DE LISTIGE OMLEIDINGEN DES DUIVELS

Er is een woord dat Paulus gebruikt en het verschijnt alleen tweemaal in het zogenaamde
Nieuwe Testament. Beide toepassingen ervan zijn te vinden in de brief aan de Efeziërs.
Opmerking: Zie in www.bedelingdergenade.nl onder “artikelen” het artikel “Wanneer is het
Nieuwe Testament begonnen”.
“Ef.6:10: Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
“Ef.6:11: Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivels.
En daar staat het: “Listige omleidingen des duivels”. Let op wat er in hoofdstuk vier staat:
“Ef.4:11: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en
sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars;
“Ef.4:12: Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des
lichaams van Christus;
“Ef.4:13: Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den
Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
“Ef.4:14: Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd
worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om
listiglijk tot dwaling te brengen;
En daar is het woord: Arglistigheid. "Arglistigheid of ook wel bedriegen genoemd" is
hetzelfde woord als "listige omleidingen" in hoofdstuk zes vers 11. In hoofdstuk zes gaat het
over het stand houden tegen de listen van de duivel en in hoofdstuk vier is de sluwe
arglistigheid der mensen ... waarbij ze op de loer liggen om te bedriegen, en de twee zijn met
elkaar verbonden, ze zijn verwant.
Bedenk dat de Efeziërs, aan wie de Efeze brief werd geschreven, geredde mensen zijn. Ze
hadden het Evangelie gehoord, geloofden het, en vertrouwden op Christus als hun Redder:
“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie
uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld
geworden met den Heiligen Geest der belofte;
Zij hadden hun vertrouwen op Christus gesteld en zij zijn verzegeld, in Christus, met de
Heilige Geest. Maar zelfs dan is er sluwe arglistigheid, er is bedrog. Het heet de bedriegerij
der mensen. Met andere woorden: een truc, als goochelarij. Het wordt zo gedaan dat u het niet
waarneemt. Deze, in hoofdstuk vier, zijn zeer religieuze mannen, ze liggen op de loer om te
bedriegen, en het is allemaal verbonden in de "de listige omleidingen des duivels."
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Paulus zegt: “2Kor.2:11: Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend”. Satan kan niet
veroorzaken dat een gelovige zijn redding verliest, maar hij kan u bedriegen, en dat kan ertoe
leiden dat u, door dat bedrog, zich begint te concentreren op de dingen waar de religie zich
richt, op de dingen van dit leven, de dingen van deze wereld, in plaats van uw genegenheid te
richten op de dingen die boven zijn (Kol.3:1-3).
Paulus schrijft in Kolossenzenbrief dat u volmaakt bent in Hem. Maar, als de duivel u kan
misleiden zodat u denkt dat u niet volmaakt bent in Hem en dat u daar bepaalde dingen voor
moet doen om er zeker van te zijn dan heeft hij uw bediening geneutraliseerd. Hij heeft u
vruchteloos gemaakt. Zo wordt ons verteld om de gehele wapenrusting van God aan te doen
zodat u weerstand kunt bieden aan het bedrog en de sluwheid. Een van de belangrijkste
handelingen van de duivel is bedrog. Let op:
“2Kor.11:3: Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar arglistigheid
bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die
in Christus is.
Het woord "bedrogen" betekent volledig te verleiden, met andere woorden om te misleiden.
Paulus zegt dat Eva, verleid zijnde, in overtreding was, zie 1 Timotheüs 2:14:
“1Tim.2:14: En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in
overtreding geweest.
“2Kor.11:4: Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet
gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of
een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht.
Dit vers zegt dus, als er iemand komt en hij stelt u een andere Jezus voor die Paulus niet heeft
gepredikt, of een ander evangelie dat Paulus niet heeft overgegeven ... en ze met een andere
geest komen (Niet de Heilige Geest). Zo verdroegt gij hem met recht.
