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WEET WAAR JE STAAT!

De brief aan de Efeziërs begint en eindigt met het aan de orde stellen van één deel
van het Efeze-geheimenis: het lotdeel te midden van de hemelingen (‘in de geest
zijn de natiën gezamenlijk-lotgenieters en gezamenlijk-lichaam en gezamenlijk-
deelhebbers aan de belofte in Christus Jezus’). 

In Efeziërs 1:3-14 staan de details van onze zegeningen; in 6:10-17 worden
we gewaarschuwd m.b.t. onze worsteling met de machten en krachten. Het
eerste deel staat in het leergedeelte; het tweede staat in het deel over wandel.
Dat verschil mogen we nooit vergeten. Onze zegeningen zijn zeker, maar
dat alles is nog geestelijk. Ondertussen is het lotdeel de oorzaak van conflict.

Het heeft dus niet te maken met het gezamenlijk-deelhebbers van de belofte
in Christus Jezus zijn, met alle heiligen. Christus is onze vrede. Hij maakte
vrede door een nieuwe mensheid te scheppen (2:14-17). Zelfs ergernis zou
niet de kans moeten krijgen om te smeulen (4:26). Het gaat niet om strijd. In
ons contact met de aarde, als zich een conflict zou voordoen, zijn onze
voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede
(6:15).

Het heeft ook niet te maken met het gezamenlijk-lichaam zijn – niet in het
leergedeelte en niet in het stuk m.b.t. wandel. Het woord ‘gezamenlijk’ sluit
elke frictie uit. Het gaat in wandel om liefde en onderschikking (5:21-6:9).

Onze worsteling is niet met vlees en bloed (gelovig of ongelovig), ook niet
met de leden van het lichaam. Die heeft te maken met onze relatie met God
en met de geestelijke wereld. Het gaat om ons lotdeel te midden van de
hemelingen: nu nog als waarborg, t.Z.t. letterlijk; nu in geloof, straks
feitelijk. Het is ons toegezegd, maar we hebben het ons nog niet toegeëigend
(1:14).

Die waarborg is heilige Geest, die ons gegeven is: een belofte van het
feitelijke lotdeel in de toekomst (te midden van hemelingen; geestelijk; niets
met de aarde hebbend). Die waarborg is de basis van onze worsteling.

Wij zijn geborgen uit de macht van de duisternis en overgezet in het
Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Maar, dat verhindert die worsteling
niet. We zijn niet langer onderdanen van de macht van de duisternis, dat wil
niet zeggen, dat we er immuun voor zijn.

Overschatten kunnen wij de genade m.b.t. het geheimenis niet. We dienen
wel te beseffen, dat op dit moment de uitvloeiing ervan ‘beperkt’ is. Wij zijn
zeker van onze zaak, verzegeld door de waarborg van de geest; zeker van
wat we ‘geestelijk’ bezitten. Nu hebben wij de aanvallen van geestelijke
vijanden te weerstaan.
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In die worsteling is verdediging de beste strategie: het gaat erom te staan, te
weerstaan. Wij hoeven niet door strijd ons lotdeel te verwerven. Het is al
van ons. In geloof. He gaat om verdedigen.

We dienen onze kracht die er alleen in de Heer is te beseffen! Hij is de
Kurios, ook de geestelijke wereld moet Hem gehoorzamen. Nogmaals, de
worsteling is niet ‘in Christus’, maar ‘in de Heer’. Wij zitten of liggen niet, we
staan en dragen onze wapenrusting om te weerstaan. We krijgen geen bevel
om voorwaarts te gaan of ons terug te trekken. We graven geen loopgraven.
Het enige wat we  nodig hebben, is de wapenrusting. We weten, dat het ‘de
boze dag’ is (6:13).

De wapenrusting
God kleedt ons in de wapenrusting. Elk onderdeel representeert een deel
van onze geestelijke verdediging: waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof,
‘gedekt’ door redding – we zijn gekleed van top tot teen.

Elk onderdeel heeft een leer-  en wandelaspect (dus: in Christus en in de
Heer). 

Gerechtigheid bijv. is door geloof ons bezit. Er is geen veroordeling voor hen
die in Christus Jezus zijn. Maar, dat is niet ons borstpantser. Die ge-
rechtigheid is niet te dragen. Iedere gelovige bezit die door geloof. Maar:
gerechtigheid moet praktijk worden, wil zij ons verdedigen tegen vijanden.

Bescherming tegen die aanvallen is gebaseerd op: 1. onze kennis van
waarheid; 2. ons rechtvaardig handelen; 3. het evangelie van vrede omzetten
in de praktijk; 4. het uitwerken van Gods Woord in ons leven. Daarop volgt
feitelijke redding. De helm van de redding wordt pas verstrekt, als alle
andere onderdelen ‘gedragen’ worden. Het is een wapenrusting, die ons
redt van de aanvallen van Satan. Wij zijn gered in het bloed van Christus,
maar: dragen wij de helm van de redding, en: staan wij op ons lotdeel?
Rekenen we met ‘geestelijke zaken’?

Staat dan: jullie lende omgord met waarheid
Omgording met waarheid geeft kracht en stabiliteit. Dragen we die? De
zwakheid van heiligen is vaak, dat de machten van duisternis de waarheid
bedekt hebben. Met Gods Woord in de hand vinden zij geen waarheid. Ze
omgorden zich niet ermee, maar gaan gekleed in onwaarheid - dat is ‘niet
sterk’. Men noemt het waarheid en bedoelt: het geloof waarin men
opgroeide, de traditie waarbinnen men staat.

De discussie over de vrije wil van de mens en God Die dat maar te
accepteren heeft. Dat is geen kracht. Die geeft de almacht van God. Het
verwarren van de wegen die God gaat en Zijn doel geeft geen kracht. Weten
wat God Zich voornam. Zelfs de tegenstand van zijn schepping hanteert Hij
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om te komen waar Hij wil. Als de eonen eindigen, is Hij wederzijds
verzoend met al Zijn schepselen en zij zijn daar vrijwillig en volledig op
ingegaan. Wat nu klinken moet, is 2 Korintiërs 5:20-21. Van God uit is er
verzoening. Die moet geheraut worden!  

Waarheid maakt krachtig, in het bijzonder de waarheden die Paulus in de
brief aan de Efeziërs geeft, m.n.: het Efeze-geheimenis. Kracht om te staan
hangt in grote mate af van de kennis van het lotdeel dat wij verdedigen.

Wat nodig is op dit moment, is een hoornsignaal: Geef acht! Op je post! Sta
op je lotdeel! Laat je dat niet ontnemen door de machten van duisternis! 

In 1 Timotheus 2:1-4 spreekt de apostel over ‘God, Die wil, dat alle mensen
gered worden en tot erkentenis van de waarheid komen’. Welke mate van
waarheid hebben gelovigen? Christus stierf voor onze zonden. Maar weten
zij ook, dat ze gerechtvaardigd zijn in Zijn bloed en gered worden voor het
komen van de toorn (Romeinen 5:8,9; 1 Tessalonicenzen 1:10, 5:9).

Ken de waarheid en blijf erin!
‘Kennen’ moeten wij bijv. 1 Tessalonicenzen 4:13-18. ‘Blijven’ moeten we bijv.
in 2 Tessalonicenzen 2:15. ‘Kennen’ moeten wij uit de brief aan de Romeinen
de fundamentele feiten van rechtvaardiging, verzoening en Gods almacht.
Niet alleen de brieven van Paulus lezen en weten wat erin staat, maar ook
erin ‘blijven’!

