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DEEL 4: DIE WAPENRUSTING VAN GOD

DIE SKILD VAN DIE GELOOF
Efesiërs 6:15 – Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die
vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.

INLEIDING
Die beskrywing van die wapenrusting van ’n Romeinse soldaat volgens Paulus in Efesiërs 6
is so omskrywend dat dit die gelowige se skild van geloof die beste verduidelik.
Deur hierdie belangrike komponent van die soldaat se wapenrusting van nader te bekyk, word
heelwat dinge raakgesien wat gelowiges in hul strewe kan verryk en so kan die gedeelte in
die Bybel oor die wapenrusting beter verstaan en toegepas word.
Die Romeinse leër het begin deur skilde te gebruik wat in die vorm van ‘n reghoek
was. Hierdie soort skild het ‘n paar baie belangrike voor- en nadele gehad. Later moes die
Romeine noodgedwonge gebruik maak van ‘n meer effektiewe ronde skild. Selfs daaruit kan
ons ’n relevante perspektief verkry wat van toepassing is op die gelowige se skild van geloof.

INHOUD
VOORDELE VAN DIE REGHOEKIGE SKILD

Die reghoekige skild (wat soos ‘n deur lyk) kon ’n groter liggaamsoppervlak beskerm
wanneer die vyand aanval in teenstelling met die heelwat kleiner ronde skild wat later
gebruik was.
Die reghoekige skild kon ook pyle wat afgevuur word effektief afkeer aangesien die skild se
hoeke effens na agter gebuig was.
Die reghoekige skild het ook knippe reg rondom gehad waaraan ander soldate se skilde kon
aanhaak. Aangesien die Romeinse leer altyd in groepformasie tot die aanval oorgegaan het,
het dié tegnologie hul in staat gestel om hul skilde aan mekaar te haak en sodoende mure van
beskerming van links, regs, agter en van voor, en selfs van bo te vorm.
Dié omvattende beskerming het omtrent dieselfde doel gedien as ‘n gepanserde voertuig wat
so te sê onvernietigbaar op die oorlogsterrein sou wees.
Daarenteen het die vyand van pyle wat met boë afgevuur word, gebruik gemaak en kon
aansienlike skade vanuit enige rigting aanrig. Geen teëstander moes bestand wees teen die
intensiteit van so ’n aanval nie.
Sommige aanvalle op die Romeinse leër was so geweldig dat sekere bronne meld dat die
aankomende pyle so dig op mekaar gevolg het dat dit soos ‘n donker wolk gelyk het. Aan die
ander kant het die effektiwiteit van die Romeinse leër juis daarin gelê dat hul as eenheid goed
gefunksioneer het en hul wapenuitrusting tot dié mate kon inspan om hul vyand te uitoorlê.
Die Romeinse leër was goed bekend daarvoor dat hy met slegs ‘n handjie vol manne groot
vyandige weermagte kon verslaan.

WAT LEER ONS HIERUIT?
Ons skild van geloof is so deur Vader God ontwerp dat ons dit aan ander gelowiges se
geloofskilde kan koppel. Het jy al ooit ‘n soldaat ALLEEN op die oorlogsveld gesien?
Ons kan weet dat terwyl ons met ’n geveg besig is, daardie geveg nie slegs óns persoonlike
geveg is nie. Dis eerder ’n stryd en ’n geveg waarin al ons broeders/susters deel: medegelowiges na aan ons en ook daar vêr; ja, reg oor die wêreld heen staan gelowiges in die gees
saam.
Wanneer die Romeinse soldate hul skilde aanmekaar gekoppel het, was hulle ‘n onstuitbare
mag. Wanneer ons in God se Kerk, saam as die liggaam van Christus, ons skilde koppel –
deur mekaar deur ons geloof te versterk; vir mekaar te bid; mekaar te bemoedig en op te rig;
ander met ons onderskeie gawes te dien – word ons ‘n onstuitbare weermag in die Naam van
ons Here!

