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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie 8 
          ______   

 
GEESTELIKE OORLOG 

 
INLEIDING 
 
Om 'n algemene begrip van die geestelike stryd te kry, lees ons (Ef.6:10-18). Lees hierdie versies eers 
biddend voor u verder gaan, want hier kry ons 'n volledige voorstelling van die stryd, ons geestelike 
hulpbronne, die wapenrusting, die wapens en oorlogsbevele. 

 
1. DIE GEESTELIKE OORLOG 
 
1.1. DIE CHRISTEN SE KRAG (Efes.6:10) 
 
“Word kragtig in die Here en in die krag van Sy sterkte. " Hierdie woorde is 'n bemoediging vir almal 
wat die Here liefhet, want dit laat ons wegkyk van ons eie swakheid en tekortkomings, na die krag van 
Christus en Sy algenoegsaamheid. Jesus het gesê: “Aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde" 
(Matt.28:18). Almal wat gelowig na Hom toe kom, het deel aan hierdie krag, en aan Sy 
algenoegsaamheid. Bid die Heilige Gees om hierdie krag in al die omstandighede van u lewe te laat 
geld. Eien vir uself in die geloof die belofte van (2Kor.12:9) toe. 
Lees Jes.40:29; Miga 3:8, Hand. 1:8; 6:8; 2 Tim. 1:7 – maar onthou (2 Kor.4.7). 
 
1.2. DIE CHRISTEN SE VYANDE (Efes. 6:12) 
 

Agter al die boosheid waaraan die mens hom skuldig maak, is daar een wat genoem word 
“duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei'' (Open .12:9). In vers 10 word van hom gepraat as "die 
aanklaer van die broeders". Die mate van sy krag word daarin gesien dat toe Migael, die Aartsengel 
met die duiwel in 'n woordestryd was:  “...het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie ,maar 
het gesê,die Here bestraf jou” (Judas 9). 

 
lemand het gesê: Moenie die duiwel onderskat nie; jy is nie opgewasse teen hom nie. Moet 

hom ook nie oorskat nie, want hy is nie opgewasse teen die Here Jesus nie. Onthou hy is 'n vyand wat 
weerstaan kan word, hy is magtig, maar nie almagtig nie; hy is slim, maar nie alwetend nie. 

 
Ons lees in (Jak.4:7) - "Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug”. Ons moet dit doen 

in die naam van die Here Jesus wat alwetend en almagtig is; en omdat Hy bekend is met ons swakhede 
bewys Hy homself sterk aan ons kant (Rom.8:37-39) 
 
1.3 DIE CHRISTEN-STRYDER SE BEVELE (Efes. 6:13, 14, 18) 
 
Neem jou wapenrusting op. Staan vas. Waak en bid. So sal u die aanslae van die vyand kan weerstaan 
en in die krag van die Heilige Gees oorwinnaar wees. God het dit vir ons moontlik gemaak om die 
vyand te verslaan, en verwag dat ons sal vas staan en na ons alles volbring het, staande sal bly. Daar 
mag geen verslapping wees nie. Ons moet altyd op ons hoede wees (1 Pet.5:8-9; Luk. 18:1). 
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2. DIE CHRISTEN SE WAPENRUSTING Efes. 6:11, 1 
 

“Die volle wapenrusting van God.”  Soos ons nou op die verskillende dele van die 
wapenrusting let, laat ons een vir een in die geloof aantrek; laat ons dit sorgvuldig aan die begin van 
elke dag doen. 
Dit sal verstandig wees om die dag so te begin.  Vra die Here om u hart opnuut weer te reinig deur die 
kosbare bloed van die Here Jesus, en om u 'n vars invulling van die Heilige Gees te gee. So sal u krag 
ontvang om God op 'n waardige wyse te dien en die Christelike lewe te leef. Dit sal ook 'n goeie 
voorbereiding wees vir die studie van die geestelike wapenrusting. 
Trek dit nou stuk vir stuk as 'n geloofsdaad aan. 
 