Het is God Die het willen en werken in ons werkt (Filippenzen 2:13). Voor
de ‘hemelse’ worsteling geeft Hij ons kracht. Daartoe dienen wij de
wapenrusting van God aan te trekken, te beginnen met de gordel van
waarheid. Waarheid is geen zaak die uit mensen komt. Alle waarheden zijn
van God! De mens mag de waarheid ontdekken en zelfs dan kan hij die nog
ontkennen. Wij, als leden van het lichaam van Christus, met een hemelse
roeping, dienen de waarheid te kennen en erin te blijven.

Uit onszelf kunnen wij dat niet. Dat komt alleen in samenwerking met de
Heer tot stand. Samenwerking houdt van onze kant in: voortdurend horen,
lezen en ons herinneren wat God heeft gezegd.

Om het Efeze-geheimenis te verstaan is een speciale geestelijke onthulling
nodig. Biddend aan de hand van het gebed in deze brief (1:15-23), zullen wij
de veelvuldige wijsheid van God gaan verstaan.

In het verborgen beheer van de genade werkt deze kracht in ons en voor
ons. Diezelfde kracht werkte in Christus en deed Hem opstaan uit de doden
en zette Hem aan de rechterhand van God. Die kracht doet hetzelfde voor
ons nu, in geest!
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‘Hem nu Die boven alles kan doen – oneindig veel meer dan wat wij verzoeken of
bevatten – in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de
heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus’.
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In de Companion Bible staat betreffende het gedeelte (6:10-20) deze
structuur:

10 Vermaning: wordt krachtig in de Heer

11- De wapenrusting van God

-11, 12 Doel: opdat jullie stand houden

13- De wapenrusting van God

-13 Doel: opdat jullie weerstaan … en staan

De wapenrusting: genoemd en uitgelegd

18-20 Vermaning: bidden voor alle heiligen en voor Paulus



‘EINDELIJK … GERECHTIGHEID!

God legt voor ons de wapenrusting gereed. Elk onderdeel representeert een deel van
onze geestelijke verdediging: waarheid, gerechtigheid, vrede, geloof – dat alles
‘gedekt’ door redding! Naast een leeraspect (weten wat er staat) is er een
wandelaspect (doen wat er staat, erin blijven). 

Deze wapenrusting redt ons van de aanvallen van Satan. Geestelijk zijn wij
reeds te midden van de hemelingen. Op die hemelse positie proberen de
machten van duisternis ons het zicht te benemen. Daar is het de tijd voor: ‘de
boze dag’. Het gaat erom, dat wij staan en weerstaan. 

Gerechtigheid
‘Staat dan: jullie lende omgord met waarheid, en aangedaan hebbend het pantser van
de gerechtigheid’ (Efeziërs 6:14)

Onze ‘geestelijke’ lende omgorden met waarheid; de waarheid van Gods
Woord is een toetssteen, waaraan onwaarheid onmiddellijk blijkt. De uit-
geroepen gemeente, het lichaam van Christus, kent de waarheid (bijv. wat
de Romeinenbrief over gerechtigheid zegt); zij handelt ernaar en verkondigt
het Woord, dringt erop aan, gelegen of ongelegen, en wijst de leugens van
de tegenwerker af.

Wij hebben mogen ontdekken, dat God wil, dat we weten hoe zaken in Zijn
Woord zitten; dat wij de waarheid kennen, erin blijven, staan en weerstaan,
gerechtigheid aandoen en ongerechtigheid uit de weg gaan.

Wij dragen ook het ‘pantser van de gerechtigheid’ om krachtig gemaakt te
worden in de Heer en in de macht van Zijn sterkte.

Nodig is, dat wij Gods Woord kennen en …vertrouwd raken met wat er
staat in Romeinen 3-8 en Efeziërs 1-3.

Scherp stellen
‘Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, Die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, gelijk ook David de mens
zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken’ (Romeinen
4:5,6)

‘… in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de
gerechtigheid door het geloof in (lett.: van) Christus, welke uit God is op grond van
het geloof’ (Filippenzen 3:9)

‘Veel meer zullen wij derhalve, thans door (lett.: in) Zijn bloed gerecht-vaardigd,
door Hem behouden worden van de toorn’ (Romeinen 5:9).
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Gerechtigheid is door geloof ons bezit. Er is geen veroordeling voor hen die
in Christus Jezus zijn. Maar, dat redt ons niet van de machten van duisternis
nu. Dat is ons borstpantser niet! Die gerechtigheid is ‘niet te dragen’. Iedere
gelovige bezit die door geloof. Maar gerechtigheid moet praktijk worden,
wil zij ons verdedigen tegen vijanden. Tussen God en ons is alle
vervreemding uit de wereld, maar dat heeft geen effect op de houding van
onze geestelijke vijanden.

Aspecten van gerechtigheid
Er is geloofsgerechtigheid (Romeinen 4:5), negatieve gerechtigheid (Romei-
nen 6:17,18) en: positieve gerechtigheid (Romeinen 8:9,10).

Alles is uit, door en tot Hem. Het gaat om onderschikking van het al en alles
in allen te worden. Gods doel is Zichzelf te onthullen als Licht, Leven en
Liefde. Zonde en lijden zijn gedurende een periode nodig om als
achtergrond te dienen. Het offer van de Zoon Die de zonden op Zich nam en
leed, onthulde Gods hart!

‘Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend
voor God in Christus Jezus’ (Romeinen 6:11).

‘Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn’
(Romeinen 8:1).

Gods gerechtigheid is de ingang tot genade en heerlijkheid. Het gaat niet om
verdiensten van ons, maar om die van Christus Jezus. Het handelen van
God is rechtvaardig, want het draagt bij tot het onthullen van Zichzelf en zo
tot de zegening van al Zijn schepselen. Als Hij allen onder on-
gehoorzaamheid besluit, is dat om Zich over allen te ontfermen (Romeinen
11:32). Zijn handelen gaat ver uit boven wat wij rechtvaardig vinden. Het
gaat Hem erom t.o.v. allen - zonder uitzondering - barmhartig en genadig te
zijn.

Wij bezitten geen gerechtigheid uit onszelf. Als wij nooit fouten zouden
maken, is dat beloning waard? Iemand die de wet overtreedt, krijgt bijv.
gevangenisstraf, maar iemand die de wet houdt, hoeft daarvoor toch niet
beloond te worden?! Eigen gerechtigheid zou alleen redden van de straf,
omdat wij verkeerd handelden. Zij geeft echter geen uitzicht op iets, hemels
noch aards, hierna.

Gods gerechtigheid is de sleutel tot ongekende zegen voor de heiligen
tijdens de eonen en voor de hele schepping erna. Zijn gerechtigheid komt tot
ons in Christus, om Zijn verdiensten.  Wij zijn niet alleen gered door Zijn
offer, maar ook samen levend gemaakt in Hem. Hij wekt ons samen op en
zet ons te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat de
overstijgende rijkdom van Gods genade tentoongespreid zou worden
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(Efeziërs 2:5-8). Wij doen niet wat juist is in onze ogen, maar waaraan God
goedkeuring hecht, omdat het in overeenstemming met Zijn gerechtigheid
is, opdat wij zouden wandelen voor goede werken, die Hij tevoren gereed
maakte (Efeziërs 2:10).    

