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Efeze 6:1414 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,

01 

Psalm 25:5 Wijst U mij de weg van uw waarheid. Ik wil van U leren, want U bent de

God van wie ik mijn hulp verwacht. Op U vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

02 

Psalm 119: 43 Laat mij uw woorden van waarheid spreken. Ik heb vertrouwen in uw

besluiten.

03 

Johannes 8:31-32 ‘Als u zich houdt aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen.

Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden.’ 

04 

Psalm 145:18 De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid

aanroepen.

05

GORDEL VAN DE WAARHEID

Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

06



Romeinen 3:21-22 Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet

om vrijspraak wil geven. Daar is in de Boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid

voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle

mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn. 

08

Romeinen 6:17-19 17 Vroeger was u een slaaf van de zonde. Maar God zij gedankt:

toen u hoorde wat er over Christus werd verteld, hebt u dat met een dankbaar hart

aangenomen. Nu u van de zonde verlost bent, staat u in dienst van de

rechtvaardigheid. Met dit voorbeeld van de slavernij wil ik duidelijk maken wat ik

bedoel. Vroeger hebt u uw lichaam gebruikt voor allerlei zonde en losbandigheid. Zo

moet uw lichaam nu in dienst staan van de rechtvaardigheid. Dan zult u aan God zijn

toegewijd. 

09

1 Korinthe 1:30 Dankzij God hebt u nu uw leven

in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf

wijsheid voor u geworden: door Hem staat u

rechtvaardig tegenover God en Hij heeft u

apart gezet en bevrijd. 

10

Efeze 6:14 de gerechtigheid als een pantser om uw borst

07

1 Johannes 2:29 Als gij weet, dat Hij

rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder,

die de rechtvaardigheid doet, uit Hem

geboren is.” 

11

HET PANTSER VAN
GERECHTIGHEID

Matteüs 5:6 Gelukkig wie hongeren en dorsten

naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd

worden. 

12



Filippenzen 4:6-7 Wees over niets bezorgd, maar vraag
God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

15

Jesaja 52:7 Wat heerlijk zijn op de bergen de voeten van
de brengers van het goede nieuws van vrede en heil, het
nieuws dat de God van Israël regeert. 

16

Jakobus 3:18 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt
gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede
stichten. 

17

Johannes 14:27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik
jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet
ongerust en verlies de moed niet. 

14

Efeze 6:15 Trek de schoenen aan van de bereidheid om
het goede nieuws van de vrede met God bekend te
maken.

13

Filippenzen 4:8-9 Broeders en zusters, richt daarom uw
gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig,
zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles
wat deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in
praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van
mij gehoord en gezien hebt, dan zal de God van de
vrede met u zijn.

18

SANDALEN VAN DE VREDE



Jakobus 2:20,26 Dwazen! Wanneer zult u eens leren dat

geloven geen zin heeft als u niet tegelijk ook dóet wat God

van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat, is

geen echt geloof. Zoals een lichaam zonder geest dood is,

zo is ook geloof zonder daden dood.

21

Hebreeën 11:1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop

we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we

niet zien. 

20

Efeze 6: 16 In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als

een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel

kunt doven.

19

Efeziërs 2:8-9 Door zijn genade bent u nu immers gered,

dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een

geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus

niemand kan zich erop laten voorstaan. 

22

Lukas 17: 5-6 De apostelen zeiden tegen de Here: ‘Geef ons

een groter geloof.’ 6 ‘Als jullie geloof zoveel kracht had als

een mosterdzaadje,’ antwoordde Jezus, ‘zouden jullie tegen

die boom zeggen dat die zich moet ontwortelen en zich in de

zee moet planten. Hij zou direct gehoorzamen.

23

SCHILD VAN HET GELOOF

1 korinthe 13 Wees op uw hoede, houd stand in het geloof,

wees moedig en sterk.

24



Efeze 6: 17en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

26

Efeze 6: 17 En neem de helm van de zaligheid

25

Hebreen 4: 12 Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper

dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar

lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie

wij werkelijk zijn. 

27

Mattheus 4: 3-4 Op dat moment stelde de duivel Hem op de proef en zei: ‘U bent

toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden.’ ‘Nee,’

antwoordde Jezus, ‘want in de Boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar

dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt.’

28

2 Timotheus 3: 16-17 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee

te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de

rechtvaardigheid, 17opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk

goed werk volkomen toegerust.

29

DE HELM VAN DE ZALIGHEID EN
HET ZWAARD VAN DE GEEST

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis

van deze aeon, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse

gewesten.
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