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Er is méér in het spel
Preek over: Efeze 6: 10-13,  lezen: Mattheus 13: 24-30

Als Paulus zowat aan het einde komt van zijn brief aan de Efeziërs, dan blijft er nog één
belangrijke kwestie over, die hij de mensen wil voor houden. En dat is, als ik het nu even
in mijn woorden samenvat, dat is: mensen, denk er toch aan dat er om ons gevochten
wordt. Er is een strijd tussen God en de duivel over elk mensenkind en in die strijd, daar
sta je zelf ook middenin. Daar ben je bij nodig. Dus: denk er toch om, dat je vast staat
in het geloof en dat je Gods bewapening bij je hebt om van de duivel te winnen, als het
erop aankomt.

En dit onderwijs is ook voor òns leven als christen zó belangrijk, dat ik er graag in detail
met u over wil spreken. Over wat dat zijn, die verleidingen des duivels. Over de vraag
wat voor overheden en machten en wereldbeheersers er allemaal bestáán. Over de
betekenis van die wapenrusting van God, en vooral natuurlijk: hoe doe je dat, Gods
wapenrusting aantrekken?

Ik wil over die dingen gaan spreken, niet om eens wat interessants bij de kop te hebben,
maar omdat ik geloof dat we vandaag midden in die strijd staan, die Paulus beschrijft.
En dat we het bitterhard nodig hebben om ons eerst bewust te worden van die strijd en
er dan echt krachtig in te worden. Ik heb de indruk dat ik beter niet meteen kan
beginnen met het uitleggen van die wapenrusting, maar dat we het eerst moeten hebben
over de werkelijkheid van die strijd, die oorlog waar we in staan. Dat maakt immers alles
uit, of je beseft hoe ernstig het is? Ik denk aan de dreigende watersnood. Heel vaak zag
je militairen die als taak hadden gekregen om zakken met zand te vullen en daar dijken
mee te versterken op zwakke punten. In het begin zag je kerels die helemaal het nut niet
zagen van waar ze mee bezig waren. Ik zag er op het journaal verschillende die zeiden:
“ik geloof dat we eigenlijk een beetje voor nop bezig zijn”. En u voelt wel: daar hadden
ze het nooit mee gered. Gelukkig proefde je later een totaal andere geest en er hebben
enorm veel mensen voorbeeldig gewerkt om rampen te voorkomen. Maar let op wat
voor mentaliteit daarbij nodig was. Daar was eerst voor nodig te begrijpen dat er strijd
nodig was tegen het wassende water. Zolang je het niet serieus nam, kon het niks
worden met zandzakken vullen. Maar óók nodig was de overtuiging dat je een kans had
om te winnen. Een paniekerige sfeer van “we gaan er allemaal aan”, daar zou de ramp
alleen maar veel erger van geworden zijn.

Nou, zo was en is dat bij de strijd tegen watersnood: het besef van de strijd en het zicht
op de overwinning. Dat is allebei nodig om te winnen. Wel, zo is het nu ook met de
geestelijke strijd waar wij midden in zitten. Op dit moment probeert de duivel zijn slag
te slaan, ook in ons midden en rekenen we daar wel genoeg mee? Ben jij je bewust, als
je op school bezig bent, of als je met je collega's omgaat, dat er om jou gevochten wordt
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èn dat je in die strijd zelf nodig bent? Denkt u er wel aan, dat de duivel en zijn demonen
er alle belang bij hebben om juist een kind van God te verleiden tot zonde, tot ongeloof?
En als u een keuze moet maken, denkt u er dan ook van tevoren al aan wat voor
problemen je dan met de duivel kunt krijgen?

Ik kan me best voorstellen dat iemand denkt: is dat niet een beetje een rare manier van
zeggen? Is dat echt nodig? Wat Paulus over de duivel en de demonen zegt, kun je dat
voor vandaag niet vertalen met: kijk uit voor het kwaad in de wereld en let ook op het
kwaad dat in jezèlf zit! Dus het kwaad dat in de wereld en jezelf zit, is dat al niet genoeg
om tegen te knokken, ook wanneer je dat niet de duivel en de demonen noemt?

Antwoord: dat is inderdaad geen kleinigheid. Dat je tegen het kwaad om je heen moet
strijden. En meer nog, dat je tegen je eigen boze aard moet vechten, tegen je
opvliegende karakter of tegen de zelfhaat die je in je hebt. Kortom: dat je tegen je eigen
vlees hebt te strijden. Maar heel het punt waar Paulus over praat is nou juist, dat er méér
is dan die strijd tegen bloed en vlees, omdat we ook tegen de machten in de lucht
hebben te strijden, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis.

En daar moet het vandaag vooral over gaan. Over wat er méér is dan de strijd tegen je
eigen vlees. Want als je de vijand niet kent, als je je maar nauwelijks bewust bent dat het
oorlog is, dan wordt het niks met je verdediging. Vandaar dat ik eerst wil ingaan op die
woorden van vs 12: “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees”, maar
tegen de machten in de lucht enz. Wat betekent dat, denkt u: “wij hebben niet te
worstelen tegen bloed en vlees”? Tegen wie z'n bloed en vlees bedoelt Paulus? Ik dacht
altijd: het vlees en bloed van ànderen. Dus dan krijg je zoiets als: we vechten niet tegen
mensen met een verkeerde leer, maar tegen de geest die achter hen werkt. En dat is
natuurlijk een mooie gedachte. Maar ik heb intussen geleerd dat het veel dichter bij
komt, dat het over m'n eigen vlees en bloed gaat. Paulus zegt dus: we hebben niet te
worstelen tegen ons bloed en vlees, maar tegen de machten in de lucht, die óók zo dicht
bij ons komen.

Om twee redenen denk ik dat hij dit bedoelt. In de eerste plaats: waarom zou Paulus
daar sowieso over beginnen, over dat we niet tegen mensen van vlees en bloed hoeven
te vechten? Dat beweerde toch niemand. En in de tweede plaats, dat is de andere kant,
het is juist wèl bijzonder dat Paulus hier zegt “het gaat niet om de strijd tegen ons eigen
vlees”. Want in zijn andere brieven heeft hij het daar juist wel over. In Galaten, in
Romeinen, in 2 Corinthe, daar lees je allemaal over dat ons vlees ons aanvecht en dat er
een strijd is tussen mijn vlees en Gods Geest. Natuurlijk veegt Paulus dat hier niet van
tafel, maar hij wil zeggen: er is nog méér dan dat. Je hebt uiteindelijk tegen niemand
minder dan de duivel zelf te strijden.

Om duidelijk te maken wat dat “meer” inhoudt, heb ik er nu die gelijkenis bij gelezen,
de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. U moet bedenken, dat de Here Jezus dan
nèt zijn belangrijke, eerste gelijkenis heeft gesproken. De gelijkenis van de zaaier. Over
een boer die op pad ging en die het goede zaad in de akker zaaide. En die zaadjes
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hadden het niet makkelijk. Sommige zaadjes werden opgepikt door de vogels, andere
vielen op steenachtige grond, er viel zaad tussen de dorens en zo meer. En toch, ja toch
was er ook zaad dat vrucht droeg. Kijk, daar heeft Jezus alles beschreven wat je aan
aanvechtingen kunt ondergaan van vlees en wereld. De zorg van de wereld en het
bedrog van de rijkdom; oppervlakkigheid in je leven, of een enthousiasme dat geen echte
wortels heeft, het zijn allemaal reële gevaren in de strijd tegen vlees en wereld. Maar het
is alsof Jezus na die gelijkenis nog eens rondgekeken heeft en dat Hij zei: Nee, dat is
toch niet het hele verhaal. Het is niet alleen dat het goede zaad soms weggepikt wordt;
of dat het moeilijk kan groeien, of dat het verstikt wordt. Nee, het is niet alleen dat het
goede zaad zo moeilijk groeit, maar het is dat er slecht zaad tegenin groeit. Het is dat de
duivel er tussen komt. En vandaar dat Jezus dan als het ware een aanvullende gelijkenis
geeft: “Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid
had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid
overheen, midden tussen het koren, en ging weg.” En later legt Hij uit: “het onkruid zijn
de kinderen van de boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel”.

En begrijpt u, dat het daar veel dringender van wordt? Het is niet alleen dat ons geloof
soms te weinig groeit, maar het is dat het ongeloof ertussen gezaaid wordt. Of in de
woorden van onze tekst: het gaat maar niet om een strijd tegen je bloed en vlees, maar
het gaat ook nog tegen de duivelse machten.

