
Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat 
vertrouwen beschermt je als een helm.
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Vouw de tissue om een van de
open kanten van de wc-rol.

Doe een elastiekje om de rol en
de tissue, zodat de tissue vastzit.

1
Steek met de stok via het open gedeelte

van de wc-rol door de tissue heen.
Blijf de tissue heel?

Haal de tissue van de wc-rol en bevestig de
andere tissue er met het elastiekje op

dezelfde manier omheen.

2
Vul de wc-rol voor driekwart met het zout.
Houd de wc-rol niet op de kop, anders valt

het zout eruit!

Probeer nog eens de houten stok via het
open gedeelte door de tissue te steken.

Lukt het nu ook?

Tik met de wc-rol even op de tafel,
zodat het zout zich goed verdeelt.

3 4

Wat heb je nodig?
* een wc-rol  * twee tissues  * een elastiekje

* een houten stok  * zout

Uitleg:
Wij zijn als christenen kwetsbaar, net 

zoals de tissue. Het zout geeft echter 
bescherming, zoals de wapenrusting een 

soldaat beschermt. Hiermee kunnen we ons 
beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

STERK IN DE STRIJD

Hoe kun je je als 

christenen beschermen 

tegen kwade machten? 

Ontdek het in dit proefje.

WAPENRUSTING

Paulus roept de mensen uit Efeze op om klaar te staan voor 

de strijd, net als soldaten. Hoe ziet de wapenrusting van soldaten eruit? In 

de tijd van het Nieuwe Testament waren de Romeinen de baas in Israël. 

Hun soldaten droegen een harnas om hun bovenlichaam te beschermen. 

Zo’n harnas bestond meestal uit platen die aan elkaar zaten met leren 

bandjes en woog wel negen kilo! Daarbij hadden de soldaten een 

werpspeer (pilum). Het korte zwaard was het belangrijkste wapen van een 

soldaat; dat hing in een soort etui (een schede) aan een riem of gordel 

om hun middel. Om zichzelf te kunnen verdedigen droeg de soldaat een 

groot schild dat bestond uit verschillende lagen hout en erg zwaar was 

om te tillen. De sandalen van de soldaten kwamen tot hun enkels; dat 

waren hun stevige laarzen. De helm was gemaakt van brons of ijzer met 

grote kleppen om de nek en de wangen te beschermen.

DE HELM

Een helm beschermt soldaten, maar ook bijvoorbeeld 

bouwvakkers en racefietsers. Hij beschermt je meest kwetsbare 

plek: je hoofd. In de Bijbel in Gewone Taal staat dat het jouw 

vertrouwen is, dat je beschermt als een helm. Maar eigenlijk staat 

er in de oorspronkelijke taal dat de helm Góds redding is. Die helm 

is dus niet iets wat bij jou vandaan moet komen (het vertrouwen 

erop), maar die je van God krijgt! Want Hij is het die ons redt en van 

ons houdt. Als je die helm opzet mag je erop vertrouwen dat Gods 

redding jou beschermt, net zoals een helm je hoofd beschermt.

Vouw de tissue om een van de
open kanten van de wc-rol.

Doe een elastiekje om de rol en
de tissue, zodat de tissue vastzit.

1
Steek met de stok via het open gedeelte

van de wc-rol door de tissue heen.
Blijf de tissue heel?

Haal de tissue van de wc-rol en bevestig de
andere tissue er met het elastiekje op

dezelfde manier omheen.

2
Vul de wc-rol voor driekwart met het zout.
Houd de wc-rol niet op de kop, anders valt

het zout eruit!

Probeer nog eens de houten stok via het
open gedeelte door de tissue te steken.

Lukt het nu ook?

Tik met de wc-rol even op de tafel,
zodat het zout zich goed verdeelt.

3 4

Wat heb je nodig?
* een wc-rol  * twee tissues  * een elastiekje

* een houten stok  * zout

Uitleg:
Wij zijn als christenen kwetsbaar, net 

zoals de tissue. Het zout geeft echter 
bescherming, zoals de wapenrusting een 

soldaat beschermt. Hiermee kunnen we ons 
beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

Vertrouw erop dat God je zal redden, want 
dat vertrouwen beschermt je als een helm.

Efeziërs 6:17
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