
Les 12.4 Wapenrusting 
Hieronder zie je Efeze 6:10-17. Daar lees je dat christenen met de wapens van God 
moeten vechten tegen de duivel en de boze geesten.  
Die wapens zie je hieronder staan. Onderstreep de stukjes die horen bij deze zes 
wapens en zet het nummer erbij. Je vindt de wapens vanaf vers 14. 
 
 
1. gordel van de waarheid  - leugens belemmeren maar de waarheid geeft ruim baan 
2. harnas van gerechtigheid  - verlost van zonde, niemand kan je bij God zwart maken 
3. sandalen van het evangelie  - je geeft Gods vrede door en brengt zijn woord in praktijk 
4. schild van geloof   - je geloof beschermt je tegen de woede van de satan 
5. helm van verlossing   - je bent door God verlost en gezegend 
6. zwaard van de Geest   - de Geest brengt je Gods woord te binnen, zo ben je wijzer dan de duivel 

 
 
 
10Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht. 11Gebruik 
Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. 12Want we 
vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We 
vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. 13Pak daarom de 
wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij 
aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken. 

14Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie 
moeten vechten: Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede. 15Breng aan iedereen het goede 
nieuws van de vrede. 16En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild 
tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. 17Vertrouw erop dat God je zal redden, want 
dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De heilige Geest 
zal je helpen om die boodschap kracht te geven. 
 
Dit is je wapenrusting als christen!  
Hoe kun je de wapens gebruiken in de volgende situaties? Verdeel de situaties en bedenk wat je kunt 
doen met de wapens hierboven. Bespreek wat je bedacht hebt. 
 
A. Rick zit op voetbal. Het gaat erg goed met de club, ze promoveren. Dat betekent wel dat er 

wedstrijden op zondag gespeeld worden. Dat wil Rick niet omdat hij dan niet naar de kerk kan. De 
clubgenoten vinden hem een spelbreker. 

B. Karel, Lidy, Melanie en Peter zitten te kletsen in de pauze. Ze hebben het over Arie en kraken 
hem helemaal af. Rinke hoort het. Zal hij er wat van zeggen? 

C. Annette zit op een algemene school en heeft biologie. Haar leraar zegt dat alle wetenschappers 
het er over eens zijn dat de evolutietheorie een feit is. Wie in schepping gelooft is niet meer van 
deze tijd. 

D. Clemens ligt te draaien in zijn bed. Vandaag heeft hij geld uit de tas van Marcel gepakt. Hij baalt 
dat het uitkwam en dat zijn ouders zo teleurgesteld zijn. Maar wat vindt God van Hem? Wil God 
nog wel met hem te maken hebben? 

E. Lisanne loopt vaak te twijfelen. Wat als het geloof nu niet waar is? Of, als ze het niet volhoudt om 
te blijven geloven? Kan ze maar niet beter gelijk stoppen? 

F. Rik merkt dat John niet meegaat op schoolreis. Hij zegt dat hij geen zin heeft, maar Rik denkt dat 
het te duur is. Ze hebben bij John niet veel geld. Maar is dit wel zijn probleem? 
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