En let op: de duivel verspilt het slechte zaad niet. Hij maakt het heus uw onverschillige
collega niet moeilijk, want die heeft hij al te pakken. Nee, de vijand kwam en zaaide er
onkruid overheen, midden tussen het koren. Dat is: hij maakt het je moeilijk, juist als het
goede en heilzame Woord van God in je leven gezaaid is. En daar moet je op verdacht
wezen, van die strijd moet je doordrongen zijn. Je hebt strijd te voeren tegen je eigen
vlees en bloed, zeker, maar er is meer. Er zijn machten en krachten, er is een strategie
op je gericht. Dat merk je bijvoorbeeld, wanneer je juist onder een bijbelstudie de meest
vreselijke gedachten door je hoofd voelt spoken. En je merkt het..., nee, daar wacht ik
even mee. Want ik kan wel gaan proberen dit concreet voor u te maken, maar het is veel
belangrijker dat u dat zelf doet. Dat u zelf een goed zicht hebt op de worsteling waar u
toe geroepen bent, op de strijd die u wèrkelijk hebt te voeren. En dat jij jezelf echt de
vraag stelt, wat de duivel bij jou probeert klaar te maken. Daarom vraag ik dit keer
eigenlijk uw medewerking, of u/jij voor mij eens wilt opschrijven wat je merkt van de
verleidingen door de duivel. Hoe die geestelijke strijd er uitziet in je leven; waar je voor
uit moet kijken en waar je hulp aan hebt. Een praktijkverslag dus, zodat ik het de
volgende keren concreet kan maken met jullie en uw voorbeelden.

Voor nú is dit de hoofdzaak, dat we ons bewust worden van de strijd waar we in staan.
Zodat we niet lijken op zand-zakkenvullers die geen benul hebben waar ze mee bezig
zijn, maar dat we lijken op gemotiveerde helpers die het dreigende water serieus nemen
en die juist daarom goed meedoen. Ik zei aan het begin dat er nòg iets nodig is. Je hebt
besef van de strijd nodig èn zicht op de overwinning, anders gaat iedereen in paniek
door elkaar lopen zonder iets te bereiken. Dat is natuurlijk ook wel een punt in de strijd
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tegen de Boze. Daar kun je makkelijk paniekerig en sensationeel over doen zonder dat
het ons werkelijk toerust. We zullen het dan ook de komende tijd niet alleen moeten
hebben over de ernst van de strijd, maar ook over het zicht op de overwinning. Om
precies te zijn: daar gaat het uiteindelijk om, dat u weerstand kunt bieden in de boze dag
en dat u stand houdt. 

Hoe je dat doet, dat kan ik onmogelijk deze eerste keer al uitwerken. Maar laat ik vast
wijzen op het allereerste vers van onze tekst: “Voorts, weest krachtig in de Here en in
de sterkte zijner macht.” Dat is eigenlijk merkwaardig gezegd: weest krachtig. Als een
opdracht. Een mens ìs krachtig of hij is het niet, zou je zeggen. Je kunt hoogstens
proberen het te worden. Daarom kun je je voorstellen dat er zou staan: “gedraag je
dapper” of zo, maar wat is: “weest krachtig”? Zeg eens tegen iemand: wees gezond! Dat
ben je of je bent het niet. En je bent krachtig of je bent het niet. 

Tenzij... tenzij er iemand is die je krachtig kan màken. En zo is het ook bedoeld: Weest
krachtig in de Here, daar zit de uitdrukking “in de Here” in en dat is een van de
kernwoorden van de brief aan Efeze, waar we zeker op terugkomen. Maar denkt u er
maar vast over na, dat we de ernst van de strijd onder ogen zien èn dat we zicht hebben
op de overwinning, in de Here en in sterkte van zijn macht.

AMEN.
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Gods eigen
wapenrusting
Preek over: Efeze 6:10-13, lezen: Efeze 1: 15-23

Vorige week spraken we voor het eerst over dit gedeelte, en toen ging het vooral over
de werkelijkheid van de geestelijke strijd. Dat er echt om iedere christen gevochten wordt
en dat je bij die strijd zelf betrokken bent. Een strijd, niet alleen met de wereld en je
eigen vlees, maar ook met de machten van de boze, naar het woord uit vs. 12: “Want wij
hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees”, maar tegen de machten in de lucht.

Vandaag wil ik met u naar het begin van onze tekst, naar de woorden van vs 10: “Voorts,
weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.” Of eigenlijk moet ik eerst nòg
iets verder terug, naar het opschrift boven dit gedeelte: “de geestelijke wapenrusting”. Maar,
zult u zeggen, dat hoort toch niet bij de tekst van de Bijbel? En zo is het precies. De
opschriften zijn toevoegingen, die het NBG er voor de leesbaarheid bij gezet heeft. Maar
in dit geval moeten we het juist dáárom over dat opschrift hebben. Omdat dat opschrift
dan wel niet bij de tekst hoort, maar het bepaalt in de praktijk wel de manier waarop wij
dit gedeelte lezen. De geestelijke wapenrusting, dat weet iedereen.

Maar wat betekent dat, ik bedoel: wat denken wij daarbij? Denken we daarbij niet aan
vragen als: hoe staat het met jouw geestelijke wapenrusting? Hoe sta je er geestelijk
voor? Ik bedoel, dan ligt het in de sfeer van: je moet natuurlijk zorgen dat je er
lichamelijk goed voor staat, maar vergeet niet om óók aan je geestelijke wapenrusting te
denken! Maar als we dit stuk opvatten als een tekst over onze geestelijke bewapening,
wat moet je er dan mee als het geestelijk juist slecht met je gaat? Iemand schreef me hoe
ze op haar werk totaal afgedraaid was. Als ik thuis kom, dan is al m'n energie op en ik
kan haast niks meer opnemen. En dat is niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk voel
ik me totaal ontwapend! En die reactie zette me aan het denken. Je kon er duidelijk uit
lezen: ik wil best, maar kom nou niet aan met allemaal geestelijke wapens die ik moet
gaan gebruiken, want ik kàn haast niet verder! En dat is een serieus punt. Ook als je
geestelijk labiel bent, natuurlijk. Of trouwens, dat probleem heb je toch ook als je heel
erg ziek bent? Ik vergeet nooit hoe ik eens een maand ziek geweest ben en toen mèrkte
ik gewoon: nu ik God het hardste nodig heb, nu heb ik haast geen puf om Hem aan te
roepen! Laat staan om me geestelijk te bewapenen... Kunt u zich voorstellen dat je dan
wel eens denkt: “geestelijke wapenrusting”, dat is wel mooi, maar als je daar teveel over
praat, dan voel ik me steeds kleiner worden!

Kijk, en daarom moet ik het nou over dat opschrift hebben. Want laat ik het maar
meteen in alle duidelijkheid zeggen: het gààt hier niet over de geestelijke wapenrusting.
Lees het maar na, de hele uitdrukking komt in de tekst niet voor. Weet u waar het wèl
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over gaat? Over de wapenrusting Gods, zo heet dat tot twee keer toe. De wapenrusting
Gòds!

En maakt dat dan zoveel verschil? Is dat dan ineens iets heel anders? Antwoord: jazeker,
dat is totaal iets anders. Als het niet mijn wapenrusting maar die van God is. Dat betekent
een belangrijk verschil op drie punten. In de eerste plaats: als het echt Gòds
wapenrusting is en niet de mijne, dan is de kracht ervan dus niet afhankelijk van mijn
geestelijke spankracht. Vergelijk het maar hiermee: als een VN-soldaat van (noem eens
wat) de Fiji-eilanden in zijn eigen bewapening moet strijden, dan komt hij niet ver, want
ze zijn daar niet zo best bewapend. Maar dat ligt wel even anders wanneer hij geroepen
wordt om in AWACS-vliegtuig van de Amerikanen dienst te doen! In de tweede plaats
zit er ook een andere kant aan. Als het Gods wapenrusting is, dan is dat nog niet niks dat
er geschreven staat: “doet de wapenrusting Gods aan”. Past dat mij, de wapenrusting van
God? David kwam niet ver in het harnas van Saul en ìk zou niet graag in een AWACS
neergezet worden! Maar, en dat ten derde, als er een manier is waarop ik inderdaad
bekleed kan worden met de wapenrusting van God zèlf, dan kon het wel eens heel
anders worden!

Ja, kijk eens, misschien is het voor u wel niks nieuws, hoor, maar ìk heb pas onlangs
voor het eerst begrepen hoe serieus je dat moet nemen: dat het hier om Gòds
wapenrusting gaat! Dat betekent niks minder, dan dat Paulus zich God voorstelt in een
wapenrusting als deze! Verschillende termen die hij gebruikt, die komen dan ook uit het
Oude Testament, met name uit Jesaja. Ik lees u Jes. 59: 16 en 17 voor, waar van de Here
God geschreven staat: “Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat
niemand tussenbeide trad. Toen bracht zijn arm Hem hulp en zijn gerechtigheid
ondersteunde Hem; Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de
helm des heils was op zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en
Hij hulde Zich in ijver als in een mantel.” Dat is één van de teksten, waarin God wordt
voorgesteld als een krijgsheld, en u hoorde wel dat Paulus daar iets aan ontleend heeft.
En juist als je dat leest, dan moet je nog sterker denken aan wat ik net zei: dat is nog niet
niks, als wij ons daarmee moeten bekleden! Dat is, eerlijk is eerlijk, een tekst waar je
eerder stil van wordt.

