Bijbelstudie van Br. Joh Braaksma over de geestelijke wapen rusting
DEEL I.

Ef. 6 vers 10 - 20.

Wij zien dus, dat wij hier als gelovigen, als de Gemeente van Jezus Christus, een bijzondere
taak hebben. Niet de taak om hier aan de wereldregering te komen, want God heeft de
staatkundige macht in de handen der heidenen gegeven. Maar de Gemeente heeft een
geestelijke taak om door haar gebed en door haar levenswandel, die heilig en onberispelijk
moet zijn, de machten en de overheden in de hemelse gewesten te leren kennen en ook te
bestrijden, als het om de duivelse machten aangaat. In die zelfde Ef. brief wordt ons daar
nog iets van gezegd in Ef. 3 vers 10 "Opdat thans door middel van de gemeente aan de
overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend
zou worden". Hier zien we dus, hoe thans in deze tijd de Gemeente bestemd is om een
middel te zijn waar door aan de overheden en machten de veelkleurige wijsheid Gods
bekend zou worden. Dit is geen geringe taak. Ik geloof, als wij ons hiervan meer bewust
zouden worden en ons meer op deze taak zouden concentreren, dat daardoor veel grotere
en heerlijke dingen het gevolg zou kunnen zijn. Iedere overwinning hier op deze aarde,
iedere van het Koninkrijk, is eerst bevochten geworden in de hemelse gewesten. Een
opwekking komt niet door veel halleluja geroep en door veel reclame, maar een opwekking
komt, als Gods kinderen op haar plaats gaan komen de boze machten daardoor gebonden
en wederstaan worden, zodat er een over winning zichtbaar gaat worden in deze wereld.
Dan zullen ook de overheden, de regeerders van deze wereld onder andere invloeden
komen te staan, en misschien andere besluiten gaan nemen. Dan komen ook de zielen in
Israël en de andere volkeren -wereld onder andere invloeden Als één ziel zich bekeerd ,als
Één zondaar tot Christus komt, dan is dat eigenlijk het gevolg van een reeds tevoren
behaalde overwinning in het rijk der duisternis want satan immers voerde de heerschappij
over die zondaar. Deze wereld ligt onder zijn machtsgebied. Maar als de zondaar daaronder
uitkomt, dan wordt hij immers van uit het rijk der duisternis in dat van het licht geplaatst. Het
Woord zegt in Col.1 vers 13 "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en
overgebracht in het Koninkrijk van de zoon zijner liefde". Ziet u, dan wordt een ziel dus
verlost uit de macht der duisternis Maar als zo'n ziel dus tot Jezus komt en gered wordt, dan
is er dus een overwinning behaald op het rijk der duisternis. Daartoe wekt Paulus dan ook de
Gemeente. op, om de geestelijke wapenrusting aan te doen, en deze geestelijke strijd aan te
binden. Hij roept daar bij de hulp der Gemeente in, als hij zegt in Ef. 6 vers l9: "Ook voor mij,
dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het
geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen.
Dan zal ik daar toe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken "Hoe belangrijk is
dat. Wij willen dan nu met elkander onze aandacht hebben bij deze geestelijke wapenrusting.
Onze strijd is dus niet tegen bloed en vlees, maar gelijk vers 12 zegt, tegen, de overheden,
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers der duisternis, tegen de boze geesten in de
hemelse gewesten. En daarom, omdat het een geestelijke strijd is, hebben wij ook een
geestelijke wapenrusting nodig. Vlees en bloed kan je bestrijden met vleselijke wapenen;
maar deze boze geesten, deze machten der duisternis zijn alleen te bestrijden met
geestelijke wapenen. Daarom wordt de Gemeente een geestelijke wapenrusting
geschonken. De Heer, die alles weet, heeft er ook voor gezorgd, dat wij die strijd aan
kunnen, Hij heeft voor onze geestelijke wapenrusting zorg gedragen Maar wij moeten die
slechts aannemen en aandoen, zoals het in het Woord staat. U vindt nergens in het NieuweTestament, dat wij de Heer er om moeten vragen. De Heer heeft haar ons gegeven, maar wij
moeten haar eerst aannemen, maar dan ook aandoen en daarna haar leren gebruiken. Daar
zijn dus drie dingen. We moeten dus allereerst aannemen en wel; in het geloof, want het is
alles door het geloof. U heeft uw redding toch ook verkregen door het geloof, op welke
wijze? Door uw redding aan te nemen, is het niet zo? Anders gaat het niet. God heeft ons de
redding gegeven in Christus, maar u ontvangt het door uw redding aan te nemen. En zo
heeft God ons ook de wapenrusting gegeven. Hoort u maar, in vers 13 staat :"Neemt daarom
de wapenrusting Gods". Aannemen, wat God gegeven heeft; dat is nummer één, en dat is

alleen door het geloof. En als wij dan aangenomen hebben, dan staat in vers 11, dat Wij
haar ook moeten aandoen,"Doet de wapenrusting Gods aan",d.w.z. dan trekken wij haar aan
en dat betekent, dat wij haar tot ons eigendom maken, dit is, om het heel duidelijk te zeggen.