Geen wapentuig van die vyand is naastenby kragtig genoeg om hóm te verhef tot bo die
alwetende kennis, wysheid en inspraak wat direk van God af kom en waarby elke gelowige te
alle tye kan inskakel om sodoende ander gelowiges kragdadig daarmee te bedien nie.
Deur volkome op Vader God ingestem te bly, sal ons die oorwinning handhaaf wat reeds
deur Christus behaal is en sal ons dit op ons vyande kan afdwing op die wyses waarop God
dit bedoel het om te gebeur volgens die oorspronklike opdrag aan Adam en Eva in Genesis
1:28
“...wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers…”
Klaagliedere 4:9-12 – Twee is beter as een, want hulle het ‘n goeie beloning vir hulle
moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val
sonder dat daar ‘n tweede is om hom op te tel. Verder, as twee bymekaar lê, kry hulle warm;
maar hoe kan een allenig warm word? En as iemand die een aanval, kan altwee hom
teëstand bied; en ‘n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie.







NADELE VAN DIE REGHOEKIGE SKILD
Omdat die reghoekige skild ’n tekortkoming gehad het wat oorbrug moes word, is dit met die
ronde skild vervang. As gevolg van die groot hoeke van die reghoekige skild en die feit dat
die hoeke effens na agter gebuig was, moes die soldaat sy kop te vêr verby die skild steek
voordat hy die vyand kon sien.

Die vyand se taktiek was dus om op die hoeke van die skild te fokus. Wanneer die Romeinse
soldaat dan om die skild loer, mik die vyand se akkuraatste boogskutter om die soldaat se oog
uit te skiet. Hierdie taktiek het die swakplek in die gevegsmondering van die Romeinse leër
ontbloot.
Die wysiging van die Romeinse skild na ‘n effens kleiner en ronde een het meegebring dat
die soldate nie meer nodig gehad het om so vêr verby die skild te loer om die vyand te kon
sien nie. Hierdie noodsaaklike aanpassing het dus op ‘n tyd gekom toe die Romeinse leër op
sy kwesbaarste was nadat die swakplek in sy mondering bekend geword het.

WAT LEER ONS HIERUIT?
Mattheus 6:22 - 23 – Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele
liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As
dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie!
Ons vyand se strategie is vandag nog om te mik vir ‘n oog wat te vêr verby sy beskerming
beweeg. Die oog is soos ‘n venster: wanneer dit helderskoon is, laat dit toe dat lig daardeur
skyn, maar wanneer dit besoedeld, vuil of sleg is, dan verhoed dit dat lig kan deurdring.
Die konteks van Mattheus 6:22 - 23 is in der waarheid ontnugterend: die manier waarop ons
kyk na ons finansies en hoe ons dit aanwend is die barometer van ons geestelike
toestand. Wanneer ons getrou is in die kleine (bv. die aanwending van ons geld), dan kan
God ons oor groter dinge (bv. om Sy wil te ken) aanstel.
Oog as lamp van liggaam toon aan hoe mens se persoonlike ingesteldheid jou roeping om lig
te wees, beїnvloed. As die lig in jou donker is, gebeur dieselfde as wanneer sout verslaan.
‘As jou oog sleg is’ is dit beeldspraak vir afguns en inhaligheid – want dan is jou oog meer
op aardse skatte as op God.
Goeie oog:- vrygewige mededeelsaamheid (waarmee skatte in die hemel verwerf word).
Donker: sonde en ongelukkigheid. Lig: lewe en blydskap. (Uit Bybel Verklaar)
Inderdaad hou hierdie skrifgedeelte ook ‘n ander belangrike waarheid in: Ons oog verwys na
dinge wat ons fisies waarneem. Nadat ons iets gesien het (daarna gekyk het) moet ons dit wat

ons gesien het, evalueer en sodoende bepaal of dit iets is wat ons sal help op die weg na die
LEWE. Of ons moet onsself afvra of dit wat ons gesien het (of na gekyk het) ons in ons
geestelike vooruitgang en groei gaan pootjie.
Aangesien al die ekstras wat die wêreld het om te bied, niks anders doen as om ons
geestelike vooruitgang te verhinder nie, moet ons seker wees dat dit wat ons met die oog sien,
nie in ons harte opgeneem word en ons dan langs ‘n verkeerde weg sal lei nie.
Let daarop dat die skrifgedeelte in Matteus eers die oog noem, dan versprei die besoedeling
wat deur die oog opgeneem is na die hele liggaam. Die probleem is dat dit nie slegs ons oog
is wat verlore kan gaan nie, maar die hele liggaam.
Mattheus 18:9 – En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is
vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur
gewerp te word.
1 Johannes 2:16 – 17 – Want alles wat in die wêreld is – die begeerlikheid van die vlees en
die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe –is nie uit die Vader nie, maar is
uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God
doen, bly vir ewig.