Veel van wat mensen rechtvaardig noemen, is dat in Gods ogen niet. Het
streven naar ‘rechten’  gaat vaak ten koste van de rechten van anderen. Wij
dienen natuurlijk rechtvaardig te handelen. Maar: in genade handelen, waar
dat mogelijk is, brengt onze daden op niveau!  

Door zijn zondaar zijn kan de mens niet rechtvaardig zijn. Ook de wet krijgt
het vlees niet onderworpen; zij verandert immers zijn instelling niet. Zij
krijgt gedrag niet ‘gestuurd’. De heilige echter is voor de wet gestorven.
Haar plaats is overgenomen door de wetmatigheid van de geest van het
leven in Christus Jezus. De wet kon niet rechtvaardig maken, omdat zij niet
levend kon maken. Maar de gelovige heeft nu de Geest, die leven is
vanwege de gerechtigheid.

Gerechtigheid is de kracht om rechtvaardig te leven. God heeft die kracht.
Hij alleen handelt altijd rechtvaardig. Hij kan van zonde rechtvaardigen en
de gelovige dat schenken. Hij geeft ons, in Christus Jezus, Zijn eigen
gerechtigheid, zodat de terechte eis van de wet gehonoreerd is. Wij hebben
kracht om rechtvaardigheid te doen, los van de wet.

Wij moeten beseffen, dat we rechtvaardigheid door geloof in Christus Jezus
hebben. Groeiend in dat besef leren wij dood te zijn met Christus en daarom
willen wij niet in zonde leven. Verder groeiend gaan wij zien, dat we de
geest van leven in Christus Jezus hebben. Gelovend in gerechtigheid die
God ons verschaft, komen wij tot het besef van ‘negatieve’ gerechtigheid;
wij zien in, dat we stierven met Christus en niet onder zonde zijn. Wij
komen tot ‘positieve’ gerechtigheid, omdat we dezelfde geest van leven
hebben, die in Christus Jezus woont. In die geest zijn wij rechtvaardig; dat
doortrekt ons hele bestaan en werkt met Gods gerechtigheid ten volle tot
zegen uit. De bron van gerechtigheid is in God en door onze Heer Jezus
Christus.

‘Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de
wet, maar onder de genade’ (Romeinen 6:14)

Hoe verbinden wij genade met gerechtigheid? ‘… gelijk de zonde als koning heerste
in de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid …’ (Romeinen
5:21)

Niet langer slaaf van zonde, maar slaaf van gerechtigheid (Romeinen 6:17, 18).
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En: 
‘… zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging’ (Romeinen
6:19).

‘Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de
geest is leven vanwege de gerechtigheid’ (Romeinen 8:10).   

Die waarheden uit de brief aan de Romeinen kennen en erin blijven. Als
Paulus ons in Efeziërs 6:14 zegt het pantser van de gerechtigheid te dragen,
herinnert dat ons aan Romeinen 6:17-19.   

Het pantser van de gerechtigheid
Wij dragen de hele wapenrusting. Geen enkel onderdeel kan gemist
worden. Pas als wij alle onderdelen dragen, krijgen we de helm van de
redding en het zwaard van de Geest uitgereikt.

Het is een uitrustingsstuk dat borst en rug beschermt. Het beschermt het hart
en is onze verdediging tegen de valse aanvallen die ons anders dodelijk
zouden kunnen verwonden. Hoe boosaardig en venijnig zulke aanvallen ook
zijn, wij weten dat niemand uitverkorenen Gods beschuldigen kan en dat
ook dergelijke aanvallen ons niet zullen kunnen scheiden van de liefde van
God in Christus Jezus, onze Heer (Romeinen 8:33-39).

Die gerechtigheid is niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, maar ‘de
gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is op grond van het geloof’
(Filippenzen 3:9), nl.: door de dood van Gods Zoon aan het kruis – ‘Hem, Die
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid Gods in Hem’ (2 Korintiërs 5:21).

‘Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid,
godsvrucht, liefde, volharding en zachtzinnigheid’ (1 Timoteus 6:11, vgl. 2 Timo-
teus 2:22).

‘… vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en
prijs van God’ (Filippenzen 1:11), en: niet ingesteld zijn op de huidige eon.

Vergelijk ook wat Paulus zegt in 2 Timoteus 4:7-10.

Voor ons geldt onverkort: het lichaam is dood vanwege de zonde, maar de
geest is leven vanwege de gerechtigheid!
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ONBEKEND MAAKT ONBEMIND

God legt voor ons de wapenrusting gereed. Elk onderdeel representeert 
een deel van onze geestelijke verdediging: waarheid, gerechtigheid, vrede,
geloof – dat ‘gedekt’ door redding! Naast ‘weten wat er staat’ (een leer-
aspect, in Christus) is er ‘doen wat er staat en erin blijven’ (een wandel-
aspect, in de Heer).

‘Staat dan: jullie lende omgord met waarheid, en aangedaan hebbend het pantser van
de gerechtigheid en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van
de vrede, …’ (Efeziërs 6:14,15)

In wezen zegt de apostel niets nieuws. Dat zagen wij bij ‘waarheid’ en
‘gerechtigheid’ ook al. Telkens spoort Paulus zijn lezers aan vertrouwd te
raken met het woord van waarheid en erin te blijven. Steeds legt hij
verschillende aspecten van gerechtigheid uit (niet in wijsheid van woorden,
maar in goddelijke logica – vgl. 1 Korintiërs 1:17-18). Gerechtigheid is dan
een stijlfiguur voor Gods kracht: Zijn geest van leven in ons, de kracht om
rechtvaardig te leven, te wandelen in nieuwheid des levens, beseffend dat
wij met Christus stierven en dezelfde Geest hebben die in Hem woont.
Denkt u bijv. aan: ‘jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede …’ (2
Timotheus 2:22).

God vraagt nooit iets van ons wat Hij ons niet eerst gegeven heeft. In
Christus Jezus geeft Hij ons Zijn eigen gerechtigheid. Pas dan verwacht Hij
van ons, dat wij slaaf van de gerechtigheid zijn (Romeinen 6:17-18). Dat
kunnen wij, omdat onze geest leven is vanwege de gerechtigheid
(Romeinen 6:19, 8:2-10).

Zo wil God ons pas laten jagen naar vrede, nadat Hij ons die eerst gegeven
heeft: ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze
Here Jezus Christus, …’ (Romeinen 5:1). Dus: vrede met God is gebaseerd op
rechtvaardiging.

Gods hart echter is niet tevreden met het feit, dat Hij ons Zijn eigen
gerechtigheid gegeven heeft en ons vrijspreekt van alle schuld. Hij wil veel
meer geven, ons zo dicht mogelijk bij Zijn hart hebben, zonder afstand of
hindernis (wij zijn familie van God):  ‘God echter bewijst Zijn liefde jegens ons,
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is’. Meer nog:
‘Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood Zijns
Zoons’. (Romeinen 5:8,10). Dus: geen koude oorlog meer, maar: vrede door
verzoening! Hij geeft ons die en vraagt ons pas daarna zo te wandelen!
D.w.z.:  er dusdanig vertrouwd mee te raken, dat die van onszelf wordt, in
onze wandel zichtbaar.

Door omstandigheden ‘vergeten’ wij weleens bepaalde aspecten van Gods
genade. Telkens vindt Paulus het nodig om Timoteus (en ons!) eraan te
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herinneren wat God in genade geeft en zich te voeden met de woorden van
geloof en van de ideale leer (1 Timoteus 4:6).