Maar Paulus haalt nòg een tekst aan. Hij citeert niet alleen uit de woorden over God
zèlf, maar ook wat er gezegd is over de Messias, over Jezus Christus, en wel in Jesaja
11:5. Daar wordt van de Messias geprofeteerd: “Gerechtigheid zal de gordel zijner
lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.” Dat is òòk een deel van de
wapenrusting, maar dan toegepast op de Messias, op Christus. Dus ik mag het wel zó
zeggen: we horen hier over wapenrusting, die bij God zèlf hoort. En tegelijk hoort het
ook bij Christus, onze Heiland. Zou die wapenrusting door Hèm dan misschien dichter
bij ons kunnen komen?

Luistert u nú nog eens mee naar bij dat eerste vers van onze tekst, naar Efeze 6:10:
“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.” Ik denk, dat in deze
eerste woorden de belangrijkste sleutel voor heel onze tekst ligt. Weest krachtig in de
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Here, dat is in Jezus Christus. Dat is dat we sterk mogen zijn, niet in onszelf, niet in onze
geestelijke spankracht, maar in Hem die ons verlost heeft.

Weet u, dit is een van de wonderlijkste uitdrukkingen van de hele brief aan de Efeziërs.
De uitdrukking “in de Here”. Je komt er telkens in tegen, dat Paulus spreekt over
onvoorstelbare rijkdommen die wij hebben “in Christus”. Helemaal in het begin van de
brief prijst hij God voor allerlei geestelijke zegen waarmee God ons gezegend heeft in
Christus. Later lees je zelfs, dat God ons mede opgewekt heeft uit de dood en mede een
plaats gegeven heeft in de hemel, in Christus Jezus. Kortom, alles wat we hebben,
hebben we “in Hem”. En zo staat in onze tekst niet zonder meer “weest krachtig”, maar:
“weest krachtig in de Here”.

En wat maakt dat nou uit, of je je geestelijke kracht in jezelf hebt of in de Here? Nou,
in de eerste plaats dat het nooit mijn eigen, geestelijke kracht wordt. Ik hoef er niet trots
op te zijn want het is van Hem. En ik kan die kracht ook niet zelf oproepen, want het
zit niet in mij, maar in Christus. We blijven door en door afhankelijk van Christus.
Eerlijk is eerlijk, dat wou je wel eens anders. Als je dat zelf in handen had, denk je dan,
dan hoefde je die momenten van aanvechting niet mee te maken.

Maar er zit ook een andere kant aan. Dat het hier gaat over een krachtig zijn in de Here,
dat betekent ook dat die kracht onaantastbaar is, daar komt niemand meer aan. Jezus is
toch in de hemel, bij God? En er is geen duivel of demon, geen wereld of niks dat daar
nog tussen kan komen. Als mijn kracht in de Here Jezus ligt, dan valt dat nooit weg, zelfs
niet als ik in een zware depressie zit, of als ik geestelijk labiel ben of als ik me totaal
ontwapend voel. Luister, zo'n situatie is ellendig en het blijft ook ellendig. Maar juist ìn
je verdriet mag je weten: ik ben toch, toch geborgen in Hem. Mijn leven is verborgen
met Christus in God. En mijn kracht, die ligt in Hem en in de sterkte van zijn macht.

Ja, als daar je ogen maar voor open mogen gaan. Voor de werking van de sterkte van zijn
macht. Hoorde u dat Paulus de woorden van onze tekst ook al gebruikt had in dat gebed
dat we voor de preek lazen? Dit bid ik, dat God u verlichte ogen geeft om te verstaan
“hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de
sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te
wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten”. Het is een hele
zin, maar u vat de bedoeling wel: mensen, ik bid toch zo dat God uw ogen opent voor
de kracht die u hebt in Christus. Dat je denkt aan de kracht van God, die Hij maximaal
bewezen heeft toen Hij zijn Zoon uit de dood liet opstaan. Ja, maar die kracht heeft Hij
vandaag ook paraat, klaar voor u, klaar voor jou, in Christus Jezus. Als daar je ogen voor
open gaan, mensen wat ben je dan rijk, zelfs wanneer je geestelijk aan je eind bent.

Toegepast op onze tekst: doet de wapenrusting Gods aan. Bij die uitdrukking gaat het
om niks minder dan Gods eìgen wapenrusting, die ook de wapenrusting van de Messias
is. De eigenlijke wapendrager is Hijzelf. En Gods wapenrusting aan doen, is dat
uiteindelijk niet hetzelfde als: doet dan de Here Jezus Christus aan! Bekleed u met Hem
die uw Heiland is.
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AMEN.
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De gordel van Gods
waarheid
Preek over: Efeze 6: 14a, lezen: Efeze 4:1-16

Vandaag beginnen we met de bespreking van de onderdelen van de wapenrusting Gods,
die we mogen aantrekken als een bescherming tegen de aanvallen van de boze. Eerlijk
gezegd betekent dat niet, dat ik al helemaal klaar ben met de inleidende verzen. Ik zal
daar nog wel eens op terug moeten komen, maar ik ben bang dat de serie wat uit de
hand zou lopen als we nu niet aan die zes onderdelen van de wapenrusting beginnen, die
Paulus ons noemt.

Het gaat nog steeds hierover, dat je als christen zó veel mooie dingen geleerd hebt over
Gods liefde en trouw, over zijn genade en waarheid. Maar wat doe je daar nu mee in de
praktijk. Wat doet je ermee, en wat doet het met jou? Als je niet uitkijkt, dan wordt al
dat moois wat je geleerd hebt, je zómaar weer afgepakt. Dat kan gebeuren door de
zorgen van het leven of door de verleiding van de wereld, zeker, maar daar komen ook
de duistere machten in de lucht nog eens bij. Ik bedoel natuurlijk de duivel en zijn
ondergeschikten, die proberen om onkruid te zaaien tussen de tarwe.

Op dat onderwerp komt Paulus uit aan het eind van zijn brief aan de Efeziërs en hij
dringt er met klem op aan, dat de mensen paraat zullen zijn tegenover de listen van de
duivel, zijn methodes. En dan begint hij over de wapenrusting Gods. Die beeldspraak
van een wapenrusting lag erg voor de hand, als je bedenkt dat Paulus toen hij de brief
schreef, zelf een gevangene van de Romeinen was. Romeinse soldaten met hun schild
en hun zwaard zag je sowieso al vaak genoeg in de straten, maar Paulus heeft dat heel
wat keren van dichtbij kunnen bekijken, als hij vast geketend zat tussen twee soldaten,
die allebei zo'n helm en zo'n harnas en zo'n gordel hadden. Maar vindt u dat niet
prachtig, dat Paulus door die ervaring niet terneergeslagen is, nee, integendeel, hij werd
er juist door geïnspireerd. Als een goede rabbijn kende hij zijn bijbel en als hij dan naar
z'n bewaker keek, dan gingen z'n ogen glimmen omdat hij daardoor moest denken aan
de wapenrusting Gòds, aan de macht en majesteit van de Here, die veel groter is dan
welke aardse of bovenaardse macht ook maar.

En daarom: “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid” — dat zijn de
woorden waar we vanmorgen over nadenken. Dan moet ik u er eerst weer even aan
herinneren wat dat is om je lendenen te omgorden. We kwamen dat wel eens tegen bij
het woord van Petrus: “omgord dus de lendenen van uw verstand”. De achtergrond is,
dat de mensen in die wereld vaak liepen in van die lange gewaden, die tot op de enkels
reiken. Dat is een prachtig gezicht nattuurlijk, behalve als je aan de slag moet. Dan
struikel je immers zomaar over dat kleed voor je voeten. Je gaat op je gezicht als je het
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kleed niet ophijst. En dat is nou je lendenen omgorden, dat je een riem omdoet en het
kleed omhoog trekt, en dat je er klaar voor bent! Dus als Paulus zegt dat we de lenden
omgord moeten hebben, dan is dat gericht tegen luie christenen. Tegen christenen die
denken: er wòrdt wel voor ons geloofd. Het loopt zo'n vaart niet, ik hoef er niet te veel
aan te denken. En natuurlijk is het ook een woord voor overmoedige christenen, die het
gevaar niet serieus nemen. In de benen!, dat is in elk geval de strekking. Zoals Jezus zegt
in Lucas 12: “Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende” - dat is een
aansporing tot waakzaamheid. Een oproep om alert te zijn.

U ziet wel, dat Gods wapenrusting niet in willekeurige
volgorde beschreven staat. Je lendenen omgorden, dat is
het eerste wat je te doen hebt. Al die andere dingen, van
een harnas en een schild en zo, daar kom je geen stap
verder mee wanneer je op je gezicht gaat omdat je
lendenen niet omgord zijn. Daarom is het van het
allergrootste belang om te weten hoe je dat doet, je
lendenen omgorden. Waar je dat mee doet, waar je paraat
van wordt tegenover elke list van de boze. Wat je als àllereerste nodig hebt om niet
totaal onderuit te gaan tegenover zijn verleidingen.