de gehoorzaamheid des geloofs. Het één volgt op het andere. Zo is het met alles. Als u van
de redding hoort, die God gegeven heeft, dan mag u door het geloof het aannemen en dan
door de gehoorzaamheid in dat geloof, wordt het uw deel, dan is het uw bezit. Dat is met al
deze dingen. Het ware geloof gaat pas werken, dat wordt pas een realiteit, als wij er aan
gehoorzamen. En nu willen wij deze wapenrusting nog wat nader bestuderen, Het is een
totale wapenrusting. De Heer heeft daar niets bij vergeten, want als we deze wapenrusting
nader bezien dan zal u zien dat zij uit zeven uitrustingsstukken bestaat. En zeven is weer het
getal van Gods totaliteit. Wij beginnen bij vers 14, waar we lezen: "Stelt u dan op" dat is het
eerste nodige, waarmee wij moeten beginnen. Wij moeten ons op stellen, d.w.z. dat wij
zeggen :"Heer, hier ben ik voor U en Uw dienst". Het gaat hier om onze geestelijke taak
Toen wij als zondaar kwamen, kwamen wij ook bij de Heer voor onze redding, en nu als
geredde zondaar en dus geen zondaar meer, maar als een rechtvaardige, nu komen wij tot
de Heer en zeggen: "Heer, gebruik mij in Uw dienst hier ben ik. Ik stel mijn gaven, mijn tijd,
mijn weten, mijn kunnen, alles in Uw dienst" zoals ook een soldaat op moet komen en zich in
dienst moet stellen voor zijn koning en zijn land. Het begint dus met:" Heer, hier ben ik, neem
mij, breek mij vul mij en zend mij. Die gezindheid moet er zijn." Ik leg mij op Uw altaar neer,
zegt Gij maar, wat ik moet doen en wat Gij wilt". Nu zegt het Schriftwoord: "Stelt u dan op,
uw lendenen omgord met de waarheid". Dit is het eerste uitrustingsstuk. De Heer weet, dat
Zijn dienstknecht sterk moet zijn, dat Zijn dienstknecht kracht moet ontvangen, om stand te
kunnen houden, om te kunnen strijden. Maar natuurlijk niet sterk in het vlees, het is geen
vleselijke strijd, maar in de Geest. Nu staat er: "uw lendenen omgord met de waarheid" .De
kracht van de man zit , immers in de lendenen. Wij hebben in deze strijd niet zo zeer
lichamelijke kracht, nodig, maar allereerst de kracht van de Heilige Geest. Jezus zegt tot zijn
discipelen in Luc .24 : 49 : Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt: met
kracht uit den hoge". Want Hij had een taak voor hen, maar Hij wist ,dat: zij deze niet in
eigen lichamelijke kracht zouden kunnen volbrengen. De strijd gaat immers tegen de
machten in de lucht en dat zal niemand in eigen kracht kunnen volbrengen Daarvoor hebben
wij de kracht van de Heer Zelf van node, de kracht van de Heilige Geest, die wij ontvangen
door de doop en het blijvend vervuld zijn met de Heilige Geest, zoals de discipelen met
Pinksteren deze kracht ontvingen. Ieder kind van God moet vruchtbaar gaan worden, en wil
hij in die strijd kunnen komen dan moet hij met de Heilige Geestes kracht aangegord zijn.
Jezus zegt het in Hand.1 : 8 "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over
u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het
uiterste der aarde". Ef. 6 vers 10 zegt: "Voorts weest krachtig in je zelf ?. of weest krachtig in
de theologie?, dat staat er ook niet, maar "Weest krachtig in den Here en in de sterkte Zijner
macht". Niet door kracht, noch door :geweld, maar door mijn Geest (Zach.4 : 6) zal het
geschieden. Daarom begint het dus er mee, dat de dienstknecht aangegord moet worden
met de kracht van omhoog. en vervuld moet zijn met de Heilige Geest. Als onze lendenen
(geestelijk) sterk zijn, dan kunnen wij blijven staan. Dat zegt Jezus in Joh. 7 vers 38: "wie in
Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien".