Dit weten wij immers
Lees Romeinen 6: 1 e.v. Wees je bewust: al vergeet jij zaken, Hij weet alles en
vergeet niet(s)! Wel onderlegd= voorzien worden van wat nodig is om te
groeien – wat essentieel is.
Het gaat erom, dat wij Gods uitspraken geloven, dat wij weten (wat Hij
weet) over onze oude mens(heid), nl.: tezamen met Christus gekruisigd.
Daarom worstelen wij niet met ons eigen bloed en vlees (immers
gekruisigd). Er is immers die overstijgende grootte van Zijn kracht voor ons
die geloven (Efeziërs 1:19). Het gaat bij de zaken waarover wij spreken als
eerste om Christus’ dood. 

‘Tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade’
Zo voor Gods aangezicht te mogen leven. Als Hij met ons – en al Zijn
schepselen - in genade handelt en wij Hem daarom prijzen, vloeit daaruit
voort, dat wij Zijn schepselen ook zo benaderen. Kolossenzen 1:9-12 bidden
en niet in genade handelen … kan niet!

Eigenlijk zou het normaal moeten zijn
God vraagt ons niet meer dan een normaal antwoord. Hoe meer wij het
woord van het kruis overdenken, des te meer kracht wij ervaren. 
Hoe meer wij Zijn genade overdenken en Hem ervoor danken, des te meer
groeit in ons het verlangen, dat wij wandelen geregeerd door genade, door
Zijn kracht.

Hoe meer wij beseffen dat Christus van ons houdt en Zich voor ons overgaf,
des te meer willen wij in liefde wandelen als Gods geliefde kinderen en
Hem navolgen.

Hoe meer wij ons de gerechtigheid bewust worden, des te meer willen wij
slaven van gerechtigheid zijn.

Hoe meer wij ons verheugen over (wederzijdse) verzoening en vrede, des te
meer willen we die verzoening uitwerken, ook in het najagen van vrede. 

Vrede
Beseffen wij waartoe God ons de wapenrusting geeft (krachtig gemaakt te
worden in de Heer en in de macht van Zijn sterkte), dan willen we niets
liever dan de uitrustingsstukken ervan dragen. Waarheid, gerechtigheid en
vrede (‘de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede’).
Waarom is vrede een onderdeel ervan?
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1. Wij zouden ons Gods gift van verzoening moeten toeëigenen en zo vrede
met Hem moeten hebben;
2. Wij zouden a.h.w. vooruit moeten lopen op de uiteindelijke uitwerking
van Gods verzoening en tegenover onze naaste en anderen een houding van
permanente vrede dienen te hebben – of deze nu vriend of vijand is;
3. Wij zouden als ambassadeurs voor Christus onze voeten onderbonden
moeten hebben met de bereidheid van het evangelie van de vrede (vgl. 2
Korintiërs 5:20).

Vrede door het kruis
Op het vloekhout werd vrede gemaakt voor allen die vervreemd zijn van
God. Daar werd de wereld verzoend met God. Met die basis zal de Zoon al
Gods vijanden (wederzijds) met Hem verzoenen, als de eonen hun loop
hebben gehad. 

Het kruis onthulde de mens in zijn onwaardigheid en spreidde Gods liefde
tentoon. Het liet zien wat er in het hart van de mens leeft. In dat licht wordt
duidelijk, dat Hij kreeg wat wij verdienden. Dat maakt een einde aan al onze
trots en bereidt de weg voor vrede. Dat geeft ootmoedige harten, die Gods
liefde gaan zien.

Maar het kruis onthulde niet alleen wat er in de mens zit, maar ook wat er in
God is, nl.: Zijn Liefde. De Zoon werd tot zonde gemaakt om de mens, om
ons! Het zal een van Hem vervreemde mensheid veranderen in aanbidders.
Het is de basis van alle zegeningen in de komende eonen en brengt
uiteindelijk een ieder onverderfelijkheid en vrede, want Christus verrees en
allen zullen Zijn Leven deelachtig worden, als de dood vernietigd is.

Bloed van het kruis
‘Het bloed van het kruis’ (Kolossenzen 1:20) wijst op de manier waarop Gods
Zoon stierf. Het gaat om meer dan redding of rechtvaardiging, er is sprake
van (wederzijdse) verzoening van het universum. Er is vrede gemaakt door
het bloed van het kruis! Het herinnert ons aan de vijandschap van de mens,
aan wat Hij moest ondergaan om ons: van God verlaten, in duisternis! God
verliet Hem om de vloek van het kruis (Psalm 22:2). Hij plaatste Zichzelf
vrijwillig onder die vloek. Het resultaat? Wederzijdse verzoening! Op die
basis bouwt Hij verder. Alles wat Hij doet, heeft dat oogmerk! Daar komt
ook bij ons te midden van de hemelingen gezet worden, als Zijn
complement als toonbeelden van de kracht van het kruis. Die kracht staat
ons ten dienste in het spreken en tonen van die duurzame vrede.

Negatief
Wij vechten niet met onze naasten. Er zou niet op allerlei manieren
‘geworsteld’ moeten worden. In onze aardse contacten zouden heiligen uit
moeten zijn op vrede.
Zo zouden wij ook niet moeten vechten met ons eigen vlees. Het vlees gaat
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in tegen de geest en andersom. Niet onderdrukken, niet proberen te
verbeteren – wat verwachten wij ervan? Zij die in Christus zijn, kruisigen
het vlees met al zijn verlangens, zetten het op zijn plaats: dood!

Positief
‘Niet worstelen met bloed en vlees’ is een heel moeilijke les om te leren. Er is
zoveel frictie, zoveel openlijke vijandschap t.a.v. God. Het is moeilijk om
Zijn houding aan te blijven nemen en niet ongelovigen te bestrijden. Tot het
moment dat deze bedeling eindigt, is onze strijd er niet een met bloed en
vlees. Wij zijn niet vijandig t.o.v. degenen met wie Hij in vrede is.

Bereidheid
God heeft voor ons een levenslang durend trainingsprogramma opgezet.
Hij heeft de volgorde bepaald van de stappen die gezet moeten worden: 1.
eerst bekend raken met het woord van de waarheid, 2. vervolgens
gerechtigheid toe-eigenen, en dan: 3. proberen te wandelen in de bereidheid
van het evangelie van de vrede, zo ons verzoenen met degenen die door
geestelijke machten gehanteerd worden.

Tot het moment dat wij de overvloeiende rijkdom van Gods genade tonen
aan het hemelse publiek – nu voor het grootste deel vijandig t.o.v. ons – zijn
wij leerlingen, die nooit volledig bekwaam zullen zijn in wat we doen.
Telkens weer pakken wij zaken op om te wandelen tot Zijn eer.

Vraagt Paulus niet om te bidden: opdat mij het woord gegeven worde bij het
openen van mijn mond in vrijmoedigheid bekend te maken het geheimenis
van het evangelie, … opdat ik hierin vrijmoedig zou zijn. Hij vraagt gebeden
om een open deur voor het geheimenis van Christus.

De apostel Paulus was heel zijn leven leerling, zich bewust van zijn grenzen
en de grenzeloze kracht van Zijn Heer. Zijn hele leven diende hij zijn Heer,
zag daarbij zijn eigen zwakheid en tekorten van zijn vlees en zijn
ongeschiktheid. Hij verkondigde niet in eigen kracht, overtuigde niet met
menselijke wijsheid, maar zichtbaar in hem werd wat Geest vermag en
Gods kracht uitwerkt (vgl. 1 Korintiërs 1:17, 2:1-5).

