
Efeziërs 6 

 

Herhaling Efeziërs 1-5. 

 

 PP1 

Ef. 4 

 * wandel volgens uw roeping (v.1) 

 * niet meer als de oude, maar als de nieuwe mens (v.17,24) 

Ef. 5 

 * wandel in de liefde (v.2) 

 * wandel als kinderen van het licht (v.8) 

 * wandel als wijzen (v.15) 

 + nadruk gelegd op: Wordt vervuld met de Heilige Geest. 

 

 

Efeziërs 6: lezen 

 

Overzicht 

1-9: voortzetting hoofdstuk 5 

10-18: wapenrusting 

19-22: mededelingen 

23-24: slot 

 

 

6:1-9 

 PP2 

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen en eren. In de Here of zoals de Heer wil. Het 

gaat dus over een christelijk gezin, waarin ouders vragen hun kinderen te gehoorzamen 

aan zaken die in overeenstemming zijn met wat God wil. Ik wou hier eigenlijk dieper op 

ingaan, maar aangezien de tieners nu niet in de dienst zijn, doe ik dat niet.  

 

Er zitten wel een aantal ouders. Paulus spreekt hier de vaders aan… niet dat dit niet geldt 

voor de moeders, maar de kans dat vaders hun kinderen verbitteren of toorn opwekken 

bij hun kinderen is misschien groter. Niet altijd, maar zijn vaders niet vaak harder dan 

moeders. In elk geval is dit stuk uitdagend. We leven in een tijd waarin opvoeding in 

sommige kringen bijna een vies woord geworden is. Ik geloof dat Paulus een zeer 

evenwichtige houding heeft. Enerzijds vinden we ‘onderwijzing’ (tucht NBG – discipline 

letterlijk) en anderzijds ‘terechtwijzing’ (vermanen). Als ik er over nadenk, dan vind ik de 

‘tucht’ van de NBG zwaar vertaald en de ‘onderwijzing’ van de HSV licht. Discipline zit er 

zowat tussenin. Discipline kan inhouden dat je moet straffen als ouder. Terechtwijzing of 

vermaning klinkt misschien negatief, maar is dat niet. Het is, op basis van een gesprek, 

proberen om iemand tot inzicht te brengen. Door te spreken met iemand ga je proberen 

om deze persoon weer op het rechte spoor te brengen. Als je discipline en terechtwijzing 

samenneemt, krijg je een evenwichtig beeld van opvoeding. Soms moet je als ouder 

streng zijn, maar met alleen maar streng zijn, kom je er niet. De ouderen onder jullie 

zijn veelal streng opgevoed, met behoorlijk harde hand. Misschien sloeg de slinger 

vroeger vaak te veel door naar de ene kant – de discipline, vaak met veel straffen. De 

jongeren worden tegenwoordig losser opgevoed. De slinger slaat misschien te veel door 

naar de kant van het praten. Soms is zelfs terechtwijzing, vermaning, al een probleem. 

Paulus geeft ons een evenwicht. En er hoort nog iets heel belangrijks bij. 

 

Van de Heer – het gaat hier dus om onderwijzing en terechtwijzing die geïnspireerd 

wordt door God. Ik geloof dat de koppeling met 5:17 ook hier gemaakt kan worden – 

wordt vervuld met de Geest. Ook in het opvoeden is dit belangrijk. Persoonlijk! Dat is 

niet altijd gemakkelijk. De theorie is prachtig – een opvoeding zoals God die graag heeft. 

Maar soms best lastig. Net daarom is het belangrijk om, als ouders, te bidden voor jezelf 



en hoe je omgaat met je kinderen. Wij moeten gevuld zijn met de Heilige Geest om onze 

kinderen goed op te voeden. 

 

 

10-18 

Dit gedeelte over de wapenrusting volgt uit de vorige hoofdstukken 4 en 5. Daarin heeft 

Paulus het gehad over onze wandel, dat heb ik net nog gezegd. Die wandel is niet 

gemakkelijk. Ik vind het niet gemakkelijk om als kind van God te wandelen, als nieuw 

mens, in liefde en wijsheid, in het licht. Dat is een opdracht van elke dag. Dat is een 

strijd van elke dag. Paulus schrijft hier dat wij die strijd niet strijden tegen fysieke 

mensen, maar tegen geestelijke machten. En om zo te wandelen, hebben wij een 

wapenrusting nodig.  

