ons het verlede jaar lank daar stilgestaan dat die 

Here elkeen van ons geroep het om saam met Hom sy koninkryk kan bou en dissipels kan maak.  

Dis wat ons gemeente se visie sê: Vreugdevolle medewerkers in die wingerd met die oog op 

God se oes. So ons glo dat God ons geroep het om saam met Hom te werk en te veg om sy 

Koningkryk te laat kom. 

Vriende, as ons na die gebeure in KZN en Gauteng op ŉ suiwer menslike manier kyk, dan is dit 

ontstellend en het ons rede om alle hoop te verloor. Maar as ons op ŉ geestelike manier daarna 

kyk, dan kan ons nie vaskyk in die mense nie, want Paulus maak dit tog duidelik in Efesiërs 6 dat 

ons stry nie teen vlees en bloed is nie. Ons moet verby die mense en wat die mense gedoen het 

kyk en besef daar is ŉ geestelike mag agter die optrede van die mense werksaam. Ons moet 

weet dat as kinders van die Here het ons altyd hoop en ŉ toekoms. 

Hoor my mooi vanoggend: Die stropery is die uitvloeisel of manifestasie van die geestelike stryd 

waarin ons gewikkel is en in die stryd het ons ŉ direkte lyn na ons Koning, Jesus Christus. Ons 

moet dit net gebruik. Ons moet bid vriende, bid dat die magte van die bose nie die oorhand in 

ons land kry nie. Ons moet bid dat die mense in wie ons vaskyk ŉ ontmoeting met Jesus 

Christus sal hê. Ons moet toelaat dat ons Bevelvoerder, Jesus ons Here, ons gebede en ons 

gedrag bepaal.  

Dis wat dit beteken om in die Gees te bid. Om rustig genoeg te word in die teenwoordigheid 

van die Here, sodat sy Gees ons gebede vir ons kan lei. Ons bid in die Gees as ons toelaat dat 

die Gees gedagtes in ons koppe plaas vir wie ons moet bid en waarvoor ons moet bid. Ons het ŉ 

direkte lyn na die lewende God en ons moet dit gebruik sê Paulus. 

In 1 Timoteus 2:1-4 lees ons byvoorbeeld hoe ons vir ons land moet bid. Ek dring daarop aan 

dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle 



mense, 2vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe 

kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. 

Ons moet bid vir die wat regeer, almal wat op een of ander manier gesag uitoefen. Hoekom? 

Sodat mense se lewens nie ontwrigting word nie en hulle op die Here en sy koninkryk kan 

fokus. Hoekom? Sodat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 

Ons moet vir ons leiers bid, sodat daar rus en vrede kan wees, sodat mense op die Here en sy 

koninkryk kan fokus. Sodat mense se fokus nie op onrus of dinge soos die politiek gefokus sal 

wees nie, maar dat hulle gered kan word en tot die kennis van die waarheid kan kom. 

Satan wil mense se fokus wegneem van die Here. Ek dink hy het dit drie weke gelede baie goed 

reggekry, omdat ek, en dalk jy ook, nie geestelik op en wakker en op ons pos was nie. Hy het dit 

reggekry om ons fokus ook van die Here af te neem. En in plaas van op ons knieë gaan en die 

geveg in gebed deurbid, het ons toegelaat ons dat ons vrede en vreugde en hoop gesteel word. 

Hierdie is nogal ŉ wakeup call vir my. Ons dink so maklik dat God vir ons gebed gegee het sodat 

ons net vir ons eie heil en gemak en gerief en eie voor en afkeure na God kan gaan. Vir my is 

gebed soveel keer net ŉ manier om te kry wat ek wil hê terwyl Paulus hier in Efesiërs 6 vir ons 

sê gebed is die manier waarop ons die geestelike wapenrusting gebruik. Dis die manier wat ons 

die geestelike veldslae wen. 

Vriende, Paulus verduidelik baie mooi vir ons hier in Efesiërs 6 hoe belangrik ons as 

medegelowiges vir mekaar is as hy sê: Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Ons 

moet gedurig vir mekaar bid. Ons moet vir alle gelowiges bid. Ek wonder of ons verstaan hoe 

belangrik ons gebede vir mekaar is. Onthou nou, ons verkeer in ŉ oorlog. 

As ons die beeld van ŉ oorlog in Paulus se tyd neem en ons kyk weer na die Romeinse leer en 

hoe hulle oorlog gevoer het, dan sien ŉ mens hoe nodig ons mekaar het. Die Romeinse soldate 

het hulle skilde bymekaar ingehaak en dan ŉ muur gevorm. So wanneer die ou langs jou 

sneuwel, kan kom daar ŉ opening in die muur en is jy nie meer veilig en beskerm aan daardie 

kant nie. 