Dus waar doe je dat mee? Antwoord: laten uw lendenen omgord zijn met de waarheid.

Goed, mooi, maar wat is dat dan? Met welke waarheid kan ik me omgorden? Wel, daar
hebt u meteen bij het eerste onderdeel van de wapenrusting de hamvraag voor heel dit
gedeelte: heeft Paulus het nou over iets wat in mij zit, of over iets wat in God is? Straks
krijgen we het over het pantser der gerechtigheid; is dat mijn gerechtigheid die me
beschermt of is het die van God? Zo heb je dat ook in onze tekst van vanmorgen. De
ene uitlegger zegt: met waarheid is bedoeld dat je zelf je aan de waarheid houdt. Dat je
een eerlijk mens bent, want zodra je gaat liegen dan laat de duivel je zomaar struikelen.
Maar de andere uitlegger zegt: nee, dat is natuurlijk wel een mooie gedachte, dat je niet
mag liegen, maar wat Paulus bedoelt, dat is de waarheid Gods en dat is dus de Bijbel. Je
moet je lendenen omgorden, paraat zijn als christen, door aan de Bijbel als de waarheid
Gods vast te houden.

Beide uitleggingen hebben wel iets moois, maar ook een nadeel. Wat dat laatste betreft,
als het betekent dat je je aan Gods woord als de hoogste waarheid moet houden, dan kan
het zo buiten jezelf omgaan. Als je met je mond en misschien met je verstand belijdt dat
het allemaal waar is wat er in de Bijbel staat, is dat dan genoeg?

Maar aan de andere uitleg kleeft een veel groter probleem. Stel je voor dat Paulus hier
zou bedoelen dat mijn waarachtigheid, en mijn gerechtigheid en mijn bereidvaardigheid
de wapenen zouden zijn om de duivel te weerstaan; mensen, dan werd het niks. Een
christen weet toch iets van zijn eigen zonden, van z'n ongerechtigheid en z'n
onwaarachtigheid? Iemand schreef me zelfs: hoe langer je met de Heer wandelt, hoe
slechter je jezelf gaat voelen omdat je merkt hoe onheilig je bent tegenover onze heilige
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Heer. En zo is het inderdaad. Als we het nou over “waarheid” hebben, daarover schrijft
Johannes: “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de
waarheid is in ons niet.” (1 Joh. 1:8).

En daarom kan er geen twijfel over zijn: waar ik mezelf mee moet omgorden tegenover
de duivel, dat is niet dat ik nooit lieg, maar dat God zelf nooit liegt, dat zijn woord de
waarheid is en niets dan de waarheid. Zoals Jezus ervoor bad in het hogepriesterlijk
gebed: “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” (Joh 17:17) En het is
waar: als je dit hele gedeelte zó leert te verstaan, als een beschrijving van Gòds
wapenrusting, dan moet je oppassen dat je zelf niet buiten schot blijft. Maar daarom
zullen we telkens weer, bij elk onderdeel, ons heel goed moeten afvragen wat het
betekent dat je die wapenrusting Gods wel moet aantrekken. Persoonlijk aantrekken. Dat
is: je moet wel iets doen met de waarheid van de Bijbel, en de gerechtigheid Gods wil wel
iets bewerken in je leven, anders heb je er even weinig aan als een soldaat die z'n geweer
thuis heeft laten liggen.

Stelt u dus op, uw lendenen omgord met de waarheid. Dat wil zeggen dat de duivel je
zo maar te pakken heeft wanneer je in je persoonlijk leven de waarheid, de
betrouwbaarheid van de Bijbel kwijt bent. En vanaf het eerste begin van de kerk heeft
de duivel geprobeerd om ons de waarheid kwijt te laten raken, om die te vervangen door
lege praatjes. Zo moest Paulus Timotheüs waarschuwen voor de onheilige holle klanken
van bepaalde mensen die “uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat
de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken”.
Dat klinkt voor ons vreemd, dat de opstanding al plaats heeft gehad, maar het ging om
mensen die het vergeestelijkten, die zeiden: je moet het niet letterlijk nemen, maar in
wezen zijn we nu al opgestaan. Of in brief aan Titus, die van Paulus te krijgt: je moet
“niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de
waarheid afkeren.” In dat geval is de waarheid Gods, bijbelse leer, aangevuld met
redeneringen spijswetten, regels. Maar of je de waarheid Gods nu verdraait, of er iets van
af doet of er iets aan toevoegt, je komt altijd zwak te staan tegenover de duivel. Er is nog
maar dìt nodig om te struikelen.

Ik noemde nu dwalingen uit bijbelse tijd; het zou natuurlijk een kleine moeite zijn om
daar dwaalleraars uit onze tijd aan toe te voegen, die óók morrelen aan de waarheid
Gods, aan de betrouwbaarheid van God woord. Vaak zijn we nu zelfs een stap verder,
zodat het gevoel van de mensen luidt: wat is waarheid? Er is sowieso een aarzeling om
welke leer dan ook, hoe bijbels ook, als de waarheid aan te nemen. Veel mensen kennen
niks anders dan: ik probeer wel wat er wèrkt, waar ik me fijn bij voel. Voel je hoe
gevaarlijk dat is?

We moeten dan ook beslist vasthouden aan de waarheid van Gods woord. Maar dan ook
niet alleen met het hoofd, maar met héél je leven. Als we hier alleen maar hoog opgeven
van dat de Bijbel van kaft tot kaft waarheid is, dan klopt het theoretisch wel, maar doe
je er ook wat mee?
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Dat is het punt, dat je de wapenrusting Gods ook moet aantrekken, dat je de gordel
moet òmdoen. Door in de praktijk te leven met Gods woord, door te wandelen in de
waarheid. En als je dat doet, dan zul je al gauw merken: het gáát niet om die beide
kaften, maar het gaat om de inhoud, en wel het meest om Jezus Christus die het centrum
ervan is. Want Hij die gezegd heeft: “Uw woord is de waarheid”, Hij heeft ook gezegd:
“Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

Uiteindelijk is dat het hele verhaal, dat we weer bij de Vader komen, dat we leven mogen
hebben, leven met Hem. En om zover te komen moeten we ons omgorden met de
gordel der waarheid. Dat is niet zozeer dat wij de waarheid moeten handhaven of zo; nee,
het is vooral dat we in die waarheid wandelen, dat we erin leven. Naar de belofte uit deze
zelfde brief:

“Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed
van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot
dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk
opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.”

AMEN.
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Het pantser der
gerechtigheid
Preek over: Efeze 6: 14b, lezen: Zacharia 3: 1-10

In onze bespreking van de wapenrusting Gods zijn we nu toe aan het pantser, het
borstpantser dat we mogen dragen. Dat betekent, dat het gaat over iets dat ons heel dicht
op het lijf komt. Want een pantser zoals hier bedoeld, dat draag je vlak op het lijf. Het
is iets anders dan zo'n anders harnas uit de riddertijd, dat ook nog overeind blijft staan

als er geen mens in zit. Het pantser zit op je lijf, dichterbij dan je
zwaard, dichterbij dan het schild waarmee je je verdedigt. Als je er
iets uit onze tijd bij wilt denken, vergelijk het dan maar gerust met
het kogelvrije vest, dat de agenten van de M.E. dragen. Het zit in
de eerste plaats dicht op je huid en in de tweede plaats beschermt
het de allerbelangrijkste organen. Ga maar na: het is vreselijk als
ze in je been schieten en je moet er niet aan denken om een arm
te moeten missen, maar in je borstkas zitten de vitale organen.
Daar zit je hart en daar zitten je longen en je nieren. En dáár draag
je een pantser overheen, of tewel een kogelvrij vest. Of het dus
ook dicht bij je komt!

Trouwens, het gaat steeds over dingen die dichtbij zijn. Dat valt je
op, wanneer je bedenkt wat er allemaal niet tot die wapenrusting behoort. Het gaat niet
over een speer, er is geen pijl en boog, kortom: er is niks om te schieten of te gooien
naar de vijand die ver weg is. Geen speren om te gooien, geen pijlen om te schieten,
maar zwaard en schild, helm en pantser. Want de strijd tegen de duivel is nooit iets wat
ver van je bed is, waarbij je verre vreemde machten moet raken. Een opvallend element
in vs 12 van dit hoofdstuk is, dat er staat: “gij hebt niet te worstelen tegen bloed en vlees”,
maar tegen de machten in de lucht. Daarbij is wel opgemerkt, dat dit een onverwachte
term is. Worstelen roept het beeld op van een wedstrijd, maar verder is het het beeld van
de oorlog. En ik denk dat je moet zeggen dat dit allebei waar is. Het is zo persoonlijk als
een worsteling, en tegelijk zo massaal als een oorlog, want het raakt ons allemaal en het
raakt ons strikt persoonlijk.