Op het moment dat wij ons bewust zijn van zwakheid en angst, van
beperkingen, zijn wij klaar voor onze training in dienstbetoon van de Heer.
Het is geen schriftelijke cursus, waaruit wij zaken kiezen die ons leuk lijken
en wij bestuderen willen. Hij traint ons op het werk, dat duurt ons hele
leven. Toch zijn wij als leerlingen al Gods ambassadeurs. Wij leven in een
ander land met een andere levensstijl dan de levensstijl overeenkomstig de
eon van deze wereld (of onze stijl nu populair gevonden wordt of niet).

Allen lieten Paulus in de steek. De liefde van God was uitgestort in zijn hart
en die zette hem aan anderen lief te hebben, vriend of vijand. Hij ver-
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kondigde nooit zichzelf, maar Christus Jezus, de Heer Wiens slaaf hij was.
Hij was bereid om de bevelen van Zijn Heer te gehoorzamen.

Het gaat niet om resultaat, maar om bereidheid! In alles bewust dat Hij die
deur openen zal, vrijmoedigheid geven zal om te spreken van verzoening, te
spreken van Hem, Die het beeld is van de onzichtbare God, het Hoofd van
het lichaam, de Eerstgeborene uit de doden, Christus, Die vrede maken zal,
door het bloed van het kruis.

Het gaat Hem om bereidheid, een houding van vrede, een ideale slaaf
wordend. Het evangelie van vrede is voor onze naaste. God vraagt zich met
Hem te verzoenen. Van Hem uit is er vrede. Het is een evangelie, dat
kwijtgeraakt is. Het is ons raakvlak, contactpunt met de wereld. Als de
mensheid ook maar een flauw vermoeden hiervan hebben zou, beroofde dat
de geestelijke wereld van haar bondgenoot. ‘Boze’ mensen zijn de
instrumenten van ‘boze’ geesten en strijden tegen ons. Wij gaan het conflict
niet aan, we worstelen niet. Wij dragen geen schoenen van ijzer, maar
sandalen van vrede.

Hem navolgen. Zijn wat wij leren. Vijanden zien als potentiële vrienden.
Weten dat straks alle vijandschap en alle menselijke verschillen wegvallen
zullen, geeft ons rust en heeft effect op onze huidige wandel – in de mate
waarin het ons hart heeft gegrepen. Hem navolgen, niet slechts in onze
houding t.o.v. Zijn vijanden, maar vooral t.o.v. hen die Zijn vrienden zijn.
Falen wij daar vaak niet? Beperken wij juist daar niet Zijn genade?

De band van de vrede die de eenheid van de geest bewaart. Waarheid in
liefde is de sleutel tot het hart van Zijn heiligen. Dat is een kracht die
moeilijk te weerstaan is. Zij zwijgt soms om niet te beledigen, wreekt zich
niet. Zij wacht op Zijn moment. En tot dat moment zouden wij genadig en
liefdevol dienen te zijn in ons contact met de wereld en met Zijn geliefde
heiligen.
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KLAAR VOOR ONDER WATER!

Bij werkzaamheden onder water op grotere diepten is duiken zonder een duikerpak
met alle toebehoren onmogelijk. Wil een duiker zijn werkzaamheden kunnen doen
en overleven, dan is het dragen van zo’n pak noodzakelijk.

Het bestaat uit de volgende onderdelen:
het duikerpak;
de schoenen;
de helm;
de gordelriem met duikersmes;
het borstgewicht;
het ruggewicht en de kruisriem;
de seinlijn;
de luchtslang.

Hoe trek je zo’n pak aan?
Bij het aantrekken van een duikerpak  is medewerking van de duiker wel
noodzakelijk. Hij moet meewerken bij het aantrekken van de diverse
onderdelen. Maar: als dat allemaal gebeurd is, moet hij de helm door
helpende handen van de bemanning opgezet krijgen. Hij moet hem van hen
ontvangen. Zij zetten hem de helm op en zijn verantwoordelijk voor het
vastschroeven op een speciale ring en borgen d.m.v. een veiligheidspal. Als
dat klaar is, controleren zij met elkaar of de lucht goed wordt toegevoerd en
de seinlijn werkt.

De druk onder grotere diepte is zo hoog, dat dergelijke voorbereidingen
noodzakelijk zijn.

Graag het complete pak!
Het is zelfs voor de meest geroutineerde duiker bijzonder gevaarlijk om
zonder pak op diepten te werken waar de druk voor het onbeschermde
menselijk lichaam te hoog is. Een incompleet duikerpak dragen is net zo
gevaarlijk als helemaal geen pak. De druk onder water is nl. zo hoog, dat
een onbeschermd lichaam er niet tegen kan.
Geen duiker waagt het tientallen meters onder water te gaan met als enige
bescherming zijn helm! Het dragen ervan is zinloos, als hij niet bevestigd is
op de borstplaat, die een onlosmakelijk deel van het duikerpak is. Als de
duiker geen laarzen met loden zolen zou aanhebben en geen gewichten op
borst en rug zou dragen, dan verliest hij zijn evenwicht en kan niet omlaag
zakken naar de diepte waar hij zijn moet.

Hieruit blijkt het belang van een complete duikuitrusting. Bij dat pak hoort
een helm, die de duiker pas ontvangt, als hij de rest van zijn pak aanheeft.
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GELOOF KIJKT NAAR BOVEN

‘Wapenrusting’ (Grieks: panoplia, d.i.: hele wapenrusting) wordt door God
verstrekt. De gelovige draagt deze in haar geheel zijn/haar hele leven - evenals het
een levenslange zegen is het hemelse lotdeel te beseffen. Wij dragen haar ‘in de
Heer’. 

Daarom is het nodig, dat wij:
a. de waarheid kennen;
b. rechtvaardig handelen;
c. vrede houden met alle mensen;
d. geloven;
e. redding beseffen van de aanvallen van de machten van duisternis;
f.  de uitspraken van de levende God kennen en ons ermee verdedigen.

Laten wij ons niet naar beneden laten trekken van ons hemelse bestemming
naar het niveau van louter emoties en angsten!

‘Staat dan: jullie lende omgord met waarheid, en aangedaan hebbend het pantser van
de gerechtigheid en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van
de vrede, in alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle
vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen.’ (Efeziërs 6:14-16)

Wat ‘geloof’ is?
Geloof ‘begon’ toen wij gingen geloven en duurt tot het moment, dat wij
onze Heer in de lucht ontmoeten, voordat we voor de bêma komen. Goed
verstaan wat ‘geloof’ is, stelt ons in staat ons gedeelte beter te begrijpen.

Hebreeën 11:1 zegt: ‘Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en
het bewijs der dingen, die men niet ziet’. Concordant vertaald: ’Het geloof echter
is een aanname van wat verwacht wordt, een overtuigd zijn van zaken, die niet
waargenomen worden’.  

Geloof is de overtuiging dat de dingen die wij verwachten op een dag
werkelijkheid worden, omdat God die (toe)zegt in Zijn Woord. Wij hebben
geen concreet bewijs, dat Zijn beloften ‘waar’ worden. Wel weten we, dat
zovele van Zijn beloften uit het verleden vervuld werden. Het geloof, dat
God ons geeft, is een sterke overtuiging aangaande zaken, die nu nog niet
waargenomen kunnen worden.

