
 Les 5 – De geestelijke wapenrusting 

 

 Lezen uit de Bijbel      Rom. 3:21-26 

  

  
  

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, 

die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus 

heeft verlost. Jezus is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te 

zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn 

verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons 

nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door 

iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 

  

Verklaring:  

Vrijspraak  

Wat een mooi woord. Het komt uit de rechtspraak. Als je vrijspraak hebt dan ben je 

vrijgesproken! 

  

Verdraagzaamheid 

Een ander woord is goedheid. 
  

  

 
 
 
 
 
 
Kringgesprek   week 27 

  
Klagen je eigen gedachten je wel eens aan? Ben je altijd blij met jezelf? Houd je van 
jezelf? Wanneer heb je last van je geweten? Blijf je wel eens malen over dingen? 
Hoe zet je je gedachten stop? Stel dat je een vies mopje hebt gehoord of een fout 
iets hebt gezien, hoe raak je het dan kwijt?  
En als de duivel je aanklaagt en zegt: Je bent echt geen christen, hoor, want je 
hebt…. gedaan? Of: je kunt dit of dat niet want hij bent daar te dom voor. Weet je wat 
de helm van verlossing is?  
  
  
  
   



VERTELLEN 
 
14 – Een prachtige droom in een eenzame nacht   

 

Als Jakob niet zo treurig was geweest, had hij vast die mooie bok wel gezien, op de rots schuin boven 

hem. Onbeweeglijk staat hij daar. Moet je die prachtige kop zien met die lange, puntige horens. Het 

lijkt wel een standbeeld zo tegen de hardblauwe lucht. Zodra het dier onraad bemerkt, vlucht het met 

grote sprongen weg. Feilloos vinden zijn voeten houvast op de steenachtige helling. Maar Jakob 

bemerkt het niet. In gedachten verzonken loopt hij voort, de stok in de hand en een waterkruik aan de 

riem om z'n middel. Wat doet hij hier eigenlijk in dit verlaten bergland? En waarom gaat hij steeds 

verder van huis? Dat komt zo. 

'Mevrouw, mevrouw...' roept de jongste knecht van Isaak opgewonden tegen Rebekka. 'Ik heb iets 

heel ergs gehoord. Ik moet het u vertellen. Uw zoon Esau wil Jakob vermoorden. Ik heb het hem zelf 

horen zeggen. Hij wacht alleen totdat meneer Isaak dood is...' 

Rebekka schrikt. Was dat echt waar? Was Esau dan zo boos omdat Jakob de eerstgeboortezegen 

had gestolen? O, wat vreselijk. Ze moet Jakob gauw waarschuwen. 

'Dank je, Mesech, dat je me dit bent komen vertellen.' antwoordt ze uiterlijk kalm. 'Laat mijn zoon 

Jakob onmiddellijk bij me komen, wil je?' 

Als je zo maar midden op de dag weggeroepen wordt vanachter de schapen, moet er wel iets aan de 

hand zijn. Jakob haast zich dus naar zijn moeders tent. Daar hoort hij van het dreigende gevaar. 

'Jakob, Esau wil je doden om wat je hebt gedaan. Maar dat zal niet gebeuren. Ga naar mijn broer in 

Haran en blijf daar een poosje. Zodra Esau's boosheid is gezakt laat ik het je weten.' 

Jakob weifelt. Moet hij vluchten naar Haran? Zo ver weg? En wat zal vader daarvan zeggen? 

Maar daar weet Rebekka wel wat op. Ze gaat naar Isaak toe en zegt: 'Isaak, ik erger me dagelijks aan 

die goddeloze vrouwen van Esau. Stel je toch eens voor dat Jakob ook met zo'n meisje thuis komt. 

Dat zou toch niet vol te houden zijn? Laten we hem naar mijn familie sturen. Dan kan hij daar een 

vrouw zoeken.' 

'Inderdaad, Rebekka,' antwoordt Isaak, een beetje verbaasd dat ze hier zo onverwachts over begint. 

'Het is een vervelende toestand met die heidense vrouwen. Je hebt groot gelijk. Laat Jakob maar bij 

me komen, dan zal ik het wel met hem regelen.' 