Dat persoonlijke geldt zeker van dit tweede deel van Gods wapenrusting: “Stelt u dan
op, bekleed met het pantser der gerechtigheid”. Dat betekent dus, dat je door
gerechtigheid beschermd wordt tegen de pijlen van de duivel, en omgekeerd dat
ongerechtigheid je ontzettend kwetsbaar maakt. De duivel kan je in het hart raken, op
de meest vitale plekken, als je het pantser der gerechtigheid niet draagt.
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Natuurlijk moeten we daar nog veel meer over weten, over wat dat is: het pantser der
gerechtigheid, en vooral hoe je dat aan moet trekken. Maar dat moet nog even wachten,
totdat we een scherp beeld hebben van wat het gevaar eigenlijk is. Want je kunt op geen
enkele manier zinvol je bewapenen, als je geen beeld hebt van de bedreigingen, van het
gevaar dat er dreigt. En daarom ben ik zo ontzettend blij met dat visioen dat de profeet
Zacharia heeft gehad. Want normaal gesproken kun je de aanvallen van de boze
natuurlijk niet zien. Soms voel je wat ellendigs en dan denk je: is dit hem? Is deze
aanvechting soms van de boze, of niet? Maar Zacharia, die heeft deze geestelijke
werkelijkheid een keer gezien in een visioen, in een nachtgezicht. Hij zag de hogepriester
van die dagen, Jozua heette hij, en die stond daar vóór de Engel des HEREN, dat is voor
het aangezicht van Christus zelf. Want “de Engel des HEREN”, dat is niet zomaar een
engel, maar het is de Engel die tegelijk God zèlf is — de gestalte die wij achteraf
herkennen als Christus voordat Hij in het vlees gekomen was.

En u moet het zich zo voorstellen, dat deze Jozua daarmee voor de rechter stond. Want
aan zijn rechterhand stond de satan, dat betekent de openbare aanklager, om Jozua aan
te klagen, publiek te beschuldigen. We weten uit de Bijbel, dat dit een van de
voornaamste trekken van de boze is, dat hij de aanklager van onze broeders is, die hen
dag en nacht aanklaagde voor God. Vandaar die andere naam, satan, wat het
Hebreeuwse woord voor “aanklager” is. Soms deed hij dat op een gemene manier, door
iemand zwart te maken die het helemaal niet was, zoals hij dat bij Gods knecht Job deed,
hoewel die man vroom en oprecht was en wijkende van het kwaad. En in zo'n geval, als
de aanklager ten onrechte aannklaagt, dan verliest de satan het, omdat God rechtvaardig
oordeelt. 

Maar als de aanklager nou eens gelijk heeft? Als hij het recht aan zijn kant heeft, wanneer
hij roept: “vuil, schuldig!” Zacharia zag tot zijn schrik dat de hogepriester (zelfs de
hogepriester!) daar stond met vuile kleren, dat is natuurlijk bevlekt met zonden.

Dus de aanklager, de satan, die leek het makkelijk te krijgen. Heer van de wereld, kijk
deze man, zijne heiligheid de hogepriester, jawel, kijk hem nou eens staan in zijn vuile
kleren, bedekt met duizend zonden. Voor hem eis ik de dood en het eeuwige vuur! Voor
hem en natuurlijk ook voor al die mensen die nog zoveel minder heilig zijn. 

Ziet u het wel voor u, dat Jozua geen schijn van kans had? Hij hàd die vuile kleren
gewoon en de aanklager stond in z'n recht. Ja, dat is nou waarom we hier over satans
meest dodelijke bedreiging spreken: omdat de duivel als aanklager in zijn recht staat
wanneer hij iemand die gezondigd heeft domweg opeist. Want er is maar één macht die
de duivel over ons heeft, en dat is de macht van onze zonden. De duivel kàn helemaal
niet alles, daar bestaan veel misvattingen over. De duivel kan iemand niet in zijn macht
krijgen door een grammofoonplaatje achterstevoren te draaien of zo. Hij heeft maar één
macht, en dat is de macht van onze zonden. Dat is als we tegen God in gegaan zijn,
bewust tegen zijn wil in. Dan kan de duivel zeggen: die, die is voor mij, want met God
heeft hij gebroken. Het is een fundamentele geestelijke wet: schuld voor God, dat is
macht van de boze, en de macht van de boze dat is onze schuld tegenover God.
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En ja, Zacharia zàg die aanklager, in een visioen. U zìet hem natuurlijk niet en jij ziet
ook het vuil op je eigen kleren niet, maar je kent die aanklacht toch wel? Hebt u nooit
gebeden en dan gedacht “hoe kan ìk dat nou aan God vragen? Hoe zou Hij naar mìj nog
luisteren?” Zoals iemand het tegen me zei: “wat ben ik nou beter dan een ander bij mij
in de buurt, dat ik mezelf een christen zou durven noemen?” Het is niks meer of minder
dan de zuivere praktijk, dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en
ons. En de satan klaagt ons niet alleen aan bij God, maar ook in ons eigen geweten —
tenminste zolang je geestelijk nog niet dood bent. Dan zegt hij: “jij met je vuile kleren,
wat wil je nou?”

En wat doe je daar nou tegen? Hoe bescherm je je tegen de aanklager? Antwoord: dat
doe je met het pantser der gerechtigheid. En ook dan weer die vraag: wie z'n
gerechtigheid moet dan een pantser zijn? Moet dat mijn gerechtigheid zijn of die van
God? Ja, als ik het zo vraag dan spreekt het toch vanzelf? Je kunt je tegen de aanklager
toch niet beschermen met je eigen gerechtigheid? Nou ja, het kan wel, als je volmaakt
bent!

Iemand die nooit toornig is, die nooit verkeerde begeerte gevoeld heeft, die altijd alleen
maar liefde kent, en die zelfs wanneer hij de ogen sluit, voor Gods troon zou weten dat
hij niks verkeerd gedaan heeft. Ik heb zo iemand nog nooit ontmoet en volgens de Bijbel
zijn ze er niet. 

Je eigen gerechtigheid — daar kun je jezelf niet mee bepantseren. Je kunt je er wat mee
versieren als je niet oplet hoe vuil je kleren zijn, maar bepantseren zal niet lukken. En
daarom is het maar gelukkig dat het pantser der gerechtigheid een deel is van Gòds
wapenrusting, en dat het hier dus wel moet gaan over de gerechtigheid Gods, over dat
wonderlijke evangelie dat Gods eigen Zoon, Jezus Christus, een zondaar geworden is
voor ons. Een zondaar die zich zelfs moest laten dopen met de woorden: “aldus betaamt
het ons alle gerechtigheid te vervullen”. En toen is Hij die weg gegaan, de weg naar
Golgotha, naar het lijden en de dood. De weg waarvan de duivel hem wilde afhouden,
maar Jezus wist: het moet, het moet. Het moet, wil er tenminste zijn: gerechtigheid Gods
voor ieder die gelooft.

En tot vandaag toe kan het de duivel schelen als u van alles en nog wat gelooft over
God en hiernamaals en wonderen. Maar dit ene wil hij niet: dat u gelooft, dat Jezus zelf
de schuld gedragen heeft; dat Gods zoon gestorven is aan het kruis.

Ja, gerechtigheid Gods, dat is alleen de gerechtigheid van de Here Jezus. Dat is alleen
dat God naar me kijkt en dat Hij dan de gerechtigheid van de Here Jezus ziet. Als het
zo met me is, als ik die gerechtigheid draag als een pantser, dan is de satan nergens meer,
nergens. Als... als ik deze gerechtigheid draag als een pantser. Maar hoe gaat dat? Hoe
trek ìk, ik persoonlijk en vul uw eigen naam maar in, hoe trek ik de gerechtigheid van
God aan, als een pantser zo stevig?

Nou, door te geloven in Jezus, zou je zeggen. En dat is ook zo. Maar als het zo simpel
is, wat is het punt dan eigenlijk? Wel, er is één moeilijk punt, een heel moeilijk punt, en
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dat is dat je ouwe jas eerst uit moet. Een borstpantser zoals hier bedoeld is, dat lijkt op
een kogelvrij vest, dat kun je niet zomaar over je gewone jas heen aantrekken. Die
jongens van de M.E. moeten eerst een hoop uittrekken voordat ze hun kogelvrije vest
kunnen aantrekken. 

En geestelijk is dat ook zo. Je kunt niet zomaar zeggen: O.K., dan geloof ik, dan trek ik
Gods gerechtigheid wel aan. Doe mij maar de gerechtigheid Gods. Ja, veel mensen
proberen het wel zo. Jazeker, zeggen ze, ik geloof best. Ik geloof wel in God en ook in
Jezus. En inderdaad, er staat in de Bijbel dat Jezus voor onze zonden gestorven, dus ook
voor de mijne. 'k Heb het zelf nooit zo gemerkt, van die zonden, hoogstens dat ik een
beetje onvolmaakt ben, maar goed, toch wil ik dat best geloven.

