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Toerustingsbijbelstudie Evangelisatie 
 
!!!begin met gebed voor het openen van het Woord!!! 
 
Missie, zo noemen we de drie keer per jaar terugkerende activiteit, waarin we met een 
groep mensen op pad gaan om mensen over God te vertellen. Het is een goede manier 
om er in vrijmoedigheid op uit te trekken en mensen te vertellen over de liefde van Jezus 
Christus en de verlossing van zonde die hij aan iedereen wil geven. Omdat wij van Hem 
houden moeten we Hem gehoorzamen zodat we vrucht zullen dragen. De missie mogen 
we daarom ook in een ruimer perspectief zien. Jezus geeft deze “missie” aan de 
discipelen en ook aan ons! We lezen hierover in Mattheus 10 en Marcus 16. 
 

� Lees: Mattheus 10:7-8 
 
“7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, 
wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, 
geeft het om niet.” 
 

� Lees: Marcus 16:14-18 
 
“14 Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun 
ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen  niet geloofden, die Hem aanschouwd 
hadden, nadat Hij opgewekt was. 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, 
verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal 
behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. 17 Als tekenen zullen 
deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in 
nieuwe tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets 
dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en 
zij zullen genezen worden.” 
 

� Vraag: Hoe komt de missie in jouw dagelijkse leven tot stand? 
 
Denk je dat het mogelijk is om in deze tijd demonen uit te drijven, zieken te genezen, 
doden op te wekken en in vreemde tongen te praten? Zo ja, heb je hier ervaring mee? Zo 
nee, waarom denk je dat het niet meer mogelijk is? 
 
De God waar wij in geloven is Almachtig, vol van liefde, wijsheid en kracht. Als wij om ons 
heen kijken zien wij echter vaak dat er pijn, verdriet en haat heerst. Satan of ‘de overste 
van de macht in de lucht’ zoals hij in Efeze 2 genoemd wordt probeert het werk van God te 
vernietigen. Hij komt om te doden, te stelen en te vernietigen.  
God geeft ons echter een belofte in Jakobus 4 vers 7: 
 
“7 Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u 
vlieden. 8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.” 
 
Hoe kunnen we nu precies weerstand bieden aan de Satan? God geeft ons hiervoor de 
meest perfecte wapenrusting die we kunnen verwachten. Deze staat beschreven in Efeze 
6. 
 

� Lees: Efeze 6:10-18 
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De wapenrusting van God 
 
Wij zijn betrokken bij een geestelijke oorlog. Alle gelovigen zijn het mikpunt van satans 
aanvallen, omdat ze niet langer aan zijn kant staan. Daarom draagt Paulus ons op elk 
onderdeel van Gods wapenrusting te gebruiken om de aanvallen van satan af te slaan en 
onder alles aan Gods zijde te blijven. 
 

� Lees gezamenlijk het overzicht 
 

� Vraag: Herken je de toepassing van de wapenuitrusting? 
� Vraag: Heb je ervaring met de genoemde geestelijke aanvallen? 
� Vraag: Wat doe je als je wordt aangevallen? 

 
Deel wapenrusting Gebruik Toepassing 

 
Gordel Waarheid Satan vecht met leugens en soms klinken die als 

waarheid.. Maar alleen gelovigen die Gods 
waarheid kennen, kunnen de leugens van satan 
verslaan. 
 

Borstpantser Rechtvaardigheid Satan valt vaak ons hart aan, de zetel van onze 
gevoelens, eigenwaarde en vertrouwen. De 
rechtvaardigheid van God is het borstpantser dat 
ons hart beschermt. Zijn goedkeuring rust op ons, 
omdat Hij van ons houdt en Zijn Zoon heeft 
gestuurd om voor ons te sterven. 

Schoenen Bereidheid om 
het Goede 
nieuws bekend te 
maken 

Satan wil ons laten geloven dat het zinloos en 
onbegonnen werk is anderen het Goede Nieuws  te 
vertellen. De taak is te groot en er zijn teveel 
negatieve reacties. Maar de ‘schoenen’die God ons 
geeft, vormen de motivatie om te blijven vertellen 
van de werkelijke vrede die God wil geven, dat is 
nieuws dat iedereen nodig heeft. 

Schild Geloof Wat wij zien, zijn satans aanvallen in de vorm van 
beledigingen, teleurstellingen en verleidingen. Maar 
het schild van het geloof beschermt ons tegen zijn 
brandende pijlen. Vanuit Gods perspectief kunnen 
we over onze omstandigheden heen zien en 
beseffen dat de uiteindelijke overwinning aan ons is. 

Helm Redding Satan wil ons laten twijfelen aan God, Jezus en 
onze redding. De helm beschermt onze geest tegen 
twijfel aan Gods verlossende werk voor ons. 

Zwaard De Geest, het 
Woord van God 

Het zwaard is het enige aanvalswapen in deze lijst 
van wapentuig. Er zijn tijden dat wij in de aanval 
moeten gaan tegen satan. Wanneer we op de proef 
gesteld worden, moeten we vertrouwen op de 
waarheid van Gods Woord.  

  
Wat we nu hebben gelezen gaat voornamelijk over situaties waarin wij als christen worden 
aangevallen. De bijbel richt zich echter niet allen op aanvallen van satan maar er wordt 
ook een leger van God genoemd dat zelf ten strijde trekt. Dit is wat wij tijdens de missie 
gaan doen. Het is niet alleen ons doel om mensen over God te vertellen (d.m.v. het 
woord= zwaard) maar ook om letterlijk zielen uit de hel te roven en zo het leger van satan 
aan te pakken.  
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� Lees: Lucas 10:19 

 
“19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slagen en schorpioenen te treden en tegen de 
gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” 

 
� Lees: Romeinen 8:37-39 

 
“37 Maar in dit alles zijn wij dan meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft lief gehad. 
Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch 
heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel 
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here!” 
 
We hoeven dus niet bang te zijn als wij in onze volledige wapenuitrusting gepaard met 
vurig gebed de strijd in gaan. Laat ons daarom de goede strijd strijden! 
 
We hopen jullie morgen te zien in volle wapenuitrusting! 
 
Gods zegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