Hoor jy die erns van die saak as een van ons geestelik struikel. As iemand langs ons geestelik 

struikel, dan maak dit my geestelik “vulnerable”, kwesbaar. Dan word ek ŉ sagte geestelike 

teiken. Dit geld ook vir die medegelowiges van wie jy nie hou nie. Ook vir hulle moet jy bid. Dis 

die opdrag van die Here. Jy moet dit doen want jou eie geestelike behoud hang daarvan af. 

Dit raak elkeen van ons. Dit raak die liggaam van Christus. Dis hoekom Paulus in 1 Korintiërs 12 

vers 26 sê: As een lid ly, ly al die lede saam. Ons kan so maklik hard op mekaar wees, maar ons 

het mekaar so nodig dat dit eintlik ŉ saak van geestelike lewe en dood vir ons is om vir mekaar 

te bid. 

Kom ons neem weer die situasie wat drie weke gelede in ons land plaasgevind het. Dit het ons 

vrede, vreugde en hoop gesteel, is ek reg? Sê vir my of ek verkeerd is. As jy by iemand gekom 



het en julle daaroor gepraat het, het die gepraat gemaak dat ons al hoe negatiewer geword het 

en dit het ons net nog meer moedeloos oor ons land gemaak. 

Wat dink julle sou gebeur het as ons geestelik paraat was en dadelik vir die situasie ons land 

begin bid het en daarmee saam vir mekaar begin bid het? Dink net watter verskil dit sou 

gemaak het as ons dadelik ons geestelike wapenrusting aangetrek het? Dink net watter verskil 

dit sou gemaak het as ons in plaas van saam gesels oor die chaos in ons land, ons eerder 

bymekaar gekom het om saam te bid vir vrede en kalmte? 

Miskien is dit wat jy gedoen het, dan is ek jammer vir die preek, maar ek weet dis nie wat ek 

gedoen het nie. Ek was nie geestelik paraat soos Paulus ons beveel om te wees nie. Paulus 

beveel ons hier om mekaar in gebed te dra as gelowiges, want die bose hou nie daarvan dat ons 

oorwinningslewens lei nie en gaan alles in sy vermoë doen om geestelike te laat struikel. Ons 

het mekaar se gebede nodig om in die geestelike oorlog staande te bly. 

Daarom wil ek soos Paulus ook ŉ beroep om julle maak: Bid asseblief vir my en Miga en Deon, 

dat wanneer ons preek, God vir ons die woorde sal gee, sodat ons die geheimenis van die 

Evangelie suiwer en reg kan verkondig. Bid dat ons met vrymoedigheid die evangelie kan 

verkondig soos dit aan ons opgelê is. 

Vriende, as ons preke julle nie genoeg inspireer nie, dan wil ek vir jou vra, bid jy vir ons? Of is jy 

net daarop uit om te kritiseer? Bid vir ons sodat die Heilige Gees ons kan bekragtig en ons 

prediking werklik vanuit die vloei van God se Gees sal kom. Bid vir ons beskerming teen die 

aanslae van die bose, want ons en ons gesinne is nog meet die fokus van satan se aanvalle. Hy 

weet as hy ons mismoedig en moeg en afgemat kan kry, dan raak ons oneffektief en dan raak 

dit die hele gemeente. 

So volgende keer as jy wil kritiseer, draai na God, neem jou posisie in as soldaat van Christus en 

bid dat God se Gees ons sal lei en bekragtig. Ek en jy, elke kind van die Here, oud en jonk het 

direkte toegang tot ons Bevelvoerder, ons Hoof, Jesus Christus wat ons Oorwinnaar is. Die Een 

voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Hy die Koning van alle konings is. Dat Hy die 

Here is. 

Kom ons wees paraat, biddend, op ons pos. Kom ons dra mekaar in ons gebede. Kom ons dra 

ons land in ons gebede. Kom ons trek ons geestelike wapenrusting aan deur ons gebede. Kom 

ons wees die Here se SEAL- Team. 

Dis nie moeilik om te bid nie. Kom ons probeer dit. Word stil en maak jou oë toe. Vra vir die 

Here waarvoor of vir Hy wil hê jy nou voor moet bid. Na ŉ rukkie sal iemand se gesig by jou 

opkom of ŉ gedagte sal spontaan by jou opkom. Bid dat daarvoor soos die gedagtes in jou kop 

gevorm word. .......... Amen. 

Ek wil afsluit deur hulle te herinner: Jesus het reeds vir ons die oorwinning aan die kruis behaal. 

Ons veg die geestelike oorlog altyd vanuit ŉ posisie van oorwinning en daarom sluit ons af met 

die Oorwinningslied. 