Echt waar, zo gáát dat niet! Het pantser kun je niet aantrekken als je je oude vieze jas
niet uittrekt. De Bijbel gebruikt op talloze plaatsen dat beeld van iets nieuws aantrekken.
Er staat bijv. dat we de nieuwe mens aandoen (Efeze 4:24), of “doet dan de Here Jezus
Christus aan”. Maar daar hoort altijd bij dat je eerst iets uit moet trekken. Iets wat vies
en smerig is, je misleidende begeerten, het verderf. Denk maar aan het visioen van
Zacharia die het zelf gezien heeft. Hij zag daar Jozua, de hogepriester die in z'n vuile
plunje voor de rechter stond met naast zich de aanklager, die het eeuwige vuur eiste. En
wat staat er dan verder? Dan staat er: “De HERE bestraffe u, satan, ja, de HERE die
Jeruzalem verkiest bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt?” En als
Zacharia dan met vuile kleren blijkt te staan, dan zegt de Engel: “Doet hem de vuile
kleren uit” en “Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek u feestklederen
aan”. Kijk, en dat is natuurlijk een machtig evangelie. Het is prachtig, dat hij een
schitterend gewaad krijgt en een reine tulband op het hoofd als teken dat hij niet alleen
als mens vergeving krijgt, maar dat hij ook als hogepriester weer helemaal aangenomen
is. 

Maar het ging wèl via het uittrekken van die vuile kleren, dat was er absoluut bij nodig.
Dat staatsiegewaad kon hij niet over zijn vuile kleren heen aantrekken. En zo kunt u niet
bepantserd worden met Gods gerechtigheid als u niet eerst gaat zien dat uw eigen
gerechtigheid, nou ja, dat dat schade en drek is zou Paulus zeggen. Of tewel dat je oog
krijgt voor je eigen ongerechtigheid, die maar niet in één enkele zonde zit, maar in heel
je geaardheid. In je neiging om te roddelen, in je verlangen om jezelf te rechtvaardigen,
in die trek dat je met je ogen niet van de vrouw van een ander kunt afblijven. In je
streven om altijd de eerste zijn. Dat moet er eerst af.

Of, nou ja, eerst, zo had ik het eigenlijk willen zeggen, ja. Maar gelukkig is het evangelie
nòg rijker. Als u werkelijk éérst uw zonden ten diepste moest leren verstaan voordat u
kon arriveren bij het evangelie — dan kwam je nooit heen over de vraag “heb ik wel
genoeg zondebesef?” Maar het eigenlijk nog rijker. Want eigenlijk hoef je dat uitdoen
van die ouwe jas niet zelf te doen, niet in je eigen kracht. Het is nog niet eens dat je eerst
je zonden moet leren afleggen voordat je het evangelie mag omarmen. 
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Want kijk nu nog eens één keer in Zacharia's nachtgezicht. Jozua hoefde nog geen eens
zelf die vuile kleren uit te doen, maar Christus zegt tegen zijn engelen: “doet hem de
vuile klederen uit”. Dus mag ik het dan zo zeggen: die vuile jas moet uit. Je zonden moeten
aan het licht komen. En ik praat niet weg: dat is het moeilijkste van het evangelie.
Allerlei guru's en leraars vertellen u, dat u in wezen goed bent, maar dat de
omstandigheden soms zo slecht zijn. Alleen het evangelie spreekt ervan, dat u kwaad
bent. En dat moet aan het licht komen.

Maar dat is toch geen voorwaarde voor het evangelie; het is een deel vàn het evangelie.
Het evangelie zelf omvat dat je uitgekleed wordt. Het is niet alleen de opstanding van
de nieuwe mens, maar ook het afsterven van de oude. Het is dat je de jas van je eigen
gerechtigheid leert uit te doen omdat je zo vervuld bent van Christus, dat je dáárdoor
je vuil gaat zien. Het is dat je de jas van je eigen gerechtigheid kwijt wilt, omdat je dàn
bekleed kunt worden met de gerechtigheid Gods die door Christus Jezus is. 

En satan? Satan kan heel goed tegen vrome taal en stichtelijke woorden, maar er is één
ding waar hij niet tegen kan. En dat is wanneer hij ons aanklaagt, en dat we dan niet gaan
ontkennen dat we slecht zijn; dat we het niet proberen goed te praten of te relativeren,
maar dat we zeggen: het is allemaal waar, maar ik ben van Christus en Christus is van
mij. Dan is satan nergens meer.
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De schoenen van het
evangelie
Preek over: Efeze 6: 15,  lezen: Efeze 2: 11-22

Vandaag gaat het over de vraag of u wel met beide benen op de grond staat. Juist
wanneer de duivel probeert je omver te lopen, omdat hij het liefst ziet dat je breekt met
God, dan is het natuurlijk enorm belangrijk of je stevig in je schoenen staat, ja of nee.
Daar gaat het over: over je schoenen. En of je stevig staat. Want als dat niet zo is, dan
krijgt de duivel je veel te makkelijk plat. Hoe vaak lukt hem dat niet vandaag, om
mensen en vooral jonge mensen om te turnen, zuiver en alleen omdat ze niet stevig
genoeg in hun schoenen stonden. Of omdat ze wel schoenen aan hadden, maar geen
stevige grond onder hun voeten.

Kijk, dat soort kwesties, van de grond onder je voeten en de stevigheid waarmee je op
die grond staat, daar hebben we het over nu onze tekst is dat we ons op moeten stellen,
“de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes”.
Natuurlijk komen we straks op de termen afzonderlijk terug. Maar éérst zullen we
moeten begrijpen waar heel die beeldspraak over gaat, van “je voeten schoeien”. En het
eerste wat u daarbij moet bedenken, dat is dat een normaal mens in die dagen helemaal
geen schoenen droeg. Zowel Paulus als zijn lezers liepen normaal gesproken blootsvoets
rond, of hoogstens op een soort sandalen, wat niet meer was dan een zooltje dat met
riempjes aan je voet hing.

Er waren eigenlijk maar twee redenen om speciaal schoenen aan te trekken: namelijk als
je feest had of als je oorlog moest voeren. Van dat feest vieren, dat kent u uit de
geschiedenis van de verloren zoon. Daar wordt het feest beschreven met de woorden:
“Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn
hand en schoenen aan zijn voeten.” Maar vandaag gaat het natuurlijk niet over feest-
schoenen, maar over het militaire werk, zeg maar over de
soldaten-kistjes. Die dienden eigenlijk maar één doel, maar dan
wel een doel dat voor het gevecht heel belangrijk was. Niet om
feest te vieren, niet om hard te lopen (dan zou je ze nog eerder
uitdoen, want zo soepel waren schoenen niet in die dagen), nee,
ze dienden bovenal om stevig te staan. Om niet uit te glijden èn
om je voeten niet te bezeren aan dorens of scherpe stenen. zodat
je niet verder zou kunnen gaan. Daar had een soldaat stevige
schoenen voor, met een soort spikes of noppen, bedoeld om
staande te blijven. Daarom past dat beeld van die stevige schoenen
ook zo goed bij de geestelijke strijd tegen de duivel en zijn
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machten, waarover de apostel schreef: “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende,
stand te houden.” (vs. 13).

Kent u die werkelijkheid van “de boze dag”, waarover Paulus schrijft? Je kunt natuurlijk
wel zeggen dat de duivel ons altijd aanvecht, en dat is ook zo. Maar daarom is het nog
wel waar, dat het er sòms ineens extra om spant. Op die ene dag dat je zelf zwak bent,
dan heeft de duivel het extra makkelijk. Zoals iemand me schreef: “Als je verhouding
met God goed is, je dagelijks uit zijn hand leeft, en gezegend wordt, je dankbaarheid
daarover kwijt kunt in dienstbetoon en zelf een gewillig werktuig bent in zijn hand... dan
begint de duivel aan je te wrikken”. Hij weet je zwakke plek en valt je juist daarop aan.
Voor de een zijn dat de zorgen om het dagelijks bestaan, je levensstandaard en of die zo
zal blijven. Voor de ander is dat zwakke punt die drift, waarbij je je later wel voor je kop
kunt slaan als je je hebt laten gaan. En voor een derde is het het gevoel dat je erbij wilt
horen en dat je niet alleen wilt komen te staan. Enfin, iedereen heeft wel wat in te
vullen. En wat een reële werkelijkheid is het dan, dat je juist weerstand moet bieden in
de boze dag, dat is die dag waarop je 's morgens bij het opstaan al voelde dat het
tegenzat. Zo'n dag waarop je je eigen ergernis en zwakheid ieder uur meer gaat voelen.
Dan wordt er aan je geschud en dan hangt het er maar van af of je stevige grond onder
de voeten hebt en of je grip hebt op die grond. Zo niet, dan val je onherroepelijk.