Dat binnenste wordt dus vervuld met Geestes kracht. Wie de doop des Geestes ervaren
heeft, kent de kracht des Geestes in zijn leven. Jezus zegt in Joh.4 :14. "Het water, dat Ik
hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwigen leven"
.Wat is dat heerlijk! Maar let nu op: "uw lendenen omgord met de waarheid". Het is een
omgording. Willen wij vervuld worden met de Heilige Geest en vervuld blijven met die kracht,
dan moeten wij ons allereerst opstellen en zeggen" Hier ben ik Heer, neem mij, breek mij, vul
.mij". Maar dan ook omgord willen worden. Niet alleen zeggen "Heer, hier ben ik", maar ook,"
wat wilt Gij nu, dat ik doen zal". Omgorden n.l. is altijd het beeld in de Bijbel van een taak op
zich willen nemen, dat betekent dus, dat men gehoorzaam wil gaan, waar de Heer ons wil
zenden en gebruiken. Niet zeggen : "ik wil dit en ik wil dat", maar:" wat wilt Gij dat ik
doe","Omgord mij Heer", wil zeggen: "ik aanvaard iedere taak; die Gij mij oplegt en mij
opdraagt". Dat zien wij ook bij Jezus Zelf. Jezus had een taak op Zich genomen; die hij nog

steeds volbrengt. Een taak, die de hemelen Vader Hem gegeven heeft. Allereerst was zijn
taak om naar deze aarde te komen, niet om gediend te worden, maar om te dienen; de taak
om ons te reinigen, te redden en om ons te verlossen daarom zien wij. ook, hoe Jezus
Christus bij het laatste avondmaal zijn kleed aflegt en Zich dan omgordt met een linnen doek,
dan neerknielt en water in het wasbekken. doet en de voet van Zijn discipelen gaat wassen.
Hij gaat ze met Zijn eigen handen reinigen en met de linnen doek , waarmee Hij omgord .
was, de voeten. drogen en dan zegt Hij:" Ik heb u. een voorbeeld gegeven". In Joh.13 vers
13 - 17 zegt Hij bovendien: Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik
ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij
elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voor beeld gegeven, opdat ook gij doet
gelijk Ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn meester,
noch een gezant , boven zijn zender. Indien gij weet, zalig. zijt gij als gij het doet". Niet zalig,
als gij het weet, maar zalig, als gij het doet. Zo zien wij Hem, die Heer en Meester is, Zijn
eigen klederen afleggen, Zijn eigen heerlijkheid, om Zich te omgorden met dat linnen, d.w.z.
een geringe dienstknecht worden, die reinigen gaat. Die taak neemt Hij op Zich en dank God
daarvoor! Geen van ons zou rein zijn, als Jezus ons niet waste. Hij doet het nog steeds, want
wij moeten elke dag door Hem gereinigd worden. Maar Hij heeft ook nog een andere
heerlijke taak op Zich genomen, Als Joh. Hem ziet. in Zijn Hogepriesterlijke heerlijkheid, dan
ziet Hij Hem omgord met een gouden gordel. Ook dan een omgording, want Hij heeft ook de
taak, om ons tot heerlijkheid te brengen, want goud is het beeld van de heerlijkheid Gods
.Hij, Die ons reinigt, is ook Dezelfde, Die ons heiligt en volmaakt en tot de heerlijkheid van de
Vader brengt. Is dat niet wonderbaar? Daarom ziet Joh. hem, met een gouden gordel
omgord, wandelende tussen de gouden kandelaren. Het is Zijn taak om de Gemeente van
zuiver goud te maken, om de Gemeente tot lichtdragers te maken van de heerlijkheid Gods.