Als wij Hem tegemoet gegaan zijn in de lucht, is geloof niet langer nodig. In
de brieven van Paulus wordt over onze toekomstige verwachting gesproken
als een nu geldende realiteit: ‘God echter … maakt ons gezamenlijk levend in
Christus (in genade zijn jullie geredden) en wekt ons gezamenlijk op en zet ons
gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus’ (Efeziërs 2:5-6;
Kolossenzen 3:1). 
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Alle genoemde zaken zijn realiteit. Ook al zijn zij nog niet letterlijk aan ons
voltrokken, ze zijn ons bezit door geloof en: we handelen ernaar.  

De toekomstige, letterlijke levendmaking zal resulteren in vlekkeloos
gedrag, in een volkomen wandel zoals Hij dat wil. Dat geeft aan waarom er
nu figuurlijk over gesproken wordt, nl.: om ons te voorzien van kracht voor
onze huidige wandel tot Zijn eer. Door geloof nemen wij aan wat verwacht
wordt (eonisch leven); we anticiperen op wat ons bezit is en leven vol
vreugde in die verwachting. Dat wij dit leven in Christus hebben, brengt ons
ertoe in het huidige leven te zoeken wat boven is.

Geloof in de werking van God
Kolossenzen 2:12 zegt: ‘In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de
werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt’. 

Die valt ons ten deel door geloof. Vergelijk Kolossenzen 3:1, waar staat: ‘Indien
gij dan met Christus opgewekt zijt, …’ Dat is een figuurlijke zaak, in Christus, die
zich letterlijk voltrok, toen Hij opstond. Wij zijn niet letterlijk opgewekt, maar
ons dat bewust door geloof in Zijn opwekking, die in het verleden plaatsvond
door Gods handelen. In de toekomst is geloof niet langer nodig, want het zal
heerlijke werkelijkheid zijn. Nu nog is ons leven verborgen met Christus in
God. Als Hij geopenbaard wordt, zullen ook wij met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid!

Door geloof
Al die zaken komen tot ons door geloof, dat trouwens een geschenk van
God is! Wij hebben de woorden van geloof en van de ideale leer nodig, die
ons voeden! Wij hoeven de brieven van Paulus maar open te slaan!

Paulus spreekt nooit van ‘kleingeloof’. Dat klinkt wel bij de verkondiging
van het Koninkrijk (bijv. in Mattheus 6:30-34, Lukas 12:27-32). Bij genade is
daarvan geen sprake. Een dergelijk oordeel is strikt voorbehouden aan de
Heer. 2 Timotheus 2:19 zegt: ‘De Here kent de zijnen', en: 'Een ieder, die de naam
des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid’.

Als Paulus in 1 Tessalonicenzen schrijft, dat hij wil ‘voltooien wat nog aan hun
geloof ontbreekt’ (3:9-10), is dat niet, omdat het ‘kleingeloof’ zou zijn. Hun
kennis van de waarheid dient uitgebreid te worden met hfd. 4:13-18. Als hij
in Efeziërs 6:14 over de wapenrusting schrijft, gaat het hem op de zekerheid
die rechtvaardiging uitwerkt. Als hij in 1 Tessalonicenzen 5:8 spreekt over
‘het harnas van geloof en liefde en de helm van de hoop der zaligheid’, gaat het hem
om bescherming in het algemeen door geloof en genadevolle liefde, want
dat zou al onze contacten met medegelovigen moeten karakteriseren. ‘Blijft
waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk! Laat alles bij u in liefde
toegaan’ (1 Korintiërs 16:13-14). Het zou zo moeten zijn, dat wij elkaar
vertroosten met de uitspraken van God. Geloof en liefde brengen ons –
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gelovend en liefhebbend - ertoe Paulus’ aanwijzingen te volgen! Zoals de
gemeente te Tessalonica van het de Heer tegemoet gaan in de lucht weten
moest, diende de gemeente te Rome te horen van rechtvaardiging,
verzoening en Gods almacht. Het gaat om uitbreiding van haar geloof.

Waarom het bij geloof gaat
Geloof is niet iets waarmee wij bijv. rechtvaardiging zouden kunnen
verdienen. Het is het kanaal waardoor genade kan opereren, dus: niet door
enige verdienste onzerzijds of iets dergelijks. Het is kanaal van
rechtvaardiging en sluit alle werken uit. Beseffen wij wat genade werkelijk
is, dan weten we, dat ze niets met iets wat wij zouden moeten doen
uitstaande heeft. Vergelijk Romeinen 6:1.

Redding is door geloof - dus: zonder werken - (Efeziërs 2:8), zoals geheraut
in Paulus’ evangelie, en in genade. ‘Wij dan, gerechtvaardigd door geloof’ hebben
‘toegang … tot deze genade, waarin wij staan’ (Romeinen 5:1-2). Efeziërs 2:8-10
zegt: ‘Want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet uit jullie zelf, het
is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zou. Want
Zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken,
die God tevoren gereedmaakt, opdat wij daarin zouden wandelen’. (lett.)
Het is door het geloof van Christus: uit Zijn geloof voor ons geloof
(Romeinen 1:17; 3:22). Hij èn wat Hij openbaarde, is ons vertrouwen waard.
Dat leidt ons naar Zijn doel: God wordt alles in allen (en de mens niets in
niemand)! Wij mogen Hem geloven, door Hem Zijn spoor houden. ‘Hem
echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, gelijk ook David
de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken’
(Romeinen 4:5-6).

Geloof kijkt altijd naar boven - naar God, en niet naar beneden - naar de
mens, vanaf het moment dat het zich baseert op Zijn Woord! 

Wij beseffen vanuit Efeziërs 6:14-15, dat onze medewerking is vereist als het
gaat om het onze lende omgorden met waarheid, het aandoen van het
pantser van de gerechtigheid en het onderbinden van de voeten met de
bereidheid van het evangelie van de vrede. Dat kan alleen, als wij Hem op
Zijn Woord geloven. Kennis van de waarheid, wandelen in gerechtigheid en
de bereidheid van het evangelie van de vrede zijn ‘lege’ woorden als zij niet
verbonden zijn met geloof, dat Hij schenkt. Individueel geloof is het
functioneren ervan in het hart van de gelovige, het vernieuwen van de
denkzin. Om dat functioneren uit te breiden schrijft hij zijn brieven. In de
brief aan de Efeziërs spreekt hij van het Efeze-geheimenis - de waarheid
voor ons, die leden van het lichaam van Christus zijn: het gezamenlijk-
lotgenieters zijn in de geest van de natiën, gezamenlijk-lichaam en
gezamenlijk-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus.  Het gaat om de
plaats van de leden van het lichaam t.o.v. God en van elkaar.
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Het langschild van het geloof
Het opnemen van het langschild van het geloof is te omschrijven als het
uitbreiden van het functioneren van ons individuele geloof, dat regelmatig
gevoed dient te worden met de woorden van geloof en van de ideale leer. In
geloofsgehoorzaamheid gaat de ideale dienaar zijn/haar weg, Zijn Woord
gelovend, die goddelijke uitspraken. Zo wordt het leven van een gelovige
dienstbetoon aan God. Geloofsgehoorzaamheid is geloof in de praktijk – het
blijkt uit al ons doen en laten. Het heet ‘langschild’, omdat het volledig
beschermt tegen vijandelijke aanvallen, en het duidt op de rijkdom aan
waarheden: genade, verzoening, enz. die Paulus met ons in zijn brieven
deelt. Dat is meer dan alleen de waarheid uit de brief aan de Efeziërs! Je zou
kunnen zeggen: het omvat het hele geloofsgebied van de ecclesia!