 

Bij het herlezen en heroverdenken van dit stuk viel mij toch weer de actieve toon op: 

weest, doet, neemt, stelt, bidt. De wapenrusting moeten wij aantrekken, dat is iets 

actief, we moeten er een en ander voor doen: weest, doet, neemt, stelt, bidt. 

 

 PP 3-6 

Uit Asterix en de Britten, ten tijde van Julius Caesar. Stelt u zich zo’n leger eens voor… 

Het zou ongetwijfeld faliekant aflopen. Nu is de vraag wat deze strip met ons te maken 

heeft. Wij hebben de mogelijkheid om te kiezen wat voor soldaat wij willen zijn. Een 

soldaat die stand houdt, weerstand biedt aan de vijand of een soldaat die meer lijkt op 

de Britten uit de strip. 

 

De laatste maanden ben ik vaak gestuit op het hand-in-hand gaan van wat God ons geeft 

enerzijds en onze verantwoordelijkheid anderzijds. Hier ook. Paulus schrijft over een 

wapenrusting die wij, zoals ik net gezegd heb, actief moeten aantrekken. Maar… Paulus 

schrijft dat het de wapenrusting van God is. Wij krijgen van God de onderdelen van de 

wapenrusting, maar moeten ze wel zelf aandoen en strijden.  

 

Het is Gods wapenrusting. Paulus schrijft: Word gesterkt in de Here en in de sterkte van 

Zijn macht. Paulus heeft al eens over de kracht, macht van God gesproken. In hoofdstuk 

1 schreef hij dat Jezus opgewekt is uit de dood door Gods kracht. En in hoofdstuk 2 dat 

ook wij uit de dood gehaald zijn en een nieuw leven gekregen hebben door Gods kracht. 

Word gesterkt in de Here. Kan dat? O ja! Met Gods kracht aan onze zijde, hebben wij een 

ondoordringbare wapenrusting! 

 

 

PP7 

Het aandoen van de gordel was het eerste dat de soldaat deed. Dit was nodig om het 

kleed dat hij droeg, vast te maken – anders zou het kleed in de weg komen zitten en het 

hem moeilijk maken tijdens het gevecht. Paulus vergelijkt de gordel met de waarheid. De 

waarheid zorgt ervoor dat wij een goede omgang met andere christenen en alle andere 

mensen kunnen hebben. Leugens belemmeren ons. In Efeziërs 4:25 heeft Paulus al 

gezegd dat wij de leugen moeten afleggen en de waarheid moeten spreken – dat is een 

onderdeel van het wandelen als nieuwe mens. 

 

 PP8 

Het pantser werd na de gordel aangedaan. Paulus zegt dat dit pantser gelijk is aan 

gerechtigheid.  

Ik las ergens vorige week in een boek van Hendrik Koorevaar, lang docent geweest aan 

de ETF, een uitleg over dat begrip ‘gerechtigheid’. Voor ons hangt gerechtigheid samen 

met een soort rechtsnorm, justitia. Het exact doen wat juist – just – is om te doen. 

Daarvan afwijken is fout, zonde. Lees eens even mee in Genesis 6:9 en 7:1. Hier wordt 

het rechtvaardig zijn van Noach verbonden met het wandelen met God. Rechtvaardig zijn 

heeft veel te maken met een relatie met God. In het boek stond: ‘een hartelijke loyaliteit 



tegenover God’. Het komt hierop neer: Wat je doet, van harte laten overeenstemmen 

met wat God vraagt. Geen koude justitia, maar een warme, hartelijke relatie met God.  

 

 PP9 

De schoenen… belangrijk. Zonder schoenen kom je wel een eindje, maar je zal niet in 

staat zijn om een ferm eindje op een deftige manier te wandelen. Zeker als je over 

rotsachtige bodem moet.  

 

De tegenstander zal proberen om ons zo aan te vallen dat we niet meer bereid zijn het 

evangelie te vertellen; of dat nu aan je buren of vrienden is of op straat aan een 

toevallige voorbijganger. De schoenen hebben we nodig! De schoenen zijn de bereidheid 

om het evangelie te verkondigen. Vergeet niet dat het de wapenrusting Gods is; het is 

God die ons die bereidheid geeft om het evangelie te gaan vertellen. 