Deze heerlijke Heiland, Die nu de taak heeft om ons te reinigen en te heiligen, te volmaken
en te bekleden met de heerlijkheid Gods, zegt, als Hij straks wederkeert, aan degenen, die
getrouw zijn gebleven in hun taak en Hem zijn blijven verwachten in Luc.12 vers 37: "Zalig
die slaven, die de Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich
omgorden en hen aan tafel nodigen en bij, hen komen om hen te bedienen". Ziet u
omgorden is bedienen, een taak op. zich nemen. Wat gaat Hij doen? Die dienstknechten
dienen aan Zijn tafel, en hen verzadigen met de spijzen Gods en de drank van Zijn hemelse
Vader, die Hij daar op die tafel heeft. Voor de zulken heeft een verborgen manna en
bijzondere heerlijke dingen. Zo zien wij dus: Hij is, getrouw maar voor ons geld nu ook, de
taak op ons te nemen om staaf te willen zijn. Jezus zegt: "Ik heb u een voorbeeld gegeven".
Nu gaan wij weer naar onze wapenrusting terug in Ef.6. Wat leren wij daaruit. Dat wij de
volheid en deze kracht des Heiligen Geestes, waarmee Jezus ons omgorden wil, niet
ontvangen voor onze eigen eer en heerlijkheid, maar om te kunnen dienen, en de taak gaan
doen, die Hij ons opdraagt. En dat is tevens onze eer en heerlijkheid. Wij zijn op deze dingen
dikwijls zo verkeerd ingesteld. Wij hebben nog altijd een neiging om eer en heerlijkheid ons
zelf toe te eigenen, om de eerste te willen zijn, om te heersen. Maar Jezus zegt, dat het in de
hemel net andersom is (Matth. 20 vers 26 en 27). Dat is het wonder !Juist, als wij deze
kracht des Heiligen Geestes willen ontvangen, niet voor onszelf, maar om die geringe
dienstknecht te willen zijn, om de ander in liefde te dienen en te helpen. Hiertoe wordt het
ons gegeven. Paulus zegt in 1 Cor. 12 vers 7: "Maar aan een ieder wordt de openbaring van
den Geest gegeven tot wel zijn van allen". En daar is mijn eigen welzijn in begrepen. Willen
wij snel geestelijk groeien, dan kan dat alleen, doordat wij steeds minder willen worden en
niets te willen zijn, want dan worden wij aan Jezus gelijk. Wij zien het ook zo duidelijk.
uitgedrukt bij die krijgsoverste in Syrië, Naäman, die zo'n hooghartige en trotse man was, de
eerste onder de koning. Maar hoe heeft God die trotse hoogmoedige heiden tot een radicale
wedergeboorte gebracht toen hij gehoorzaam werd aan het Woord, dat hem verkondigd
werd door de dienstknecht van de profeet, door zich te laten onderdompelen. Hij werd niet
alleen genezen naar het lichaam, maar kwam ook genezen naar de ziel uit het water. Die
trotse hoogmoedige man ging in alle nederigheid terug naar het hutje van de profeet om een
gunst te vragen. Hij vroeg om een last aarde mede te mogen nemen, om nu de God van
Israël voortaan te gaan dienen. Hier vinden wij dus een taak. Wij gaan weer verder: "Stelt u

dan op, uw lendenen omgord met de waarheid".Het is een omgording met de waarheid en
ook dat is heel belangrijk, dat wij daar inzicht in krijgen. Er staat niet: de lendenen omgord
met een waarheid, maar met de waarheid. En hier krijgen wij een goede onderwijzing uit het
Woord van God. Velen denken, dat hun taak daarin bestaat, dat ze in de kracht van Gods
Geest een waarheid naar voren moeten brengen en zij ijveren daar met een grote ijver voor.