Is dat trouwens ook niet iets wat we samen meemaken tegenwoordig? Samen als kerken,
bedoel ik? Je mag toch wel stellen dat wat de kerken vandaag meemaken veel weg heeft
van “de boze dag”, waar Paulus over spreekt. De boze dag, waarop het erom hangt of
je weerstand kunt bieden aan de boze. Ik bedoel: we hoeven er toch niet om heen te
draaien, dat de duivel flinke successen behaalt vandaag. En dan hoef ik niet eens naar
andere kerken te kijken, waar misschien meer leegloop is dan bij ons. Nee, het werd me
geschreven uit onze eigen gemeente: “ik vind, dat de duivel te vaak bij de uitgang van
de kerk staat. De Here staat bij de ingang, maar de duivel bij de uitgang en te vaak wint
hij het”. Daar kunt u allemaal wat bij denken en er spreekt heel duidelijk uit wat we als
kerken samen ervaren: dit is de tijd waarin het erom spant of we weerstand kunnen
bieden in de boze dag.

En hoe doe je dat nou? Hoe kun je die weerstand het beste bieden? Daar bestaan heel
wat ideeën over. Je hebt kerken die proberen om alles bij het oude te houden, tot en met
de kleding. Ze denken: als er maar niks verandert, dan kunnen we het evangelie ook niet
kwijt raken. Je hebt aan de andere kant kerken die proberen om zoveel mogelijk aan te
sluiten bij nieuwe tijden. Want, denken ze, als we maar mee veranderen, dan kunnen we
nooit achterop raken met het evangelie. Je hebt gevoelige predikers die de snaren van
het gemoed weten te raken, en je hebt knappe koppen die zo redeneren, dat je niet
begrijpt dat er nog niemand ongelovig kan blijven. Maar Paulus, die noemt maar één
ding en dat is: het evangelie. Het evangelie des vredes. Het evangelie dat het vrede is;
vrede met God door Jezus Christus onze Here. Dat er vrede mag zijn met God, vrede
in je eigen leven en vrede met de mensen om je heen. Mensen, dit is het hele verhaal:
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het evangelie van vrede. Wil je sterk in je schoenen staan tegen de duivel, dan kun je
maar één grondslag, één bodem onder je voeten gebruiken en dat is het evangelie des
vredes.

Nou ja, zult u zeggen, het is eigenlijk de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. En
inderdaad, zo staat het er in onze vertaling. Maar die vertaling brengt ons op het
verkeerde spoor, want dat klinkt een beetje van dat je altijd klaar moet staan om te
evangeliseren. En dat is natuurlijk mooi, daar wil ik niks van zeggen, maar daar gaat het
niet over in onze tekst. Het beeld is niet dat je overal heen moet lopen om te
evangeliseren, maar dat je pal moet staan, op je post moet blijven tegen de aanvallen van
de boze! Daarom helpt het wel wat als we bedenken, dat datzelfde woord dat bij ons met
“bereidvaardigheid” vertaald is, ook wordt vertaald met “stevigheid” en dat komt beter
uit. Dan staat er dat je je voeten moet schoeien met de stevige basis van het evangelie
des vredes. En ik ben er diep van overtuigd, broeders en zusters, dat dit inderdaad de
enige grond onder onze voeten is: het evangelie van vrede. Dat wonderlijke wapen,
waarmee de Almachtige God zelf inderdaad de boze zulke enorme nederlagen bezorgd
heeft: dat Hij vrede maakt. Want zolang wij als vijanden van God leven, dan vallen we
vanzelf in het kamp van de satan. Die vindt dat mooi, die vindt elke vijandschap
prachtig, en de vijandschap met God wel het meest van al. Maar toen kwam God zelf
met zijn Zoon Jezus Christus en toen heeft Hij vrede gemaakt, toen heeft Gods Zoon
zijn leven voor ons gegeven, nog meer dan welke menselijke bevrijder ook. En wat
mensen eerlijk niet kunnen dat deed God: Hij heeft vrede gemaakt, vrede gesticht, door
Jood en heiden met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap
gedood heeft.

Ik gebruik nu woorden van Paulus zelf, waarmee hij het evangelie des vredes in deze
zelfde brief zo schitterend duidelijk maakte. “Want Hij is onze vrede”, staat er, Christus
is onze vrede, en Hij heeft de toegang tot God voor ons geopend: het is goed tussen
God en ons door zijn bloed. En dat is nou vrede, dat is werkelijk het evangelie: genade
zij u en vrede. Dat is je enige houvast in de boze dag. Als je leert om daar op te staan,
dan sta je stevig, dan sta je stevig in je schoenen. Ik ben ervan overtuigd, dat dit
evangelie de enige grond is waarop je staande kùnt blijven in je persoonlijk leven, in de
zorg voor je kinderen, maar ook in de kerk. Weet u, er komt inderdaad veel op ons af,
aan bijbelkritiek, aan verkeerde leer, aan verleidingen van de rijkdom en weet ik wat.
Maar echt, we redden het niet met pal staan, met de gelederen sluiten en zo meer. Niet
met op onszelf te blijven en niet door kerkelijke fusies. Nee, terug naar de basis, daar is
het de tijd voor. Dat je leert persoonlijk te leven uit het evangelie des vredes. Dat is
vaste grond, dat biedt houvast, dat is wapenrusting Gòds.

En ook bij dit onderdeel geldt weer: ik kan er hier alleen maar over vertellen. Dat is
natuurlijk niet genoeg. Het aantrekken van die schoenen, dat kunt u alleen zelf doen. En
dan mag u dat evangelie van de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, helemaal
toepassen in uw eigen leven. En denk dan maar aan deze drie dingen: de vrede met God,
de vrede met jezelf en de vrede met mensen om je heen. Wat God in Christus gemaakt
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heeft, dat is natuurlijk allereerst de vrede met Hem. Dat, wanneer u bidt, u bij voorbaat
weet: God is goed voor me. God is goed op me en goed voor me, want het is vrede. Al
mijn gesputter, al mijn zonden, al mijn vijandschap verdwijnt wanneer God zegt: vrede.
Echt waar, broeders en zusters, dit evangelie van de vrede dat moet je aantrekken, dat
moet je je persoonlijk aantrekken. En u weet zelf wel als er nog dingen bij u zijn, die
deze vrede in de weg staan. Dat moet je wegdoen, daar moet je mee breken, en je zult
merken: dan komt er ook vrede met jezelf. Een intense rust waardoor je ook persoonlijk
vast en stevig komt te staan. Naar het woord van Paulus uit Col. 3: “En de vrede van
Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest
dankbaar.” De vrede van Christus, die regeert in je hart, voelt u dat je met minder niet
toekunt? En als je dat hebt, dan krijgt het zijn invloed op de omgang met mensen om
je heen. Niet dat je met iedereen vrede kunt houden, maar naar het woord van de apostel:
“houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen”. Op basis van
het geloof, dat God voor ons àllen vrede bestemd heeft. Wie zo leeft, die heeft een
goede basis, die staat stevig in z'n schoenen.

AMEN
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Het schild des geloofs
Preek over: Efeze 6: 16, lezen: Efeze 2: 1-10

Je gordel, je pantser en je schoenen, dat zijn allemaal dingen die je als soldaat bij wijze
van voorbereiding al aan moet hebben. Het zijn dingen die je aantrekt, om paraat te zijn

voor het moment van de strijd. En nu begint Paulus
te beschrijven wat je nodig hebt wanneer de aanvallen
feitelijk beginnen. Dan hebben we het dus over het
schild en de helm en het zwaard, dingen waar die
soldaat niet altijd mee loopt; die grijpt hij erbij als hij
weet dat de strijd begint. Daarom hoort u nu ook
over de brandende pijlen die de duivel afschiet, en
over wat je daartegen in stelling moet brengen,
namelijk: het schild des geloofs.

Nu wil ik eerst dat beeld een beetje verder
verduidelijken. Dat beeld van het schild en de
brandende pijlen. Als Paulus het hier over een schild
heeft, dan denkt hij niet aan zo'n rond schild, maar
aan een groot, lang schild waar je helemaal achter
kunt wegschuilen. Het heet een thureos en daar hoor
je ons woord deur in, dus zeg maar gerust: het is een
schild dat lijkt op een deur die je voor je lijf houdt.

Dus als u zich dan een hele rij soldaten voorstelt met zo'n schild voor zich, dan is dat
echt een muur van bescherming. Het frame van dat schild was in de romeinse tijd van
ijzer en het werd bespannen met verschillende lagen leer. In de strijd was je van zo'n
schild enorm afhankelijk. Je zocht er bescherming achter tegen alles wat de vijand op je
afschoot. Zeker wanneer dat, zoals in dit geval, brandende pijlen waren. Dan moet u
letterlijk denken aan pijlen, waarvan de punt bekleed is met iets brandbaars en voordat
ze zo'n pijl dan afschoten, staken ze de punt ervan in brand. 't Ging er dus niet om of
die punt scherp was, maar dat je er vuur mee kon wegschieten.