 

Eerder in de brief heeft Paulus vertelt over zichzelf. Hij is door God geroepen het 

evangelie aan de heidenen te verkondigen. Heel opvallend daarbij is dat hij dat ziet als 

een voorrecht. En… het is ook de reden waarom hij gevangen zit, in de tijd dat hij deze 

brief schreef. Van bereidheid gesproken… 

 

 PP10 

We komen aan bij het schild. Bij dit alles of boven alles, het schild. Het duidt het belang 

van het schild aan. Er is al wel een pantser, maar toch is een schild absoluut nodig!!  

Het tekeningetje klopt niet echt. In de tijd van Paulus werden manshoge schilden 

gebruikt. Zo was de soldaat helemaal beschermd. Het gebruik van brandende pijlen was 

een normaal gebruik in die tijd. De schilden werden daarom overtrokken met huiden die 

natgemaakt werden. Zo is ook het geloof. De wetenschap dat God van ons houdt, dat Hij 

ons dus wil kennen en wil helpen, dat Jezus onze zonden heeft gedragen. Ook de wil om 

God te volgen, hoort daarbij. Als je dit in gedachten houdt, dan heeft de vijand geen vat 

op je. Al is er vervolging, dwaalleer, verleiding tot zonde, laster, …  

 

Vorige week had Antonio het o.a. over de stem van veroordeling, de stem die ons vertelt 

dat we slecht bezig zijn, dat we zondig zijn, dat we niet in staat zijn om te doen wat God 

vraagt, … Dat zijn brandende pijlen, die doen ons pijn, drukken ons neer. Met je schild 

van geloof, met de wetenschap dat God van je houdt, kan je die pijlen tegenhouden en 

uitdoven.  

 

 PP11 

Na het schild wordt de helm opgezet. De helm heeft heel veel te maken met het pantser. 

Ook dit onderdeel bedekt een deel van het lichaam. Het pantser werd vergeleken met de 

gerechtigheid. De helm met het heil, ofwel redding. Door deze redding, bij wijze van 

spreken, op te zetten, houden wij vast aan de zekerheid van onze redding. Als de Bijbel 

zegt dat we door het geloof in Jezus’ offer bij God zullen mogen zijn, dan is dat zo. Daar 

hoeft geen twijfel over te zijn.  

 

 PP12 

Als laatste krijgt de soldaat het zwaard aangereikt. Het zwaard dient om vijanden uit te 

schakelen, ervoor te zorgen dat ze niet meer aanvallen. Ons zwaard is Gods Woord. Al 

wat God gezegd heeft, kan dienen om aanvallen op ons, op ons geloof, op God tegen te 

gaan. Zoals Jezus deed toen de duivel Hem in de woestijn probeerde te doen zondigen. 

Jezus had telkens Gods Woord klaar om hem antwoord te geven.  

 

 PP13 

Dit is geen onderdeel van de wapenrusting, maar toch onmisbaar voor een soldaat.  

v.18: bidden en smeken.  

Als soldaat moet je de wapenrusting aandoen en daarbij aanhoudend bidden en smeken. 

Er staat nog bij: in de Geest. Dat betekent: onder leiding en met inspiratie van de Geest. 

Bij het bidden zoek je naar wat God, door Zijn Geest, wil dat je bidt. Een soldaat moet 



weten wat zijn bevelhebber wil dat hij doet. Zo moeten wij ook weten wat God wil dat we 

doen. De verbinding tussen ons en God is bijzonder belangrijk. Dat bidden is niet beperkt 

tot bidden voor jezelf; het gaat om bidden voor alle heiligen – voor al je medegelovigen, 

al je broers en zussen in de gemeente of daarbuiten.    

 

 

Slot 

 PP15 

Paulus eindigt de brief en in dat einde zit heel veel.  

- vrede – vrede met elkaar, als broers en zussen 

- liefde – liefde voor elkaar 

- met geloof – de vrede en de liefde kunnen er zijn, vanuit ons geloof in God de Vader en 

de Here Jezus Christus  

Ik heb bijna elke preek gezegd dat er in deze brief heel vaak ‘In Christus’ staat. Eigenlijk 

staat dat hier ook weer. Waar ligt onze bron voor vrede en liefde met en voor elkaar? In 

Christus! 

 

Als laatste wenst Paulus genade voor de mensen die Jezus Christus in onvergankelijkheid 

liefhebben. Deze brief heeft ons heel veel laten zien over wat wij in Christus krijgen! 

Onvoorstelbare zegeningen! Paulus schrijft hier wat onze reactie daarop moet zijn: liefde 

voor Christus, een hartelijke relatie en een oprecht wandelen met God. Dat is mijn gebed 

voor ons allemaal!  

 