Er zijn er b.v. die ijveren met een grote ijver Voor de waarheid van de doop der gelovigen; de
doop der onderdompeling. Natuurlijk is dat een Bijbelse waarheid, maar het is niet de
waarheid. En men ijvert daarvoor met een grote ijver, maar men bréékt dikwijls meer af, dan
dat men opbouwt, want al is die doop nog zo waar, het gaat tenslotte niet om die doop, het
gaat om dat wonderbare leven van Christus in ons te krijgen. Er zijn mensen, die zich al drie
maal hebben laten dopen. Ze zochten het dus in die doop, maar daar ligt het niet in. Ik kan
tien maal gedoopt zijn en er toch nog naast staan. Er zijn andere mensen die zeggen wij
moeten gedoopt zijn met de Heilige Geest" en dat is natuurlijk. ook een waarheid. Maar ze
spitsen alles toe, op die doop en de tongentaal. Zij zeggen: "dan ben je er, dan heb je alles
en dan is het doel bereikt". En vooral gaan ze zich toespitsen op de tongentaal. Dank God
voor deze heerlijke gaven van tongen, ik zou ze niet willen missen. Dank God voor deze
genadegaven, maar het zijn slechts hulpmiddelen om tot de waarheid te komen, en de
heerlijkheid te beleven. Zo is het, als men een Bijbelse waarheid eenzijdig gaat brengen,
gaat toespitsen dan krijgt men een dwaling, een secteleer. Alle sekten bestaan hierin, dat ze
een bepaalde Bijbelse waarheid op de spits drijven en daar alles van laten afhangen. Het zijn
allemaal op zich zelf heerlijke waarheden, heerlijke hulpmiddelen en genademiddelen, die
Jezus gegeven en ingesteld heeft, maar alleen, opdat wij Hem zouden beleven en bezitten,
die de Waarheid is. En als wij ons omgorden met een taak en er wordt ons gevraagd om
over de doop der gelovige te spreken, dan prediken wij die doop, zoals de Heer het in Zijn
Woord naar voren brengt en dan prediken wij natuurlijk ook de doop met de Heilige Geest en
de geestes gaven. Maar wij prediken het zo, dat de ziel komt in de volle waarheid, die
Christus is, daar gaat het om. Het Zijn eigenlijk stations, die ons brengen daar waar Wij
tenslotte moeten komen. Wat is de waarheid? Dat Jezus Christus de Overwinnaar is. Het is
van het grootste belang, dat de soldaat weet, waarvoor hij moet strijden en vechten; dat het
voor een zaak van recht gaat, dat zal hem des te meer aanvuren om getrouw te zijn. Ook de
Heer wil Zijn dienstknechten, Zijn soldaten, niet in onwetendheid laten, waarom en waarvoor
het gaat. Het gaat niet om een doop, niet om geestesgave, maar het gaat om de Christus der
Schriften. Het gaat om Hem, die Overwinnaar is. En dat zal ons des te meer aanvuren, ons
ijverig te doen zijn in deze strijd, want wij weten, dat de taak, waarvoor wij staan, een
heerlijke taak is, want Jezus is Overwinnaar en het zal ons des te meer bemoedigen en
aanvuren, als wij er van doordrongen zijn en weten, dat wij die overwinning niet moeten
behalen, maar dat die overwinning behaald is. Dat is het voornaamste, dat wij van uit die
overwinning van Jezus gaan strijden. En dat is de heerlijkheid." Heer, ik ben er van
doordrongen, dat Gij Overwinnaar zijt, en al wat wij nu voor U mogen doen, is, dat wij Uw
bezit gaan nemen, wat U rechtens al toekomt en waar satan geen recht meer over heeft".
Gaat dat niet heerlijk worden? Het gaat dus niet om gebiedt te veroveren van de vijand, om
hem dat afhandig te maken en proberen in bezit te nemen, wat hem toebehoort, maar
halleluja, wij gaan opeisen en in bezit nemen wat hem niet meer toekomt, maar wat van
Jezus is, omdat Jezus Zijn bloed daarvoor gaf en omdat Jezus stierf en opstond uit de
doden. Dat is de heerlijkheid. Het komt satan niet meer toe, hij wil het wel in bezit houden,
maar wij mogen als soldaten van Christus zeggen satan, de Here bestraffe u, Jezus is
Overwinnaar". En uit deze overwinning gaan wij strijden, m.a.w. als wij het evangelie mogen
uitdragen en wij zien daar een ziel gebonden door satan, dan mogen wij als soldaat van
Jezus Christus deze machten bestraffen en gebieden deze ziel los te laten, als deze ziel
verlangt naar vrijheid. Wel nu, Jezus gaf Zijn bloed daarvoor, in die kracht en die waarheid
moeten wij gaan strijden, dan moet satan wijken. Het is dus geen experimenteren; maar
zeggen: "Wij zijn gezanten, gezondenen van Jezus" .De verkeersagent, die optreedt in de
verkeersdrukte, die staat daar met gezag. Als hij zijn hand opheft, moet het hele verkeer
stoppen, om een paar kinderen over te laten steken. Dan moeten al deze voertuigen en
vrachtwagens stoppen, om die zwakken over te laten. Moet die verkeersagent daarvoor zelf

zo sterk zijn, moet hij daarvoor brutaal wezen? Helemaal niet,. want hij moet daar niet in
eigen kracht staan, maar hij staat daar in uniform als gezagdrager van de overheid. Hij staat
daar met gezag, en gezag is overgedragen macht. Hij staat daar op last van de autoriteit van
de regering, van de Koningin. En zo mogen wij ook staan als gezondenen van Jezus
Christus. Geen kracht van ons zelf, maar in die wapenrusting, zoals de politieagent. Hij moet
daar niet staan in burger, want dan zouden er vele mensen zijn, die hem niet zagen en hem
niet zouden gehoorzamen en zeggen: "wat verbeeldt die man zich wel"? Maar zo gauw die
man gaat staan in het uniform, dan gehoorzamen de mensen hem. Om zijn persoon? Neen!