2.1 DIE LENDENE MET DIE WAARHEID OMGORD 
 

Die naam van hierdie stuk van die Christen se wapenrusting is "waarheid". Die Here Jesus, die 
lewende Woord, het gesê: "Ek is ... die waarheid." (Joh. 14:6) Die Bybel, die geskrewe Woord, is "die 
Woord van die waarheid" (Jak.l:18). Die Heilige Gees wat die geskrewe Woord gegee het, is die Gees 
van die waarheid (Joh 16:13). Hier sien ons die drievoudige krag van hierdie God-gegewe gordel. Bind 
dit om u heupe. Maak seker dat dit goed vas is. Vind uit wat dit alles vir u inhou in die geestelike stryd 
en staan vas in die waarheid. Dit sal jou standvastig maak wanneer jy terneergedruk is. Die gordel van 
die waarheid is die bron van die hele gesonde leer wat op die Bybel gegrond is, en is u beveiliging in 
tye van beproewing en versoeking. Die vyand sal trag om jou daarvan te berowe. Lees (Luk .4:1 -14) en 
kyk hoe die Here Jesus die Woord gebruik het toe Satan Hom versoek het. Let op in vers 10 hoe Satan 
die Woord verkeerd aangehaal het soos dit in Ps.91:11  geskrywe staan. Hy het die woorde "op al jou 
weë "uitgelaat. Om Hom van die dak van die tempel af te werp was sekerlik nie die weg van die Vader 
vir Sy Seun nie. 

 
Die Here Jesus het die vyand verslaan met die Woord van die waarheid. U kan 

dit ook doen. U kan miskien nog nie die Woord so goed aanhaal nie, maar u sal vind dat as u dit getrou 
lees en in die lig van die Woord wandel, die Heilige Gees dit in u herinnering sal bring in tye van 
versoeking. Hy is die Gees van Waarheid en sal u ook bewaar as u versoek word om daarvan af te wyk 
"Staan dan vas ,julle lendene met die waarheid omgord.” (vers 14) 
 
2.2 DIE BORSWAPEN VAN DIE GEREGTIGHEID (Efes. 614) 
 

Die Christen se borswapen is geregtigheid. Die Woord van God leer vir ons dat Christelike 
geregtigheid of, soos dit gewoonlik genoem word, "regverdigmaking deur die geloof", die geregtigheid 
van God is en dat ons dit deelagtig word "deur geloof  in die Here Jesus Christus" (Rom.3:22) As 'n 
beginsel werk hierdie geregtigheid in ons deur die geloof; maar in die praktyk werk dit deur ons deur 
die liefde. In 1 Thess. 5:8 word ons vermaan om die borswapen van geloof en liefde aan te trek. Die 
geregtigheid vir ons moet sy praktiese uitwerking hê. Geloof ontvang dit en beveilig dit. Liefde toon dit 
aan ander en verewig dit. Die twee moet saamgaan vgl. (Rom. 10:6-14) met (Jak.2:14-17). 

 
God se geregtigheid sluit heiligheid in, wat sy volste uitwerking in die lewe van 'n Christen het 

as die hart gereinig en met die Heilige Gees - die Gees van heiligheid vervul is (Rom. 1 A). Die hart moet 
dus beskerm word teen die siele vyand wat sal probeer om dit weer te besoedel. Die hart is die setel of 
die bron van die liefde en daaruit kom die natuurlike eienskappe -verstandelike en morele 
hoedanighede en gesindhede. Hierdie dinge in 'n rein hart en beheer deur die Heilige Gees, verryk die 
karakter van die Christen en beïnvloed die lewens van ongelowiges. Die geregtigheid van God as 
borswapen, beskerm ons in tye van versoeking. Let op (1 Pet.3:12), 13; (Ps.5:12; 34:17-19), (Jes.32:17; 
61:10); (Fil.3:8, 9). 
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2.3 DIE SKOENE VAN DIE EVANGELIE VAN VREDE (Efes. 6:15) 
 