DAAGLIKSE VERSORGING VAN ‘N SKILD
Die skild van ‘n Romeinse soldaat was gemaak van sewe lae egte leer. Die daaglikse
onderhoud het behels dat dit vroegoggend met vars olie ingesmeer moes word.
Die leer moes buigsaam en soepel bly sodat dit nie sal kraak wanneer pyle daarmee in kontak
kom nie. Indien die leer gekraak sou wees, was die risiko groter dat die soldaat in ’n
daaropvolgende aanval deur ’n pyl gedood sou kon word. ’n Onbehandelde skild het nie
slegs die soldaat se eie lewe in gevaar gestel nie, maar ook dié van die res van die peleton,

want, sou die soldaat sneuwel, sou die res van die peleton ’n oop teiken vir die vyand kon
wees.

WAT LEER ONS HIERUIT?
Psalm 92:9-10 – Want kyk, u vyande, o HERE, want kyk, u vyande sal vergaan; al die
werkers van ongeregtigheid sal verstrooi word. Maar U verhoog my horing soos van ‘n
buffel; ek is met vars olie gesalf.
Psalm 23:5 – U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet
met olie; my beker loop oor.
Wanneer iets/iemand met olie gesalf was in die Ou Testament, was dit gewees om dit/die
persoon af te sonder (eenkant te sit) vir die alleengebruik van God. Net so is ons, na
wedergeboorte, deur God afgesonder vir sy alleengebruik.
Ons weet dat olie nie maklik afkom wanneer dit eers op ons vel of klere beland het nie. Dus
is dit ook ‘n simbool van die ononderbroke gemeenskap wat Vader met ons wil hê.
Die ware karakter van die gemeenskap wat Hy met die mens wil hê, kom duidelik in
Hebreërs 13:15 na vore: Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met
wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
Dus is daar van Vader God se kant af nooit enige bedoeling om die gemeenskap wat Hy met
ons het, te verbreek nie, maar van ons kant af moet ons die gemeenskap wat ons met Hom
het, ook onderhou.
Die skrywer van Psalm 92:10 praat van vars olie waarmee hy gesalf was. Ek en jy bepaal
self hoe vars die olie moet wees waarmee ons gesalf wil word.
Die beginsel bly vir ons dieselfde as vir die Romeinse soldaat wat dit goed verstaan het en
nooit kon bekostig om dit een dag na te laat nie: hoe meer gereeld ek my skild met vars olie
salf, hoe groter is die beskerming wat dit vir my en die res van die mense om my bied op die
dag wanneer brandende pyle op ons afgevuur word.
Bogenoemde simboliek bevestig dat gereelde afsondering en intimiteit met Vader God nie
alleen ‘n lewende verhouding met Hom in stand hou nie, maar verteenwoordig ook die olie
wat ons geestelike skild van geloof buigsaam, sag en in ’n bruikbare toestand hou.
Johannes 15:4 – Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself
as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie.
Lees weer Johannes 15 en ontdek die volgende voordele van ’n ononderbroke gemeenskap
met Vader God wat indirek ook vars olie op ons geloofskild uitgiet:



Ons dra wonderlike vrug (vers 4 -5);
Ons verstaan God se snoeiproses in ons lewens beter wanneer ons sien dat Hy groter
(meer) vrug vir ons in gedagte het (vers 2);







Ons harte begin om seunskap te verstaan en daar is nie meer plek vir ‘n weeskindhart
in ons gemoed nie (vers 6). Om uitgewerp, verdroog en verbrand te voel word
vervang deur ’n besef van aanvaarding; om geliefd en bemind te voel; en nie meer
rond te spring tussen hierdie uiterstes nie, omdat ons al hoe meer gevestig sal wees in
die liefde wat ons Pappa Vader konstant vir ons het;
Ons kry die vrymoedigheid om Vader enigiets te vra en sal dit dan verkry (vers 7),
want ons sal Sy wil vir ons beter verstaan en daarvolgens optree;
Ons raak bereid om ter wille van Sy Naam te ly (vers 18 – 25); en
Ons sal Sy getuies wees (vers 27).