Zie Efeziërs hoofdstuk twee:
“Ef.2:1: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de
zonden;
“Ef.2:2: In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste
van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
Let op de overste van de macht der lucht. Dat is de duivel. Hij wordt de god dezer wereld
genoemd en het is zijn geest die in hen werkt. Het doel er van is bedrog. Het doel van de
duivel is om de geesten van hen die niet geloven te verblinden, maar zijn doel is ook, voor
zover het een gelovige betreft, om hem te neutraliseren zodat hij, wat hij ook zou kunnen zijn
of zou kunnen doen voor de Heer, onvruchtbaar wordt. En het bevalt hem prima als u twijfelt
over uw eigen redding en dat hij u kan laten denken dat u dingen moet doen om uw redding te
behouden. Dus zegt Paulus “wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht”
(Ef.6:10). Die kracht is de kracht die in ons werkt en het is de opstandings kracht van God.
Zie:

2

“Ef.1:19: En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht,
“Ef.1:20: Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en
heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;
Met andere woorden, toen Jezus Christus stierf aan het kruis, stierf hij voor onze zonden.
2Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat
wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
Dus in hem, in de Heer, zijn wij de gerechtvaardigd voor God. Wij zijn sterk in de Heer, niet
in onszelf, niet in onze eigen kracht. Zie:
“2Tim.2:1: Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;
“2Tim.2:2: En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan
getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.
“2Tim.2:3: Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus.
“2Tim.2:4: Niemand, die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des
leeftochts, opdat hij dien moge behagen, die hem tot den krijg aangenomen heeft.
De analogie die Paulus gebruikt in Efeziërs is dat van een goed soldaat. Merk op dat deze
strijd niet wordt verward met de zaken van dit leven. Dat is het waar de meeste religies zich
op richten... de dingen van dit leven, de dingen van het vlees. Maar let op het volgende:
“2Kor.10:3: Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees;
“2Kor.10:4: Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot
nederwerping der sterkten;
“2Kor.10:5: Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft
tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van
Christus;
Ga nu terug naar de brief aan de Efeziërs:
“Ef.6:11: Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen des duivels.
“Ef.6:12: Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht.
Deze wereld is een donkere wereld. Het wordt geregeerd door de god van deze wereld, door
Satan zelf. Toen Satan in opstand kwam ging een derde van de engelen met hem in opstand en
zij zijn de machtsstructuur van het systeem van deze wereld. En het beïnvloedt elk gebied.

3

Sociale, economische, politieke en vooral religieuze gebieden. De duivel, als de god van deze
wereld, wil worden aanbeden. Zie in Jesaja:
“Jes.14:12: Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt
gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!
“Jes.14:13: En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de
sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het
noorden.
“Jes.14:14: Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk
worden.
Geloof het of niet, alle koninkrijken van deze wereld zijn onder de controle van de god van
deze wereld, de duivel. Hij bood ze zelfs aan Jezus Christus aan:
“Lukas 4:5: En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de
koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds.
“Lukas 4:6: En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver
koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil;
“Lukas 4:7: Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn.
Dus alles in deze wereld is onder de controle van de god van deze wereld. Macht, heerlijkheid
en koninkrijken. En dat geldt ook voor religies. Het heet ONGERECHTIGHEID.
In het boek Ezechiël ziet u een voorzegging met betrekking tot de vorst van Tyrus en de
koning van Tyrus. De prins is de antichrist en de koning is Satan zelf. Zie:
“Ez.28:12: Mensenkind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo
zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!
“Ez.28:13: Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen,
topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en
smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij
geschapen werdt, waren zij bereid.
“Ez.28:14: Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op
Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.
“Ez.28:15: Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er
ongerechtigheid in u gevonden is.
En die ongerechtigheid wordt altijd geassocieerd met valse religie en Satan is degene die er
achter zit. Van Adam tot Noach en van Noach tot Mozes en tot vandaag de dag heeft Satan
gewerkt aan zijn plan van het kwaad. Vergeet niet dat Paulus verwees naar de machten en
overheden en de geestelijke boosheden in de lucht. God waarschuwde de Israëlieten over deze
boosheden in Leviticus:
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“Lev.26:30: En Ik zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode
lichamen op de dode lichamen uwer drekgoden werpen; en Mijn ziel zal aan u walgen.
