
Ga de strijd 
aan! 

Efeziers 6:10-13 

Presentator
Presentatienotities
Succes! Je kunt het, God is met je.



Presentator
Presentatienotities
De strijd vind elke dag plaats. Deze week kon ik opeens de mijn voorbereidinging van de preek niet meer openen en moest ik weer helemaal opnieuw beginnen. En dit is eigenlijk iets heel kleins in vergelijking met de verschillende tegenslagen die we in ons leven tegen komen. 



Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en 
zijn grote kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle 
wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse 
streken u geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet 
tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse 
heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, 
boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. 
Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen 
verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen 
te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn 
komen. 
Efeziers 6:10-13 

 



Van page tot ridder 



Page 

• Oefenen 
• Onder leiding van een meer 

ervaren strijder 
 
• Een zwaard in de handen van 

een onervaren strijder is niet 
meer dan een lang, scherp, stuk 
ijzer. 
 

Presentator
Presentatienotities
Oefenen- Page begint met trainen tussen de leeftijd 5-7 jaar onder leiding van een schildknaap.Onder leiding van een meer ervaren strijderEen nieuwe christen weet nog niet zo veel over wat het geloof nu precies inhoud. Ze zijn enthusiast en vol vuur voor God maar gaan nog veel leren. Zij hebben de andere christenen nodig om te groeien in hun geloof en zo een goeie basis te hebben.Zij zijn jong in hun geloof en kunnen misschien wel al strijden maar ze zullen nog wel af en toe een fout maken.



‘Oppermachtige Here,’ zei ik, ‘maar dat kan ik 
niet! Ik ben nog veel te jong!’ ‘Zeg dat niet,’ 
antwoordde Hij, ‘want u zult gaan waarheen Ik u 
stuur en zeggen wat Ik u opdraag. Wees niet bang 
voor de mensen, want Ik zal bij u zijn en u 
beschermen.’  
Jeremia 1:6-8 

Presentator
Presentatienotities
Onder leiding van de Heilige Geest kan elke Christen een grote impact maken.



Schildknaap 

• Geoefende strijder 
• Tot dienst van de ridder 
• Samen en niet alleen 

Presentator
Presentatienotities
Geoefende strijder – Een zwaard in de handen van een onervaren strijder is niet meer dan een lang, scherp, stuk ijzer. Maar in de handen van een geoefende strijder is het een dodelijk wapen.Tot dienst van de ridder.Naast dat de schildknaap de page traint help hij ook de ridder. Hij maakt de wapenrusting schoon en wordt ook door de ridder getraind.De ridder en schildknaap hebben elkaar nodig.Zo hebben christenen elkaar ook nodig.



Telkens wanneer Mozes zijn hand omhoog deed, had 
Israël de overhand, maar wanneer zijn hand niet meer 
omhoog was, was Amalek de winnende partij. Toen hij 
last kreeg van vermoeidheid, rolden zij een steen naar 
hem toe, waarop hij kon zitten. Aäron en Chur stonden 
naast hem en hielden zijn armen omhoog tot 
zonsondergang. Zo overwon Jozua de Amalekieten en 
hij vernietigde hen.  
Exodus 17:11-13 



Ridder 

• Bewezen strijder 
• Onderwijst en beschermt 
• Is nooit uitgeleerd 

Presentator
Presentatienotities
Een bewezen strijderIs een ridder die al heeft meegestreden in verschillende veldslagen.Christenen die de strijd aangaan en niet opgeven.De ongenezelijke zieke die ondanks alles z’n geloof niet los laat en God prijst.De vervolgde Christen die ondanks de gevaren toch zijn geloof uitleeft.De zendeling die mensen wilt bereiken die door andere al zijn opgegeven.De ouders die voor hun kinderen blijven bidden ookal doen ze domme dingen.De weduwe die voor alle noden in de gemeente bid.Onderwijst en beschermtDe ridder onderwijst en beschermt de schildknaap. Zo moeten de ridders van God ook omkijken naar de andere christenen. Hen bemoedigen maar ook liefdevol corrigeren.Is nooit uitgeleerdOok de ridder maakt wel eens een fout.Maar hoe ga je succesvol de strijd aan?



Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het 
borstpantser van de rechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van 
de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te 
maken. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild 
waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. U zult niet 
zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de 
Geest, het woord van God. Bid voortdurend en laat u daarbij leiden 
door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid 
onafgebroken voor de andere christenen. 
Efezier 6:14-18 

 

Presentator
Presentatienotities
De waarheid – Jesus is voor onze zonden gestorvenDe rechtvaardigheid – leef je leven zo goed mogelijkDe bereidheid – wees niet bang om je geloof te delenDe redding – houd vast aan het feit dat je geredt bentDe Geest, het woord van God – studeer het Woord zodat je je beter kan verdedigen tegen de leugens van de vijand.Voordurend – stop niet met bidden, dit is je sterkste wapen.De Heilige Geest – Hij wilt je helpen en leid je in specifieke gebedenOnafgebroken – Bid altijd!



Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote 
kracht in u te laten werken. Bewapen u met alle wapens die God ons 
geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen 
doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare 
wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld 
tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons 
heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen 
als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, 
ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. 
Efeziers 6:10-13 

 

Presentator
Presentatienotities
Het woord “tegen’ in deze versen is het griekse woord pros. In principe betekent dit ook “tegen” maar als werkwoord betekent dit woord meer dan alleen “tegen”. Het is niet alleen verdedigen maar ook innemen. Wat er dus eigelijk staat is dat wij moeten terugnemen wat de vijand zich heeft toegeeigend.



De strijd aangaan 

• Doe de 
wapenrusting 
aan 

• Kijk om naar 
elkaar 

• Je vecht niet 
alleen 

• Omgaan met 
tegenslagen 

Presentator
Presentatienotities
Eigen verhaal van tegenslag.



Hoe ga jij de strijd in? 

Presentator
Presentatienotities
De engelen staan te popelen om mee te vechten de strijd maar wachten tot jij God om hulp vraagt.
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