DIE SKILD WAT IN WATER GEWEEK WORD
Romeinse soldate het die gebruik gehad om hul leerskilde in water te week. Dit het hulle
gedoen wanneer hulle moes voorberei vir ‘n spesifieke vyand en wanneer hulle voor die tyd
bewus was van moontlike gevegskonflik.
Die leerskild moes voldoende water opsuig. Dit het die leer dik en swaar gemaak. Die vog
moes as teenvoeter dien vir die brandende pyle van die vyand waarvan die bolvormige punte
vooraf in teer gedoop en dan aan die brand gesteek is voordat dit afgevuur word.
Sonder die watervoorsorg sou die brandende pyle ‘n droë skild aan die brand kon steek wat
die soldaat weerloos sou laat.
’n Skild wat lank genoeg in water geweek was, het die brandende pyle van die vyand
uitgeblus. Dis opgeteken dat hierdie taktiek die Romeine ‘n mag gemaak het waarmee hul
vyande nie rekening gehou het nie.

WAT LEER ONS HIERUIT?
Efesiers 5:25-27 – Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente
liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met
die waterbad deur die woord, sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik,
sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.
Johannes 15:3 – Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.
Water het ‘n vernuwende, reinigende en restourerende effek op die liggaam van die
mens. Water is simbolies ‘n tipe van die Woord van God. Wanneer Sy woord ingang vind in

ons harte, dan bring dit hierdie selfde reinigende, vernuwende en restourerende effek in die
hele wese van ons menswees.
Wanneer ons bewus raak dat die vyand aanvalle teen ons loods, is die Woord van God ‘n
wonderlike toevlug en ‘n bron van krag wat dinamiese gesag en outoriteit in ons
omstandighede en rondom die lewe van elke gelowige vrystel.
Hierdie gesag, wat vloei uit die proses van om te wag en te week in die Woord, dra daartoe
by dat die skild van geloof geweldig effektief is teen die vyand, aangesien die woord ons
totale denke kom vernuwe, ons fokus oorheers ons reaksies op omstandighede rondom ons
positief beїnvloed sodat ons vanuit ‘n plek van rus kan funksioneer.
Lukas 10:17-19 – En die sewentig het met blydskap teruggekom en gesê: Here, ook die
duiwels onderwerp hulle aan ons in u Naam. Toe sê Hy vir hulle: Ek het die Satan soos ‘n
bliksem uit die hemel sien val. Kyk, Ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te
trap, en oor al die krag van die vyand; en niks sal julle ooit skade doen nie.
Psalm 119:16 – Ek sal my verlustig in u insettinge, u woord sal ek nie vergeet nie.
Psalm 119:114 – U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
Jeremia 15:16 – Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en u woord was vir my
vreugde en vrolikheid vir my hart; want u Naam is oor my uitgeroep, HERE, God van die
leërskare
Om op God te wag is om myself ook soms net te week in God se Woord ... totdat my hart
swaar en deurweek word met sy Waarheid.
Die hele Skepping het tot stand gekom deur die gesproke Woord van God! Sy Woord wat
in geloof verklaar en uitgepreek word het ALTYD die vermoë om uit niks uit IETS tot stand
te bring.









SLOT
‘n Skild beskerm: Terwyl ‘n regte skild ons fisies beskerm, beskerm geloof ons geestelike
lewe te midde van ons fisiese beproewinge.
‘n Skild keer af: Satan is voortdurend besig om pyle van vrees en bekommernis op ons af
te vuur, maar die enigste manier waarmee hy dit sal regkry om ons daarmee te tref, is
wanneer ons skild van geloof nie in plek en in ’n goeie toestand is nie.
Ons is op ons kwesbaarste wanneer ons ophou glo dat God in beheer is; dat Hy besig is om
alles ten goede te laat uitwerk; dat wat ookal gebeur ten goede meewerk vir almal wat daarby
betrokke is, al blyk dit nie waar te wees op daardie oomblik nie.
Vyandige pyle móét effektief afgekeer kan word; soms ook uitgeblus word. Daarom is dit
uiters noodsaaklik dat ons sal maak soos wat in Efesiers 6:16 geskryf staan: “Neem die skild
van geloof op…”

BAIE BELANGRIKE OPMERKING:
Ons hoef nooit saam te veg vir oorwinning nie,maar ons moet leer om saam te veg vanuit ‘n
posisie van oorwinning.

2 Sameul 22:3 – God is my rots by wie ek skuil; my skild en die horing van my heil, my
rotsvesting en my toevlug, my verlosser; van geweld het U my verlos.
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