Om zijn uniform. Satan gehoorzaamt ons niet als persoon, maar. als wij daar staan in de
wapenrusting van onze God, als dienstknechten van Jezus Christus. Als hij dan aan ons
komt, dan komt hij aan de dienstknechten van Jezus, aan het Rijk. van God Zelf. Zo mogen
wij staan in de waarheid. Wat zit er veel in deze wapenrusting, maar wij moeten het ook
weten. En dan zegt Jezus" Als gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet". En nu komt het
tweede wapenrustingsstuk."Bekleed met het pantser der gerechtigheid".
Wij zien hier als dienstknechten en dienstmaagden van Jezus in een zeer kwetsbaar,
sterfelijk lichaam. Wij zijn nog vlees en bloed en wij hebben een strijd te voeren tegen boze
geestelijke machten. Wat zullen wij, nietige aardwormen, kunnen beginnen in dit kwetsbare
vlees en bloedlichaam? Dacht U niet, dat deze boze machten over middelen beschikken, om
ons, die vlees en bloed zijn, direct te treffen? Als daar een enorm Assyrisch leger zich legert
om Jeruzalem en Koning Hizkia geen eigen kracht en wapenrusting bezit om ze te
bestrijden, dan buigt hij zich voor God neer en dan staat er in 2 Kron. 32 vers 21: "Toen zond
de Here een engel die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van den
koning van Assur verdelgde". Gaan wij daar iets van begrijpen? Als de dienstknecht van
Elisa, vol angst en vrees, dat de Arameeërs met, een legermacht opgetrokken zijn en de
stad omsingeld hebben om de profeet gevangen te nemen en hij ziet al die strijdwagens en
al die soldaten met hun aanvoerders, is hij in vrees en beven, want er is geen ontkoming.
Maar dan bidt de profeet Elisa tot God en zegt:" Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie" (2
Kon. 6 vers 17). En dan worden zijn ogen geopend en hij ziet een andere strijdmacht, maar
van geestelijke legerscharen rondom Elisa. Is het eigenlijk niet beschamend en is het niet
verschrikkelijk, dat zo vele Christenen het vandaag verwachten van een atoomsterke macht
van Amerika voor de Veiligheid van deze wereld? Waar zijn de Hizkia's vandaag, die het
aan God vragen? Wat zullen wij kunnen verwachten van mensen? Dat zal alleen vernietiging
betekenen. Neen, daarom is het ook nodig, dat wij bekleed zijn met het pantser der
gerechtigheid. Wij hebben zeer kwetsbare lichamen van vlees en bloed en hoe denken wij in
eigen kracht te kunnen optreden tegen de machten der duisternis, als ons lichaam
onbeveiligd voor hen openstaat? Neen, daartoe moeten wij in het pantser der gerechtigheid
staan. Dat pantser bekleedt het hele lichaam en laat geen plaats onbedekt, want het lichaam
zit geheel veilig achter dat pantser en dus is het onkwetsbaar; daar kan de macht des bozen
niet doordringen. Wat is dat voor een pantser? Het is het pantser der gerechtigheid. Dat is
niet een gerechtigheid van ons zelf, maar het is de gerechtigheid door het geloof in Christus,
of anders gezegd: Wij moeten met Christus bekleed zijn. Van nature waren wij naakt in de
zonde en ongerechtigheid; misschien hadden wij daarbij een eigen kleed der gerechtigheid
aangetrokken, maar voor God is dat niet bestaanbaar en de boze lacht er om. Slechts als wij
ons bekleden met Jezus, dat wij Christus aandoen, dan hebben wij het pantser der
gerechtigheid aan en dat kunnen, wij alleen, indien wij eerst gewassen zijn in Zijn bloed.