In de oudheid hanteerde een soldaat twee soorten schilden: een klein schild,
waarmee in een tweegevecht de slagen gepareerd konden worden, en een
groot, dat ‘deur’ genoemd werd en diende om de pijlen van de vijand op te
vangen. Zo’n schild hebben wij, om ons te beschermen tegen de pijlen van
onze vijanden. In de oudheid werden olifanten ingezet om de vijand schade
toe te brengen. Men schoot brandende pijlen af die de dieren schrik aanjoeg
en hevige pijn bezorgde, waardoor zij in paniek vele vechters
ondersteboven liepen. Zij schieten die af om te verwonden en pijn te
bezorgen. Alleen geloof beschermt ons ertegen. Zo komen zij niet in ons
vlees terecht en doven hun vlammen.

Wij moeten mensen zaken niet aanrekenen. Zij zijn instrumenten in de
handen van geestelijke machten. Geloof weigert te vechten met mensen,
want het weet wat het gelooft en leeft de verzoening. Kennis ervan helpt
enorm bij de verdediging tegen de vurige pijlen van onze vijand – het gaat
om onze wandel, in de Heer! Zonder hemels lotdeel zou er geen ‘hemels’
conflict zijn.

Wij schuilen achter het langschild van geloof – wat ons bezit is in Christus,
terwijl we in wijsheid wandelen in de Heer! Wij zitten in de tweede helft van
de brief; het gaat om wandel. De apostel zegt niet voor niets: ‘Doet de hele
wapenrusting van God aan … Neemt de hele wapenrusting van God op … Staat
dan’. Aan die bevelen gehoor gevend, houdt in: het geestelijk genieten van
onze hemelse toekomst!

In Christus – in de Heer
Wij moeten onze zekere positie in Christus niet verwarren met onze
pogingen in de Heer. Ook de werking van de macht van Zijn sterkte en onze
samenwerking met Hem niet door elkaar halen; niet een kant van de
waarheid te benadrukken ten koste van een andere: wij zijn niet langer
onder de wet, maar moeten niet vergeten lief te hebben, want liefde is het
complement van wet (Romeinen 13:10). Wij kunnen blij zijn niets met
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tienden te maken te hebben, maar over het hoofd zien dat geven in genade
die ‘tienden’ verre te boven kan gaan. Het gaat niet om de omvang van iets,
maar om de intentie. Het is een voorrecht de dimensies van Gods genade te
onderzoeken, en: deze in onze levens te praktiseren, Hem dienend. Dat gaat
ons allen aan: daarvoor hebben wij sandalen van vrede? Waarheid en
gerechtigheid bezitten wordt pas echt genieten, als we ze kunnen delen met
anderen.

De wapenrusting is om ons te beschermen tegen de aanvallen van
geestelijke machten (6:11-12). De zaken die wij tot nu toe besproken hebben,
laten zien, dat het om ons hele leven als gelovige gaat – vanaf het kruis van
Golgotha tot ons besef van het hemels lotdeel. Daartoe hebben wij èn Efeze
èn de andere brieven èn de rest van Gods Woord nodig. De eerste Efeze-
hoofdstukken brengen ons hoofd in het hemelse; de laatste drie zetten ons
stevig met onze voeten op aarde. Onze zegen is boven; onze strijd beneden -
niet van elkaar scheiden. Hem de lof brengen voor onze zegeningen;
wandelen voor mensen tijdens onze strijd.

Wat betreft de bêma (N.B.G.: rechterstoel): er is niets tussen God en ons, maar er
is veel tussen ons en onze naasten dat daar rechtgezet dient te worden.
Vergelijk 2 Korintiërs 5:10. Wij zijn gerechtvaardigd voor God door het werk
van Christus, maar niet voor onze eigen werken m.b.t. mensen. Daar liggen
de zaken die God bepaalt. Voor die tijd is een oordeel van ons niet op zijn
plaats; wij kunnen zelfs niet achter het handelen kijken. Een rechter is niet in
staat een oordeel over zichzelf als verdachte te vellen.

De vurige pijlen doven
Die pijlen hebben tot doel: onze aandacht af te leiden van het hemelse
lotdeel! Aan het eind van Paulus’ leven hadden alle ecclesia’s in Asia de
apostel verlaten – een regen van vurige pijlen. Hij beschermde zich achter
het langschild van geloof: hij wist wat hij hun geleerd had en geloofde zelf!
Hij wist wie achter hen zaten!

Onze wapenrusting is een dagelijkse zaak en een vast onderdeel van ons
gebed. Wij hoeven deze taak niet in eigen kracht te volbrengen, maar mogen
weten: ‘Hem nu Die boven alles kan doen (oneindig veel meer dan wat wij
verzoeken of bevatten) in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid … Amen!’
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REDDING IS GODS WERK

‘Staat dan: jullie lende omgord met waarheid, en aangedaan hebbend het pantser
van de gerechtigheid en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie
van de vrede, in alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle
vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. En ontvangt de helm van de
redding …’ (Efeziërs 6:14-16).

In Romeinen 11:26 haalt Paulus Jesaja 59 aan: ‘Maar als Verlosser komt Hij voor
Sion en voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, …’ Het gaat in Jesaja
59:16-20 om: Ieue verwijdert kwaad. In vs.17a staat dan: ‘Hij bekleedt Zich met
gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op Zijn hoofd; …’

Paulus verwijst vaak naar Jesaja en gebruikt dezelfde beeldspraak in
Efeziërs 6:14,17. Het verband is anders (want de wapenrusting die God ons
geeft is om ons nu te redden van de aanvallen van de geestelijke machten
van duisternis), maar in beide gevallen gaat het om redding door het
verwijderen van kwaad. Paulus vestigt onze aandacht hierop om ons te
doen beseffen: Elke redding is Gods werk; Hij redt door kwaad te
verwijderen.

De helm uit Tessalonicenzen
Gaat het in Efeziërs om ons hemels lotdeel; in 1 Tessalonicenzen gaat het
om: onze ontmoeting met de Heer in de lucht. Wij worden geborgen uit het
komen van de toorn. Israël gaat erna door de grote verdrukking. Geen enkel
lid van de gemeente die het lichaam van Christus is, blijft op aarde achter.
Wij zijn immers onder de genade!

Het is goed ons hier Romeinen 5:8-10 te herinneren. ‘God echter bewijst Zijn
liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven
is … door Zijn bloed gerechtvaardigd, … vijanden … verzoend door de dood Zijns
Zoons, … behouden (lett.: gered)… doordat Hij leeft (lett.: in Zijn leven)’.

Het toornen van God is niet bestemd voor Zijn voormalige vijanden, die nu
met Hem verzoend zijn en tezamen met Christus leven, in de geest
(wandelend in nieuwheid van leven) op aarde, die na de opname
daadwerkelijk tezamen met Hem leven in het hemelse. De gelovige is zich
deze waarheid bewust. De helm uit 1 Tessalonicenzen beschermt tegen
allerlei influisteringen, o.a. dat er iets is dat onze redding in gevaar zou
kunnen brengen. Krachtig klinken Paulus’ woorden: ‘toegerust … met de helm
van de hoop der zaligheid … door onze Here Jezus Christus, Die voor ons gestorven
is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven’.