God het wonderlik voorsiening vir ons gemaak om vas te staan op ons voete ten opsigte van 
versoeking en sonde en die vrymaking van hulle wat nog met sondebande gebind is. Dit is die skoene 
van die evangelie van vrede waarmee die Christen geskoei moet wees. Sy boodskap gaan oor die kruis 
van Christus en Sy seëninge. Dit is die goeie nuus van God wat versoening met die Vader aanbied, 
verlossing deur die Seun, en heiligmaking met Sy toerusting en krag deur die Heilige Gees. Die wat dit 
aanvaar, ontvang vrede met God, die vrede van die Here Jesus in die hart en 'n opdrag om die 
evangelie van vrede te verkondig. Maak seker dat u voete goed geskoei is met hierdie skoene wat God 
voorsien het. Maak seker dat daar geen los veters en riempies is wat u kan laat struikel nie. Geen 
kompromie moet gemaak word nie. Bly getrou aan God en Sy boodskap en u sal oorwinnaar in 
versoeking en oor sonde wees. Lees Jes.52:7; Neh. 1:15; Judas 3; Rom.1:16; 1 Kor.l:18; 1 Thess. 1:5; 2 
Tim. 1:8-14. 
 
2.4 DIE SK1LD VAN DIE GELOOF (Efes. 6:16) 
 

Volgens Heb.l 1:1 is geloof  “ vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge 
wat ons nie sien nie". Hierdie geloof is gebaseer op die sekerheid van die woorde van die Bybel, en 
neem God op Sy Woord (Sien Spr.22:19-21; Luk.l:4; Rom. 10:17). 

 
Geloof moet 'n voorwerp hê. Die geloof moet in iemand of in iets wees. Israel se geloof was in 

God se Woord en in die bloed van die lam aan die deurposte. Dit was hulle skild. Die voorwerp van ons 
geloof is Christus gekruisig - Jesus en Sy kosbare bloed. Ons skild van geloof is die Bloed van die Lam. Sy 
beskutting is volmaak. Niks kan daar deurdring nie, want die lewe van God is daarin. (Sien Lev. 17:11 & 
2 Kor.5:19). "Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op. " As versoeking, of die aanslae van die 
vyand kom, hou dan die skild van die geloof op en sê: "Here Jesus, ek  weier en verwerp hierdie ding 
waarmee Satan na my kom. Dek my onder U kosbare bloed en verlos my." As die aanslag voortduur, 
roep dan die Naam van die Here Jesus aan. Daar is wonderlike krag in die Naam van die Here Jesus - 
krag om die bose geeste uit te werp (Hand. 16:18), krag om kreupeles te genees (Hand.3:1, 16), krag 
om sondaars te red (Hand.4:7-12). "Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop 
daarin en word beskut" (Spr.18.10). 

 
God het die Here Jesus ‘n Naam gegee wat bo elke naam is (Fil.2:9). Al die gesag van God en 

die oorwinning van die Kruis is in daardie Naam gevestig (Ef. 1:19-23); Heb.2:9-15). As ons die Naam 
van die Here Jesus pleit is dit 'n erkenning van geloof in Sy kosbare Bloed, en 'n versoek dat Sy gesag 
ten behoewe van ons moet geopenbaar word. Dit bring verlossing in versoeking, beskerming teen die 
vurige pyle van die vyand deur die Here Jesus Christus. 
Lees Ps.71:2, 4; 121:7; 94:14; Jer.20:10, 11; Jak.4:7; Open.l2:10, 11. 
 