Christus aan doen wil zeggen. Zijn leven in ons en in Hem blijvend door Hem leven. Jezus
zegt in Joh.13 vers 8: "Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij". Anders gezegd:
indien wij. niet dagelijks door Jezus gereinigd worden, zijn wij niet bekleed met Christus. Om
het heel duidelijk te zeggen: onbeleden zonden geven een opening in uw pantser en satan
weet en ziet dat direct. Voor hem is niets verborgen. Als wij door zwakheid toegegeven
hebben en gekomen zijn tot een zonde, een zonde van leugen b.v en wij belijden het. niet en
wij laten ons niet door Jezus daarvan reinigen, dan hebben wij een open plek in ons pantser
en een leugengeest kan binnen komen en het wordt van kwaad tot erger. Wij worden al
neergeslagen voor wij het weten. Als wij kwaad gesproken hebben, gelasterd hebben en
belijden het niet, maar wij gaan daar mee door, dan stuurt satan zijn lastergeest en ons leven

wordt door hem beïnvloed en wij worden krachteloos. Laten wij zorgen, dat wij ons
voortdurend laten reinigen van alle besmettingen des vlezes en des geestes, zoals het
Woord het zegt in 2 Cor.7 vers 1: "Laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en
des geestes en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods". En in 1 Cor.6 vers 10 en 11
staat: "Dwaalt niet ! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens,
knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het
Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar ge hebt u laten
afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door den Naam van den Here
Jezus Christus en door den Geest van onzen God". Hoort u het pantser der gerechtigheid:
door de Naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. En in Gal. 3
vers 27 zegt Paulus: "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus
bekleed". De doop is immers ook het beeld van het reinigingsbad. De reiniging in Christus;
want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed; een andere vertaling
zegt:" Hebt u met Christus aangedaan". Daarom zullen wij die doop elke dag weer
vernieuwen door een dagelijkse geestelijke reiniging door belijden en reiniging door het
bloed. U weet wel bij het koperen was vat, moesten de priesters bij hun inwijding als priester
eerst een algehele afwassing ondergaan van kop tot teen en daarna een dagelijkse reiniging
van handen en voeten. Dit is dus het schaduwbeeld van onze wedergeboorte en
daaropvolgende doop ( algehele afwassing van zonde) en onze dagelijkse reiniging door
belijden van zonden. Zo, houden wij het pantser der gerechtigheid aan, dan zijn wij met
Christus bekleed. Nu geen gerechtigheid meer door de wet, maar gerechtigheid, die uit het
geloof is in Christus. Zo vinden wij hier dus een heel belangrijk wapenrustingsstuk. Ga nooit
op huisbezoek en nooit naar zieken, als er bij u zelf en iets in uw leven niet in orde is,
waardoor u bezoedeld bent, d.w.z. dat er een opening in uw pantser is en de satan daarvan
gebruik kan maken. Als er in ons leven, op welk terrein ook, een bezoedeling is en dat kan
heel licht, breng het direct bij de Heer; laten wij ons eerst reinigen, want wij weten niet, bij
wie wij komen. Die zieke kan wel iemand zijn, die onder boze en onreine machten zit en als
wij daar komen met een opening in ons pantser, dan zijn wij zelf kwetsbaar en dus
machteloos, zodat de onreine machten ons kunnen verslaan. Laten wij toch vooral niet de
duivelen bestraffen, als wij zelf niet helemaal gedekt en gereinigd zijn onder de kracht van
Jezus bloed. Maar als dat dan ook zo is, dan heeft satan ook geen invalspoort en geen
macht en kan hij onmogelijk binnen komen. Ik denk aan de dagen, toen Jeveretnam Lam
hier in Holland was, de man, die bijzonder de gaven had van duivelen uitwerpen. Als een
boze geest uit iemand geworpen is, dan wil hij graag in een ander gaan. Dat zegt Jezus toch
ook in Luc 11 vers 24 -26: ''Zodra de onreine geest van den mens is uitgevaren gaat hij door
dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn
huis waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. Dan trekt hij
heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en
wonen daar. En het wordt met dien mens in het einde erger dan in het begin". Dat is een
realiteit. Toen Jeveretnam vroeg aan één van die boze geesten, die hij in een man liet
spreken en die sidderend de almacht van Jezus moest toegeven en vertelde, hoe hij in die
man gekomen was: "Kunt ge naar die man gaan"? terwijl hij op één van de broeders wees,
een man vol des Heiligen Geestes, zei die geest. "Neen, dat kan ik niet"! "Waarom niet"?