Het punt van overeenkomst tussen de Tessalonicenzen-helm en die van
Efeziërs is, dat zij het verstand van de gelovige beschermen tegen
krachteloos makende ideeën, die niet uit Gods Woord voor vandaag
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stammen. Verder zijn er slechts verschillen. De Tessalonicenzen-helm moet
zelf opgezet worden; die van Efeziërs wordt door de gelovige ontvangen.
Wij werken met de Heer samen, als het gaat om waarheden zoals in 1
Tessalonicenzen 4:13- 5:10; wij maken ons vertrouwd met die waarheid en
houden die in gedachten. Wat betreft Efeziërs 6:17a – het gaat er niet om de
helm te nemen en op te zetten, wij moeten wachten tot wij die ontvangen
van onze Heer, Die ons hem beloofd heeft.

Gezant in ketenen
Nergens anders in Gods Woord komen het licht en de waarheid van
goddelijke waarheid meer voor dan in de brief aan de Efeziërs. Als wij ons
realiseren onder welke omstandigheden deze brief geschreven werd, zijn
wij nog meer onder de indruk.

Vastgeketend aan een Romeinse soldaat die hem moest bewaken schreef hij
in die twee jaar van gevangenschap de brieven aan de Efeziërs en
Filippenzen, letterlijk een gezant in ketenen: zonder privacy (24 uur per dag
bewaakt), en: bij elke beweging aan zijn situatie herinnerd door het geluid
van zijn ketenen. Geen wonder, dat hij de gelovige in zijn hemelse strijd
vergeleek met een soldaat die een gordel om zijn lende had – die maakte in
één oogopslag duidelijk, dat hij zijn dienst verrichtte. Geïnspireerd door de
Romeinse uitrusting schreef hij deze verzen.

De helm die nauw om het hoofd sloot, is niet te vergelijken met de helm die
militairen tegenwoordig dragen. Zij zetten zelf hun helm op. Een verhel-
derend beeld is de helm, die een duiker opgezet krijgt (zie aanhangsel).

Geestelijke kracht
Elke keer als gelovigen zich hun hemels lotdeel bewust zijn en zich erover
verheugen, is er vijandigheid van degene, die hier op dit moment in zijn
rechtsgebied macht uitoefent. Hij probeert gelovigen af te snijden van hun
geestelijk voedsel, dat van boven komt, waar de Christus zit, gezeten aan de
rechterhand van God. Zoals een duiker via zijn luchtslang de lucht krijgt die
hij nodig heeft en met de seinlijn verbonden is met degene die hem stuurt,
zo krijgt de gelovige – u en ik dus – zijn geestelijke kracht van boven - van
Hem. De duiker die zijn helm draagt, krijgt continu lucht en kan
communiceren. Op dezelfde wijze wordt de gelovige – die van Hem zijn
helm krijgt, nadat hij de andere delen van zijn wapenrusting aangetrokken
heeft - voorzien van een voortdurende stroom van geestelijke kracht en
bewustheid van het hemelse lotdeel.

Willen wij krachtig gemaakt worden in de Heer en in de macht van Zijn
sterkte, dan zijn er drie handelingen nodig: a. onze medewerking; b. het
handelen van de Heer; c. gebed en smeekbede. Onze medewerking is aan de
orde bij: 1. kennis van de waarheid hebben; 2. een wandel in gerechtigheid
leiden; 3. de bereidheid van het evangelie van de vrede tonen; 4. het
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langschild van het geloof opnemen. Daarbij: in ieder gebed en iedere
smeekbede biddend.

Deze eerste vereisten (van onze medewerking) leiden tot het werken van de
Heer in: I. het geven van helm van de redding; II. het verstrekken van het
zwaard van de geest. Wat betreft deze laatste twee: niets wordt er van ons
gevraagd. Zoals een duiker vertrouwt op de bemanning die hem zijn helm
opzet, zo vertrouwen wij volledig op onze Heer, Die ons de Efeziërs-helm
verstrekt. Door die helm wordt onze wapenrusting compleet en worden wij
krachtig gemaakt in de macht van Zijn sterkte, zodat wij op ons hemels
lotdeel staan en de vijandelijke aanvallen weerstaan.

Instructies
In Efeziërs 6:10-17 geeft de apostel Paulus instructies, die stap voor stap in
de gegeven volgorde uitgevoerd moeten worden. In het geval van de
diepzeeduiker wordt geen detail overgelaten aan het oordeel van het
individu, omdat afwijking van de regels fatale gevolgen kan hebben. Het
gaat om het dragen van het duikerpak, en: het nauwgezet volgen van de
instructies.

In ons geval - als wij proberen te staan en weerstaan volgens de regels van
ons schriftgedeelte – is van risico geen sprake! De Heer belooft ons krachtig
te maken in de macht van Zijn sterkte. En die belofte is van kracht, als wij
Zijn aanwijzingen in die volgorde stap voor stap volgen, er niets aan
veranderend of ervan weglatend. Vergelijk de wijze waarop in Kolossenzen
1:9-11 het pakket verzoeken geordend staat, d.w.z.: er niet alleen uithalen
wat wij geschikt vinden! Datzelfde pakket aanwijzingen geldt voor Efeziërs
6:10-17. Als wij het niet volgen, is de wapenrusting niet effectief.

De helm van de redding ontvangend
Wij nemen de helm van de redding niet! Als wij gordel, pantser en sandalen
aangetrokken hebben en het langschild opgenomen, ontvangen wij die
helm. Het is Gods beloning voor hen, die zich omgord hebben met
waarheid, beschermd worden door gerechtigheid, vrede onderbonden
hebben en schuilen achter geloof. Onze hoofden moeten beschermd worden
tegen de aanvallen van onze tegenstanders. Daartoe dragen wij de helm, die
ons onkwetsbaar maakt.

Let op! Deze helm is niet redding van onze zonden, maar van de geestelijke
machten. Als wat hier genoemd allemaal zou moeten worden om gered te
worden van zonde, zou er dan wel iemand gered worden? De redding waar
het hier omgaat, is beperkt tot onze contacten met onzichtbare geestelijke
machten, tot de verdediging van ons hemels lotdeel. Het is een bijzondere
redding, nl.: van de machtige krachten van duisternis, die ons trachten te
beroven van het vreugdevolle vooruitzicht van ons lotdeel te midden van
het hemelse. Het is de goddelijke kant ervan: onze plaats in Zijn voornemen,
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Zijn doel en het raadsbesluit van Zijn wil. Het gaat hier niet om onze relatie
met Christus als leden van Zijn lichaam of onze plaats als nieuwe mensheid.

Elke redding is van God. Hij doet dat door kwaad weg te doen. Door de
wapenrusting beschermt Hij ons tegen het kwaadaardige handelen van
geestelijke machten. God doet die machten niet weg (dat doet Hij later!),
maar Hij houdt die op een afstand, zodat zij ons geen kwaad kunnen doen.

Wij ontvangen de helm. Natuurlijk kan die helm pas gedragen worden, als
wij ‘gered’ zijn. De helm is het laatste stuk van de wapenrusting. Er gaat wel
het dragen van de andere uitrustingsstukken aan vooraf. Het is redding nu
– niet redding van zonde in het verleden of van toorn straks. Wij nemen
haar niet! Wij ontvangen haar, als wij gordel, pantser, schoeisel en schild
dragen. Voor ons hoofd zorgt Hij! Hij is ons Hoofd en Overwinnaar!
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