Die hoge plaatsen in de bijbel zijn plaatsen van aanbidding, maar het is niet God die daar
wordt aanbeden. Het zijn andere goden. Het zijn afbeeldingen, gouden kalveren etc. en achter
dit alles zit Satan, de god van deze wereld. Paulus noemt het de verborgenheid der
ongerechtigheid.
“2Thess.2:7: Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk,
Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan
worden.
“2Thess.2:8: En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere
verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner
toekomst;
Die hem nu wederhoudt, degene die tegenhoudt en weerhoudt, en het enorme onrecht in de
wereld in bedwang houd is de kerk, het lichaam van Christus. En wanneer de kerk wordt
weggenomen zal de Goddeloze worden geopenbaard. Inmiddels werkt de duivel daar aan en
probeert zelfs de geredde, verzegelde gelovige te neutraliseren.
Daartoe dient de gehele wapenrusting van God.
“Ef.6:13: Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
Wat wij, als bijbelgelovigen moeten weerstaan zijn de listen van de duivel, de sluwe listigheid
der mensen die bedriegers zijn omdat ze misleid zijn.
“Fil.2:12: Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in
mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid
met vreze en beven;
U bezit het heil omdat u Christus hebt vertrouwd en bent verzegeld tot de dag der verlossing.
“Fil.2:13: Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn
welbehagen.
Het is Gods wil dat u niet wordt misleid door valse religie. Vandaar de gehele wapenrusting
van God.
“Ef.6:14: Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende
het borstwapen der gerechtigheid;
Als hij zegt: "uw lenden omgord hebbende met de waarheid" is het als de lendenen van uw
verstand. In feite zegt Petrus: "opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde"
(1Petrus 1:13). En het woord nuchter is hetzelfde als "gezond verstand." Let op Paulus zijn
getuigenis voor Festus:
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“Hand.26:24: En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zeide Festus met grote stem:
Gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij!
“Hand.26:25: Maar hij zeide: Ik raas niet, machtigste Festus, maar ik spreek woorden van
waarheid en van een gezond verstand;
Met andere woorden: geestelijke gezondheid of gezond verstand. Zie nu hier:
“2Tim.2:24: 24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn
jegens allen, bekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen;
“2Tim.2:25: Met zachtmoedigheid onderwijzende degenen, die tegenstaan; of hun God te
eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid;
“2Tim.2:26: En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij
gevangen waren tot zijn wil.
In hoofdstuk drie van 2 Timotheüs waarschuwt Paulus voor zware tijden en voor de mannen
die komen zouden:
“2Tim.3:5: Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve
verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen.
“2Tim.3:6: Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens
gevangen, die met zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden;
“2Tim.3:7: Die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.
-------------------------Opmerking van de vertaler: In de Statenvertaling begint vers 7 van 2 Timotheüs 3 met
“Vrouwkens”. Dat woord hoort er niet in te staan, het is dan ook cursief gedrukt in uw Bijbel!
Het gaat hier om dwaalleraren, dus mannen.
--------------------------De waarheid heeft te maken met het recht gesneden Woord der waarheid:
“2Tim.2:15: Benaarstig u (beijveren), om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een
arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
De King James Bijbel zegt hier:
“2 Timothy 2:15 Study (studeren) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth
not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
En het woord der waarheid is een verwijzing naar het evangelie van uw redding, zoals in
Efeziërs 1:13.
“Ef.1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie
uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld
geworden met den Heiligen Geest der belofte;
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Het evangelie van uw redding is niet een ander evangelie dat de mensen proberen tot u te
prediken. Het is niet het evangelie van het koninkrijk, van Mattheüs, Markus, Lukas en
Johannes. Het gaat niet om het aan Jezus vragen in je hart te komen, waar hij heerst en regeert
in het koninkrijk dat zogenaamd in u is.