Dat laatste halfuurtje bij zijn vader zou Jakob niet licht vergeten. Weer lag hij geknield bij vaders bed, 

maar nu niet verkleed als bedrieger. Vader houdt Jakobs werkhanden in zijn eigen gerimpelde oude 

handen. 

'Ga, m'n zoon,' zegt hij. 'Zoek een vrouw die de Here dient in het land Padam Aram. En God, de 

Almachtige zegene je en zal je tot een groot volk maken. Dit land zal voor jou en je kinderen zijn.' 

Beschaamd heeft Jakob geluisterd... Deze zegen, de zegen van opa Abraham en vader Isaak... is hij 

die wel waard? Zou de Here met zo'n bedrieger als hij wel contact willen hebben? Met tranen in z'n 

ogen neemt hij even later afscheid... 

Zo komt het dus dat Jakob nu hier in dit verlaten bergachtige gebied loopt. Hij heeft alle tijd om na te 

denken. Zou hij Berseba nog ooit terugzien? Zijn vader, zijn moeder en zijn broer Esau?... Moedeloos 

en moederziel alleen loopt hij verder, steeds verder weg. Als het avond wordt en de zon snel wegzakt 

achter de bergen, zoekt Jakob bijtijds een plaatsje om de nacht door te brengen. Met z'n stok slaat hij 

door het dorre gras. Zitten er geen slangen verscholen, of grote spinnen? Brr! Je moet er niet aan 



denken... Op een geschikte plek, lekker uit de wind, spreidt hij zijn jas uit. Een grote steen is zijn 

hoofdkussen. Wel een beetje hard, Maar ja, wat wil je? Doodmoe van de tocht valt hij al gauw in een 

diepe slaap. 

Een klipdasje komt nieuwsgierig naar die slapende man kijken. Z'n neusje wipt grappig op en neer. 

Jakob merkt het niet. Hij slaapt rustig door. De maan komt op... Hij schijnt op de rotsen en tovert 

langgerekte schaduwen te voorschijn. Eén manestraal schijnt precies op Jakobs gesloten ogen. Hij 

merkt er niets van, want... hij droomt. Het is een heel erg mooie droom. 

Een ladder van licht reikt tot in de hemel en engelen klimmen op en neer. Een groot verlangen is er in 

zijn hart om ook naar boven te gaan. Hij volgt de engelen met zijn ogen. En dan ziet hij iets 

ongelooflijks... Helemaal bovenaan die ladder staat... de Here God zelf. Ja, en Hij spreekt tot hem. 

Hoor! 

'Ik ben de Here, de God van Abraham en Isaak en ook jouw God. Dit land, waarop je ligt te slapen zal 

ik aan jou en je nageslacht geven. En alle mensen van de wereld zullen met jou en met je nageslacht 

gezegend worden. Zie, Ik ben met je. Ik zal je behoeden, overal waar je heengaat en je weer 

terugbrengen naar dit land. Nooit zal Ik je verlaten.' 

De droom is uit. Jakob wordt wakker. Een moment weet hij niet waar hij is, maar dat duurt niet lang. 

Hij herinnert zich alles... de ladder, de engelen en de woorden van God. Met z'n armen om z'n benen 

geslagen, kijkt Jakob naar de schitterende kleuren van de opgaande zon. Hij heeft toch zo'n blij gevoel 

van binnen. 

'Dit lijkt wel een poort naar de hemel,' denkt hij, 'Ik noem het hier Betel, huis van God.' 

Plechtig zet hij dan de steen, waarop hij met zijn hoofd lag, recht overeind. Deze plek is heilig... een 

plaats om te onthouden. Een kruikje olie, dat hij van thuis had meegenomen voor als hij soms gewond 

zou raken, giet hij als een dankoffer over de steen. Dik en geel druipt de vettigheid omlaag. 

'Als U zo goed bent, Here God,' belooft Jakob, 'Dan zult u ook mijn God zijn. Als ik hier weer 

terugkom, krijgt u van alles wat ik heb een tiende deel.' 

Op de eenzame weg, die van Berseba naar het noorden loopt, loopt Jakob. Verder en verder van huis 

naar een onbekend land en een onbekende familie... Zijn stok tikt vrolijk op het pad en zijn ogen kijken 

blij de toekomst tegemoet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEBED   

  

    Heer, soms denk ik 
dat ik het verprutst 
heb bij u, dat ik niet 
meer uw kind ben 
omdat ik heb 
gezondigd. Danku 
voor dit verhaal van 
Jacob. 

