
 
 

Goeie Genade is nie Goedkoop nie 
 
Ten Slotte 
 
• “Sit, wandel, staande bly”, heet ‘n gewilde 

boekie oor Efesiërs van Watchman Nee.  Die 
begin van die brief beskryf hoe ons moet “sit” 
in ons identiteit as verlostes.  Die middel-deel 
beskryf hoe ons “wandel” in die praktyk van 
die geloof.  Nou gaan dit oor “staande bly” te 
midde van teenstand.   

• Paulus kom aan die einde van sy brief aan die 
Efesiërs. Nadat hy in detail aspekte van die 
lewe bespreek het en aangetoon het dat 
geloof ‘n klomp klein dingetjies is, as’t ware 
die “aksent van die Koninkryk” wat aan die 
dink, praat en doen van gelowiges kleef, tree 
hy nou terug en gee ‘n breër perspektief.  Om 
seker te maak die gelowiges beland nie in ‘n 
naïewe posisie waar hulle bloot sou dink dat 
die opstandingslewe nou maanskyn en rose 
gaan wees nie, beskryf hy die “stryd” van 
gelowig-wees in hierdie wêreld.   

• Dit beteken wel nie vir Paulus dat gelowiges 
“strydlustig” moet wees of dat God van ons 
verwag om teen ander mense te “baklei” met 
die evangelie nie. Die evangelie (eu-angellion) 
is die “goeie nuus” waarmee gelowiges in die 
lewe en wêreld met entoesiasme inhardloop 

en nie die hamer waarmee ons almal wil 
bykom wat van ons verskil nie.   

• Beelde van stryd en oorlog word in beide die 
Ou en Nuwe Testament gebruik om die 
posisie van die gelowige in die wêreld te 
beskryf. Hierdie laaste deel van die brief 
herinner aan die laaste motivering van 
soldate in die toesprake van Griekse generaals 
wat opgeteken is voor hulle voor formidabele 
vyande te staan gaan kom.   

• Tog is die soort beelde wat in die gedeelte 
gebruik word nie die van aggressie en aanval 
nie, maar van weerstand en verdediging.  
Soos in ander plekke in Paulus se briewe word 
die gelowiges hier opgeroep om vas te staan, 
te volhard en hulle nie van hulle posisie in 
Christus te laat afwyk deur dit wat “in die lug” 
is nie.   

• Dit wat “in die lug” is, is nie in die eerste plek 
ander mense nie, maar die gees van die tyd, 
en spesifiek wanneer dit boosheid 
verteenwoordig.  Boosheid is soos ‘n vakuum. 
Dis leegheid en soos ‘n swart gat wat alles wil 
insuig en vernietig. Dit is die teendeel van die 
lewe en vreugde wat God in sy Koninkryk 
bedoel.  Ons sou dit sekerlik vandag met 
verskillende name kon benoem, soos 
wanhoop, selfsug, liggelowigheid, gierigheid, 



 

ongeregtigheid, al die “-ismes” soos rassisme, 
klassisme en seksisme, verbruik sonder 
verantwoordbaarheid, ensovoorts.   

Drie Dele 
 
• Daar is drie dele in hierdie gedeelte.  Vv 10-13 

vra dat ons sal sterk staan, terwyl ons besef 
ons krag lê in die Here.  In ‘n sekere sin is die 
prentjie nie die van ‘n selfvoldane soldaat nie, 
maar eerder van ‘n kind wat agter sy/haar 
ouer wegkruip en bang uitloer. Al wat die kind 
moet doen, is om aan die ouer vas te klou.  
Dit is Gód se wapenrusting en nie ons s’n nie.  
Die gelowiges moet besef dat Christus se 
koms die teenstand van die Bose aktiveer en 
dat ons daarop bedag moet wees.   

 
 

• Bly dan op julle pos, sê die tweede deel (vv 
14-17). En dan volg die detail van die 
wapenrusting. Interessant genoeg hoor mens 
byna die woorde van Romeine dat ons “die 
kwaad moet oorwin met die goeie”.  Die 
eerste vier dele van die wapenrusting beskryf 
aktiwiteit en mentaliteit van die gelowiges.  
Deur altyd en oral die waarheid te leef (die 
gordel van waarheid) reg te doen en reg te 
laat geskied (die borsharnas van 
geregtigheid), vrede te stig (die skoene van 
vrede) en die konstante vertroue dat God sal 
opdaag (die skild van geloof) is aktiewe uitleef 

van die “goeie”, wat die “kwade” bedwing.  
Daar is nog twee dele van die wapenrusting, 
maar dis dinge wat ons ontvang as gawes van 
God – die verlossing waarvan ons kan seker 
wees (helm) en die Woord van God as die 
beloftes van God wat vas en seker staan 
(swaard). Die klem val nou nie net op 
subjektiewe kwaliteite wat die gelowige moet 
openbaar nie, maar die objektiewe gawes van 
God, wat ons maar net kan ontvang.   

 
• Die derde deel (vv 18-20) beklemtoon dat om 

die wapenrusting van God aan te trek, ‘n lewe 
van absolute afhanklikheid van God in gebed 
behels en ‘n bewussyn van jou roeping om as 
‘n instrument in God se hand ‘n bydrae te 
maak.   

 
 

Vir Saamgesels in die Kleingroepe 
 
• Het jy al te doen gekry met “Geestelike 

Oorlogvoering” waar ons stryd met die duiwel 
beklemtoon word?  Dink jy dis waarna ons 
teksgedeelte verwys of is daar meer?   

• As jy so luister na die ses dele van die 
wapenrusting, watter een dink jy het jy 
onlangs bietjie verwaarloos – en wat sou dit 
vir jou beteken om dit weer “aan te trek”?   

• Wat is “in die lug” deesdae waarop ons bedag 
moet wees dat dit ons nie van ons “pos laat 
dros” nie?   

 