Het evangelie van UW REDDING is de eenvoud waarover Paulus sprak in 1 Korinthiërs
15:1-4. Dat Christus is gestorven voor onze zonden. Hij werd begraven en is ter derde dage
opgewekt voor onze rechvaardigmaking (Rom.4:25).
“Ef.2:8: Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u……”.
Met andere woorden: uw redding is uit de genade van God en door het geloof van de Heere
Jezus Christus.
En als u uw vertrouwen op Jezus Christus heeft gesteld, en het getuigenis gelooft dat gegeven
is door de apostel Paulus, zijt gij VOLMAAKT in hem. Niets anders is nodig en niets anders
mag worden toegevoegd.
“2Tim.2:16: Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdelroepen; want zij zullen in meerdere
goddeloosheid toenemen.
“2Tim.2:17: En hun woord zal voorteten, gelijk de kanker; onder welke is Hymeneus en
Filetus;
“2Tim.2:18: Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede
geschied is, en verkeren sommiger geloof.
Om dus uw lendenen omgord te hebben met de waarheid is de waarheid, de gezonde
woorden, aan Paulus gegeven, voor het lichaam van Christus.
Er is geen religie en er zijn geen religieuze werken die daarbij betrokken zijn. Er komen
mannen die een andere Jezus prediken en een ander evangelie met een andere geest. Maar ze
prediken niet het Evangelie der genade Gods dat Paulus predikte.
Het recht Gesneden Woord der Waarheid is het eerste wat je nodig hebt in de gehele
wapenrusting van God en het borstwapen ... Gerechtigheid. En hij spreekt niet over religieuze
gerechtigheid of van de Gerechtigheid die uit de wet is. Zie:
“Rom.3:19: Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet
zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
“Rom.3:20: Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor
Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
“Rom.3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
“Rom.3:22: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen,
en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
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Zie de brief aan de Filippenzen:
“Fil.3:7: Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht.
“Fil.3:8: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der
kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en
acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.
“Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is,
maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door
het geloof;
Let nu op de schoenen die u nodig heeft om aan te trekken:
“Ef.6:15: En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
Die vrede is tweeledig. Allereerst is er vrede met God:
“Rom.5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (met) God,
door onzen Heere Jezus Christus;
Zie de King James vertaling: “Rom.5:1: Therefore being justified by faith, we have peace
with God through our Lord Jesus Christ:
“Rom.5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in
welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.
We hebben dus vrede met God door wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan toen hij stierf
voor onze zonden. Maar er is ook de vrede van God.
“Fil.4:6: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
“Fil4:7: En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen
bewaren in Christus Jezus.
“Fil.4:9: Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat;
en de God des vredes zal met u zijn.
Dat is de reden waarom Paulus elke brief die hij schrijft begint met de woorden: "Genade zij u
en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus".
Dat gaat verder dan het feit dat u gered bent uit genade en verder dan het feit dat u vrede met
God heeft. Het heeft te maken met uw genadeleven. Het heeft te maken met de vrede VAN
God die uw hart en geest bewaart in Christus Jezus.
“Ef.6:16: Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige
pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
Het schild van het geloof verwijst naar het geloof van Christus. Als het gewoon uw geloof
was dan kunnen er dingen gebeuren die uw geloof heen en weer laten gaan. Uw heil is niet
8

gebaseerd op uw geloof, maar op ZIJN geloof. Het was zijn geloof dat uw redding volbracht.
Jezus Christus was trouw voor u. Hij volharde tot het einde in uw plaats. U moet hem gewoon
vertrouwen. U vertrouwt op God en zijn trouw. Uw geloof is bescheidenheid. Het is niet
moeilijk. Je moet gewoon vertrouwen in het kruis van Jezus Christus. De vurige pijlen van de
duivel kunnen die waarheid niet doorboren.
“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in
mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
“Ef.3:12: In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door
het geloof aan (*) Hem.
(*) King James vertaling: “Ephesians 3:12 In whom we have boldness and access with
confidence by the faith of him.(door het geloof van Hem).
“Ef.6:17: En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods
Woord.