    

  Ja, Heer, u hebt 
Jacob vergeven, 
hoewel hij zijn 
vader had 
bedrogen en u 
vergeeft mij elke 
dag. Daar ben ik 
heel blij om.   

 

Danku voor uw genade. 
Voor een nieuw begin. 
Dat we zeker mogen 
weten dat niets ons van 
Uw liefde kan scheiden. 

  

    Danku dat mijn 
gedachten 
beschermd worden 
door uw liefde. We 
mogen zeker weten 
dat we verlost zijn 
door de Heer Jezus. 
Amen.   

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Opdracht     

  
Er zijn verschillende soorten helmen. 
Kun jij zeggen waar ze voor dienen? 
  

Plaatje Van wie? Waartegen? Heb je die wel 
eens gezien?  
Ja of nee 

 

Helmen in het verkeer Tegen kogels en granaten   

 

Helmen van Romeinse 
soldaten  

tegen zuurstoftekort en 
gevaren in de ruimte 

  

 

Valhelmen en ridders tegen brand en vallende 
dingen 

  

 

Helmen voor de politie tegen vallen of vallende 
voorwerpen in de bouw  

  

 

Militaire helmen tegen stenen, kogels, stokken, 
enz. 

  

 

Helmen voor de brandweer Tegen zwaarden en stokken   

 

Helm voor de ruimtevaarder Tegen vallen van brommers, 
scooters, motoren 

  

  Onzichtbare helm van 
verlossing 

Tegen geestelijke aanvallen 
op je gedachten 

  

  
   
Teken eens een helm voor een Christen. Waar zou die tegen moeten beschermen? Teken de pijlen 
eens. Hier zijn er een paar. 
Vloeken, razen, tieren, schelden, beledigen en kwetsen zijn pijlen of kogels die je kunnen 
beschadigen. 
  
  
  

  

  

  

  

  



Tekst   

 

Kol. 1:13,14 

  

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde 

Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. 

  

Neem twee doosjes, een wit en een zwart. Doe de namen van de kinderen in het zwarte doosje. 

Telkens als een kind de tekst opzegt, mag het zijn naam uit het zwarte doosje overbrengen naar het 

witte. Als alle namen overgebracht zijn kennen ze de tekst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
 

* Maak met de hele groep een soort dominee D-day. Maak een lang parcours. Als een steen omvalt 

vallen ze allemaal. Zo is het ook met Jezus. Hij was de eerste, de Verlosser, die opstond uit de dood 

en wij volgen daarachter.  

*Laat ze tekenen naar keuze: een torenhaantje, een vogelverschrikker of een vuurtoren. Bespreek het 

na afloop. Als je met alle winden meewaait ben je een vogelverschrikker zonder verstand. Of een 

haantje op de toren. Het enige wat je daarvan leren kan is: Wat is vandaag de windrichting? Wat is de 

mode, wat doet iedereen? Je kunt ook een vuurtoren zijn, die geeft licht zodat andermans leven niet 

op de klippen loopt    

    

                            .  

 

*Werkblad  9a 
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Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

  

  
Vragen 

  
Antwoorden 

1 Wat voor helm moeten christenen 

opzetten?  

1 Onze zonden 

2 Wie is onze Verlosser?  2 Zijn oude vader bedrogen  

3 Waarvan verlost Jezus ons?   3 Esau  

4  Wat had Jacob fout gedaan? 4 Hij werd bedreigd door zijn broer.   

5  Waarover droomde Jacob? 5 Jezus  

6 Wie liepen er over die ladder naar boven 

en naar beneden  

6 De geestelijke wapenrusting 

7  Hoe heette Jacob’s broer? 7 Helm der verlossing  

8 Waarom ging Jacob van huis weg?   8 Efeze 6 

9 Waarbij hoort de helm van verlossing?  9 engelen 

10  In welk bijbelboek wordt daarover 

gesproken? 

10 Een ladder tot in de hemel.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Antwoorden: 1-7     2-5     3-1    4- 2    5-10     6-9    7-3    8-4    9-6    10-6  

 
 

 


