
Soldaat van Jezus  

Julius zit op een bankje in de werkplaats van 

buurman Hermes. Hermes is smid van beroep. Hij 

maakt zwaarden en schilden en pantsers van ijzer. 

Voor de soldaten.  

Buiten is het warm, maar in de werkplaats is het 

nog veel warmer. Dat komt omdat er een groot 

vuur brandt. Hermes heeft dikke leren 

handschoenen aan, en met een tang steekt hij een 

stuk ijzer in het vuur. Het stuk ijzer wordt zo heet 

dat het helemaal rood wordt. Het gloeit van de 

hitte. Na een poosje haalt Hermes het ijzer met een 

tang uit het vuur. Hij legt het op een grote, platte 

steen, pakt zijn hamer en begint heel hard op het 

ijzer te slaan. TENG, TENG, TENG! Vonken spatten 

in het rond.  

Julius blijft kijken. Want wat er nu gebeurt is heel 

bijzonder: het ijzer verandert langzaam van vorm. 

Het wordt dun en lang en scherp. Het begint al een 

beetje op een zwaard te lijken. Een zwaard dat de 

soldaten kunnen gebruiken als ze moeten vechten. 

Als Hermes klaar is met kloppen en timmeren laat 

hij het zwaard in een emmer met water zakken. Het 

ijzer sist. Het water borrelt. Er komt een grote wolk 

stoom uit de emmer.  

Hermes trekt zijn handschoenen uit en veegt het 

zweet van zijn voorhoofd. ‘Zo,’ zegt hij, terwijl hij 

een slok water uit zijn kruik neemt. ‘Ik laat dat 

zwaard even afkoelen. Dan kan ik er straks mee 

verder.’ ‘Voor wie wordt het?’ vraagt Julius. ‘Voor 

een soldaat,’ zegt Hermes. Hij wijst naar een helm 

en een schild die op een plank in de werkplaats 

liggen. ‘Kijk, die heb ik ook gemaakt. Dat heb je 

allemaal nodig als je gaat vechten.’  

‘Kan ik later ook soldaat worden?’ vraagt Julius. 

Julius wil eigenlijk helemaal niet vechten. Het is niet 

leuk om iemand anders pijn te doen. Maar zo’n 

zwaard is wel heel stoer natuurlijk. En dat schild is 

ook al zo mooi! Het is prachtig versierd met zilveren 

krullen.  

‘Eigenlijk bén jij al een soldaat,’ zegt Hermes. ‘Dat 

weet je toch wel?’ Julius schudt zijn hoofd. ‘Ik ben 

toch geen soldaat! Ik ben een kind!’ ‘Ja,’ zegt 

Hermes. ‘Maar jij gelooft toch ook in Jezus? 

Iedereen die in Jezus gelooft is eigenlijk een 

soldaat. Dat heeft Paulus gezegd. Weet je nog wie 

Paulus is?’ Julius knikt. Paulus, dat was die man die 

een poos bij hen in de stad was. En die hun vertelde 

over Jezus. Papa en mama, buurman Hermes en hij, 

en nog veel meer mensen in hun stad Efeze, zijn 

allemaal in Jezus gaan geloven.  

‘Paulus heeft ons pas een brief geschreven,’ vertelt 

Hermes. Hij gaat naast Julius op het houten bankje 

zitten. ‘Weet je wat Paulus zei? Als je in Jezus 

gelooft, dan ben je eigenlijk een soldaat die moet 

vechten in de oorlog.’ ‘Oorlog?’ vraagt Julius. Hij 

kijkt om zich heen. ‘Er is toch geen oorlog?’ ‘Nee,’ 

zegt Hermes. ‘Maar als je in Jezus gelooft heb je 

toch een vijand. De duivel. Want die wil niet dat je 

in Hem gelooft. Dus hij probeert ervoor te zorgen 

dat je Jezus vergeet. Maar je hoeft niet bang voor 

hem te zijn, hoor. Want hij kan het nooit van je 

winnen. Daar zorgt Jezus voor. Je bent soldaat in 

het leger van Jezus, en Hij geeft je alles wat je nodig 

hebt in een gevecht. Wat heeft een soldaat 

allemaal nodig? Volgens mij weet jij dat wel.’  

‘Een zwaard,’ zegt Julius. ‘Een soldaat moet een 

zwaard hebben.’ ‘Klopt,’ zegt Hermes. ‘En we 

hebben ook een zwaard. Weet je wat ons zwaard 

is? De woorden van God. Gods woorden zijn net zo 

sterk als een zwaard. Als je Gods woorden gebruikt, 

kan de duivel niks tegen je beginnen.’  

Julius denkt na. ‘En je hebt ook een helm nodig,’ 

zegt hij. ‘als je gaat vechten.’ ‘Precies!’ zegt 

Hermes. ‘Dus die krijg je ook van Jezus. Weet je wat 

die helm is? Dat je erop vertrouwt dat God je redt. 

Als je eraan denkt dat God voor je zorgt en dat Hij 

je beschermt, dan kan de duivel je niet raken.’  

‘En je moet ook een schild hebben natuurlijk,’ zegt 

Julius. Hermes knikt. ‘Heel goed. Paulus zegt: je 

schild, dat is je geloof. Als jij in Jezus gelooft, kan de 

duivel wel allemaal pijlen afschieten, maar die 

komen nooit door je schild heen.’ ‘Omdat het nog 

sterker is dan de schilden die u maakt?’ vraagt 

Julius. Hermes knikt. ‘Ja! De schilden en zwaarden 

van Jezus zijn veel en veel sterker dan die van mij. 

De duivel kan helemaal niks tegen ons beginnen.’  

‘En hoe moet ik dan vechten?’ zegt Julius. Hermes 

lacht. ‘Dat is nou het mooie, Julius. Als je bij het 

leger van Jezus hoort, hoef je geen mensen neer te 

steken. Je hoeft alleen maar goede dingen te doen, 

zoals aan de mensen vertellen dat Jezus vrede 

brengt. Als je dat doet, ben je een echte soldaat. 

Een soldaat van Jezus.’  

Julius staat op. Dat is bijzonder. Hij is een soldaat! 

Dat moet hij aan papa en mama vertellen! 

 

 



Zondag 9 mei Net als soldaten 



 



 



 

 



 



Toverboekje voor mama. 

Wat heb je nodig: 
Twee stukken stevig papier, iets groter dan een ansichtkaart 
Drie stroken papier of linten 
Lijm 
Foto van je moeder of van jouw in een lijstje (later kan elke afbeelding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop de kaart achter het ene lint. 
Klap het boekje dicht. 
Doe het nu aan de andere kant open. 
Waar zit de kaart nu?? 



 