De helm dekt uw hoofd en het idee hierachter is de kennis van de waarheid. Paulus zei: ik
weet WIE ik heb geloofd. Hij zei niet IN WIE, maar hij zei WIE ik heb geloofd.
“2Tim.1:12: ………………..want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij
machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.
Dat kunnen wij ook zeggen. Ik WEET wie ik heb geloofd omdat Christus door Paulus sprak
en Paulus schreef de woorden van Christus op voor ons voor vandaag de dag. Dat is wat hij
hier bedoelt.
“Ef.4:17: Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de
andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds.
“Ef.4:18: Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de
onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten;
“Ef.4:19: Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot
ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.
“Ef.4:20: Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
“Ef.4:21: Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in
Jezus is;
Jezus ging nooit naar Efeze om daar te leren. Paulus wil zeggen dat de woorden die hij
schreef de woorden zijn van de opgestane, opgevaren en verheerlijkte Heere Jezus Christus.
Dus in plaats van te wandelen zoals de andere Heidenen, in de religie, zegt hij:
“Ef.4:22: Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens,
die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding;
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“Ef.4:23: En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,”
“Ef.4:24: En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware
rechtvaardigheid en heiligheid.
Dus de helm van het heil, dat wat het hoofd bedekt, is deze kennis van wie u bent en wat God
u heeft gemaakt in Jezus Christus. En dan zegt hij ... en het zwaard van de Geest, dat is het
woord van God. (Ef.6:17).
Uw bijbel is waardeloos voor u, tenzij u de bijbel gaat geloven. Het gaat er niet om om de
Bijbel te lezen en te begrijpen, zodat u kunt beslissen de Bijbel al dan niet te geloven, maar
gewoon om de Bijbel te nemen zoals het er staat en geloven dat het bedoelt wat het zegt, zoals
het wordt gezegd, waar het gezegd wordt.
De Efeziërs, bijvoorbeeld, waren al gered. Paulus heeft de Efezebrief niet geschreven zodat ze
het konden lezen, begrijpen en vervolgens gered worden. Het werd aan mensen geschreven
die al gered waren.
“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
De wereld kan, door haar wijsheid, God niet kennen. God besloot, door de dwaasheid der
prediking, hen die geloven, te redden.
“2Tim.2:15: Benaarstig u (beijvert u), om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een
arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
De King James Bible zegt: “2Tim.2:15: Study to shew thyself approved unto God, a
workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Een geredde bijbelgelovige moet “het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord”,
bestuderen als een arbeider. 2 Timotheüs 2:15 impliceert dat ergens in de toekomst er een
oordeel is. Het is voor geredde mensen. Alleen de arbeiders, alleen de geredde mensen zullen
verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En de zaak is dan: goedgekeurd worden of
beschaamd staan.
Met het zwaard des Geestes, het Woord van God, bent u in staat om de valse beweringen van
verloren religieuze mensen te weerleggen en u bent ook in staat om hen de waarheid te laten
zien. Het recht gesneden Woord der waarheid. En het laatste punt van de wapenrusting:
“Ef.6:18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve
wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
Paulus was een biddende man. Hij noemt het gebed zo’n 43 keer. Hij bid voor anderen en
vraagt hen om voor hem te bidden. Hij zegt voor alles te bidden. Grote dingen en kleine
dingen. Hij zegt:
“Fil.4:6: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en
smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
Maar hier is zijn laatste verzoek voor gebed:
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“Ef.6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;
En natuurlijk heeft de verborgenheid van het Evangelie betrekking op de redding van de
Heidenen zoals de Efeziërs en zoals u en ik, wij, die eertijds geen hoop hadden en zonder God
in de wereld waren. (Ef.2:12).
Uitgerust zijnde met de gehele wapenrusting van God, en alles verricht hebbende, zegt Paulus
staande te blijven. En met die wapenrusting kunnen wij weerstaan de listen, het bedrog, de
verleidingen, de strikken van de duivel en van de valse religie.
“Ef.6:13: Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
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