"Daar is het licht van Gods Geest". Neen, daar kon hij niet in komen! Laten wij toch
oppassen, dat, als het huis gereinigd is, het niet leeg blijft staan. Maar prijs de Heer! Het is
een heerlijke wetenschap, dat als wij gereinigd zijn in het bloed van Jezus en vervuld zijn
met Zijn Geest, dan zal satan nooit kunnen aangrijpen in die zin, dat hij ons neerslaat en ons
lichaam in bezit zou kunnen nemen. Ik heb dat verschillende malen mogen ervaren, hoe
mensen, die bezeten waren en met laaiende woede en met grote, ontzettende kracht op me
afkwamen. Ik denk aan een bezeten Canadees, die eens dronken binnenkwam. Wij hadden
een bidstond gehad op de Ark en net waren de laatste bidders vertrokken. Ik was alleen met
mijn vader in de zaal achtergebleven, toen in eens een geweldige kerel woedend met groot
lawaai binnen kwam met het doel om alles kort en klein te slaan. Een duivelse uitdrukking
stond op zijn gezicht en zo kwam hij naar mij toe en zei: "Ik ben gekomen om jouw kop van
je romp te slaan", en dreigde mij met zijn vuist. Ik zei : "Dat kan wel, Maar Jezus is

Overwinnaar". Toen deinsde hij terug en u had eens die kracht moeten zien.! We hadden
houten banken met leuningen van planken. Hij nam met één hand zo'n plank en draaide die
om, alsof het een papiertje was. Welk een kracht had die man. Maar ik ervoer, dat hij mij
niets kon doen. Hij deinsde terug en die duivelse macht in die man begon tenslotte hem te
kwellen. Hij droeg een bril en sloeg met zijn vuist die bril in zijn oog. Toen trad ik op, greep
hem aan en zei" Nu, in de naam van Jezus". Toen werd hij stil en zei:" Jij hebt overwonnen".
Neen, niet ik, maar Jezus Christus", zei ik en toen antwoordde hij: Ja, dat weet ik wel" en liep
toen weg. Hij wilde niet buigen. Jezus is Overwinnaar! Het is een realiteit, maar wij moeten
staan, gedekt door het bloed. Laat het in ons eigen leven in orde zijn; daar hebben wij een
dagelijkse reiniging voor nodig, u en ik. Wij worden dagelijks verontreinigd, niet alleen door
de zonden, die van buiten op ons afkomen, maar ook nog door de zonden van het vlees in
ons, die een vruchtbaar leven verhinderen. Wij leven uit genade en moeten iedere dag uit die
genade leven in diepe afhankelijkheid van de Heer. Wij kunnen zonder Hem niet leven want
wij zijn slechts instrumenten, die elke dag gereinigd moeten worden. Als de Heer ons niet
reinigt dan is alles zinloos, doelloos en vruchteloos. Maar nu zien wij ook, waartoe de
heerlijke wapenrusting ons gegeven is. Wij behoeven niets te vrezen, want ook de vrees
gaat weg, daar Hij ons aangordt met Zijn kracht. Dat mocht ik zelf ervaren, want zo moedig
ben ik niet van mijzelf. Een bezeten vrouw is wel op mij afgekomen met lange nagels, om mij
aan te vallen. Maar op dat moment was alle vrees weg en trad ik haar in alle rust tegemoet.
Deze rust was niet van mij. Ik was zelf in mijn angst, ik weet niet waar naar toegevlogen,
maar de Heer was mijn kracht door de Heilige Geest, en dat is iets wonderbaar! Dan heb je
de zekerheid en de rust in de Heer. Het is een heerlijkheid! Dan pas zien wij, dat die
wapenrusting een werkelijkheid is. Wij weten, dat Hij onze kracht is en dat ervaren wij ook
als een wonderbare overwinning. Al zien wij het niet altijd aan de andere kant, want liever
hadden wij gezien, dat die man tot Jezus was gekomen, maar hij vluchtte weg, hij wilde niet.
Ook die vrouw was zelfs in Möttlingen geweest en kwam overal, en als een furie vloog ze op
ons beide broeders af. Maar vlakbij, ongeveer 15 cm. met die handen voor onze ogen, kon
ze niet verder. Is dat niet wonderlijk?, Toch zouden wij liever gezien hebben, dat zij beiden
vrijgekomen waren. Dat zien wij niet altijd, maar wij zien en ervaren door het geloof wel de
macht van Jezus. Laten wij dus deze wapenrusting aantrekken om te kunnen stand houden
in de strijd.
Amen.