2.5 DIE HELM VAN SALIGHEID  (Efes.6:17) - "helm van verlossing" 
 
Die woord "saligheid" word gewoonlik gebruik as ons van die ondervinding van die wedergeboorte 
praat. Maar om reg te begryp wat dit alles insluit vir die Christen, is dit nodig om te verstaan dat die 
wedergeboorte eintlik maar die begin van God se groot saligheid is. In die wedergeboorte word die 
liefde van God vir ons 'n werklikheid (Rom.5:5). Die Heilige Gees kry woning in ons (I Joh.3:24) en ons 
het ewige lewe (1 Joh.5:11-13). Ons is gered. Tog verlang God dat Sy liefde in ons tot volmaking moet 
kom (Matt.5:44-45; 1 Joh.4:16-21; Ef 3:14-19) en dat Sy Gees in al Sy volheid in ons moet woon nadat 
ons Hom vertrou het om ons harte te reinig. Soms praat ons van hierdie dieper genadewerk as "volle 
saligheid". Neem die helm van saligheid - hou aan om dit te neem. Dit sal u bewaar van dwaling en 
valse leer en u voorberei vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus (Rom.15:13; 1 Thess.4:13; 1 
Joh.3:1-3). 
 



 4 www.jam.org.za 

2.6 DIE SWAARD VAN DIE GEES - Dit Is Die Woord Van God  (Efes.6:17) 
 

Die Christen se swaard is die swaard van die Gees wat die Woord van God is. Hierin sien ons 
die wysheid van God; 'n swaard vir die geestelike stryd word deur die Gees van God voorsien 
(Heb.4:12). 

 
Die Woord van God is beide 'n verdedigings- en aanvalswapen; en ons sien Sy 

algenoegsaamheid in die kragtige wyse waarop die Here Jesus dit gedurig gebruik het. Hy het dit 
gebruik om Satan te verslaan (Matt.4:4-l 1). Vol van die Heilige Gees het die Here Jesus die swaard van 
die Gees met krag en gesag gehanteer (Luk.4:14, 32, 36). 

 
Bestudeer die Woord van God. Word bekend met wat daarin staan en gaan dan, gereinig en vol van die 
Heilige Gees, en met die voile wapenrusting van God, om die geestelike stryd voort te sit, "terwyl jy 
met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en daartoe waak met alle volharding en 
smeking vir al die heiliges” (6:18). 
 
2.7 DIE CHRISTEN SE GEBED 
 

Gebed word hier nie as deel van die wapenrusting genoem nie, en tog is dit in sy geheel 
toegespits op gebed. So word moeilikhede oorbrug, hindernisse verwyder en wee geopen om die 
evangelie aan behoeftige siele te bring en harte voor te berei om daarna te luister. 

Gebed is 'n magtige wapen waardeur die vestings van Satan in die lewens van manne en 
vroue neergewerp kan word (2 Kor. 10:4). Gebruik hierdie wapen gedurig en probeer om dit verstandig 
te doen.  

 
 

Hou die volgende in gedagte: 

• Vra die Here om u te leer hoe om in die Gees te bid. 

• Laat u gebede gereeld wees - nie met rukke en stote nie. 

• Bid met volharding (Luk. 11:5-10). : 

• Bid en waak. Die twee gaan saam. 

• Waak oor u eie lewe terwyl u weet dat u wandel volgens die Woord van God is. 

• Gee ag en let op hoe God werk, en volhard om saam te werk in die gebed totdat die oorwinning 
volmaak is. 

 
Dit is paslik om hierdie lesing af te sluit met Judas 24:25.  

"Aan Hom nou wat magtig is om julle vir struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy 
heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleen wyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, 

krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. " 
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Toets  8 
Geestelike oorlog 

 

 
1.  Teen wie veg die Christen? (Ef,6 12; 1 Pet. 5:8) 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

d. ______________________________________________________________________________ 
 

2.  Het ons die krag in onsself om teen hierdie vyand te veg? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3.  Waarvandaan kom ons krag? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Waaruit bestaan die Christen se wapenrusting? 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
 

c. _____________________________________________________________________________ 
 

d. _____________________________________________________________________________ 
 

e. _____________________________________________________________________________ 
 

f. _____________________________________________________________________________ 
 

g. _____________________________________________________________________________ 
 
5. Watter wapens is om mee aan te val? 
 

h. _____________________________________________________________________________ 
 

i. _____________________________________________________________________________ 
 