De vijand had daar twee dingen mee op het oog: angst aanjagen en brand stichten. Eerst
die angst: je moet je dat voorstellen, dat je in de frontlinie staat en dat je dan een hele
regen vlammende pijlen op je af ziet komen. Want dat was er dan natuurlijk niet één,
maar dan ging het boogschuttersregiment van de vijand op een rij staan en schoot een
regen van brandende pijlen af. Dat is ongeveer zo angstaanjagend als de bellenbaan van
een torpedo die door de zee heen op een schip afkomt. Als je niet heel stevig in je
schoenen stond, dan zou je zomaar vluchten wanneer zo'n regen van vuur op je afkwam.
Dus dat was de angst. 
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En uiteraard was brand stichten het tweede doel. Als een pijl z'n doel raakte, dan was de
schade helemaal niet te overzien. Zelfs mèt die schilden moest je nog uitkijken, want
daar kon het doorheen branden. 't Was immers geen massief metaal, maar een frame dat
bespannen was met dierehuiden. Vandaar dat die schilden voor de strijd meestal met
water nat gemaakt werden, om daarmee de brandende pijlen te kunnen doven, zoals in
onze tekst staat. Dan begrijpt u waarom er staat, dat we het schild des geloofs moeten
aannemen om de brandende pijlen van de boze te kunnen doven.

Goed, en nu over de bedoeling van dit beeld. U ziet in elk geval, dat het te maken heeft
met àlle concrete aanvechtingen die wij maar ondervinden. De vurige pijlen van de
boze... dat is nou typisch iets, wat iedereen eigenlijk alleen voor zichzelf kan invullen.
En dat is zo verschillend als wij mensen verschillend zijn. Waarom? Dat hangt samen
met die vaste regel, de methode (de methodeia) van de duivel, namelijk om een mens
precies te grijpen op z'n zwakke plek. Nou, dat is voor ieder verschillend. En de duivel
weet dat te vinden, waar je zwakke plek ligt! Toen Jezus ruim een maand alleen was
geweest in de woestijn, toen verscheen de duivel Hem in de gedaante van... een vriend.
Een vriend die met je meeloopt en met je praat. Reken maar dat dat je zwakke punt is,
als je een maand alleen bent geweest... En toen Jezus honger had, toen begon de duivel
te praten over een brood. En nou in ons leven: als we heel verdrietig zijn... Dat kan
iedereen gebeuren, maar als wij verdrietig zijn, dan probeert de duivel dat te gebruiken
als een wig tussen God en ons. En als we niet verdrietig zijn, als we juist blij zijn en het
ons goed gaat, dan kan de duivel dat proberen te gebruiken. Je zwakke plek! Dan
probeert hij ons door zorgeloosheid bij God vandaan te krijgen. 

En sommige mensen hebben van zichzelf een minderwaardigheidsgevoel. Dan is dat een
zwak punt van je en dan kan de duivel daar een pijl in schieten, door te zeggen: “wie ben
jij nou voor God?”. En dan kun je met je minderwaardigheidsgevoel juist angst voor
God krijgen en denken: ik ben toch niks! En een ander, die heeft juist last van
zelfoverschatting. Dat is ook een zwak punt, en daar kan zomaar een brandende pijl in,
dat je gaat denken: ik heb God niet nodig want ik heb niemand nodig! En weer een
ander is opvliegend. Nou dat kan, je kunt eens kwaad worden, dat is nog niet altijd van
de duivel. Maar hij gebruikt dat dan weer, als je zwakke punt. Want als je kwaad bent en
je laat het zitten, dan zet de duivel z'n voet tussen de deur. Zo staat het letterlijk in
Efeze 4: 26 en 27: “Geraakt ge in toorn, zondigt dan niet; de zon mag niet over een
opwelling van uw toorn ondergaan, en geeft de duivel geen voet”. Dus neem dat nou
letterlijk: als je kwaad wordt (zelfs als je gelijk hebt!), dan heb je een zwakke plek, en dan
heeft hij zomaar zijn voet tussen deur. Dus heel letterlijk: dat moet eruit vóór je naar bed
gaat!

Van verschillende kanten kreeg ik de vraag: hoe kun je onderscheid maken tussen je
eigen zwakheid en het werk van de boze? Ik bedoel: je hebt toch ook gewoon je zwakke
punten en dan is het nog geen duivelswerk. Dat is waar, en het is niet altijd makkelijk
om onderscheid te maken, maar ik geloof dat je er dit van kunt zeggen: het zijn onze
eigen zwakheden en zonden die ons leven moeilijk maken, maar het is de duivel die dat
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probeert te gebruiken om er een wig van te maken tussen God en u. Het is de duivel die
er de brand in steekt, die er vurige pijlen van maakt om ons van God te scheiden. Om
ons angst aan te jagen en onze omgang met God te beschadigen. Als gezegd: uiteindelijk
moet u dat zelf invullen in uw eigen leven.

Maar toch wil ik ook met u ingaan op de heel concrete oorlogvoering van de satan zelf.
Weet u dat het niet voor niks is, dat juist de brief aan de Efeziërs zo uitvoerig over de
duivel en zijn machten spreekt? Ik heb u aan het begin van de serie gezegd: het is best
iets vreemds dat Paulus hier zegt dat wij niet te strijden hebben tegen bloed en vlees,
maar tegen de machten in de lucht. Want doorgaans heeft hij het er over, dat we als
mens juist wel te strijden hebben tegen ons eigen vlees en tegen de wereld. Het is een
apart trekje van juist deze brief dat Paulus zegt: het gaat niet alleen om bloed en vlees,
maar om de duivel en zijn machten. Nog niet zo lang geleden heb ik voor het eerst
gezien waaròm dat is. Namelijk omdat Paulus juist in Efeze met de eigen werken van
de duivel is geconfronteerd, namelijk met occultisme en met afgoden-dienst. Wat dat
eerste betreft, wat er in de Bijbel staat over de strijd tegen het occultisme — en wat er
op dat punt juist in Efeze gebeurd is, dat wil ik graag met u lezen. Het staat in
Handelingen 19: 13-20.

Ziet u, wat een strijd daar in Efeze heeft plaatsgevonden? Het is echt door het werk
Gods, dat de toverkunsten hier ontmaskerd zijn. Dat lees je op het eind, dat de
bedrijvers daarvan hun occulte boeken tevoorschijn gehaald hebben om ze te
verbranden. Dat die occulte boeken te voorschijn komen en verbrand worden, dat is een
teken van de definitieve overgave. Net als ik het in Spanje van ds Parraga gehoord heb,
over een meisje dat satanische praktijken uithaalde en waar pas helemaal op het eind van
de confrontatie met Christus de boeken tevoorschijn kwamen met de teksten die ze
gebruikt had om haar ziel te verkopen aan de duivel. Dat is ontzettend kostbaar spul en
hier lees je dus dat toen de macht van Christus gebleken was, toen staken de tovenaars
hun boeken allemaal in de brand als een overwinning van het evangelie. De waarde
daarvan was vijftigduizend zilverstukken. Een vermogen aan occultisme.

Maar dat u dus wel begrijpt wat daar aan vooraf gegaan was. Ik heb het al vaak gezegd:
je moet niet alles demonisch noemen, maar het is er wel. Ik heb alleen al uit onze eigen
gemeente genoeg gehoord van mensen, meest jongeren maar niet alleen, die in aanraking
kwamen met occulte spelletjes, het aanroepen van geesten en echte occulte praktijken.
Wanneer de geest van een dode wordt aangeroepen, dan hoef je geen seconde meer te
twijfelen of het van de duivel is. De Here gunt zijn beminden rust en het is alleen de
duivel die doet of hij ze eruit haalt. 

Deze mensen hebben dus toverkunsten uitgeoefend, en reken maar dat het echt
gebeurde, dat het niet allemaal charlatans waren. Sterker nog, en dat maakt het vaak zo
ingewikkeld, het ging hier zelfs over mensen die er hun vak van maakten om boze
geesten te bestrijden, uit te drijven. Het waren juist de bestrijders van demonen, maar het
waren duistere bestrijders. Die niet zelf in de Heer geloofden, maar die probeerden dat
geloof te gebruiken op een duistere manier. En let op wat er dan gebeurt: ze hadden
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gehoord over de krachtige naam van Jezus en die wilden zij óók wel gebruiken. En
daarom drijven ze die boze geest uit “in de naam van de Jezus die Paulus predikt”. Maar
dan ziet u precies wat er mis is, deze mensen gebruìkten wel de naam van Jezus, maar
dan niet omdat ze er zelf in geloofden, maar het was via via. “In de naam van de Jezus
die Paulus predikt” — zeiden ze. Dat is geloven met een omweg, het had niks met hun
persoonlijk geloof te maken, maar alles met effect-bejag. Daarom hebben ze het over
“de Jezus die Paulus predikt...”

En duidelijker kan ik het eigenlijk niet laten zien: wat deze mannen doen, dat is nu
strijden zònder het schild des geloofs. Want die mensen geloven niet zelf in Jezus. Ze
strijden, ze maken er hun vak zelfs van om demonen uit te werpen, maar ze doen het
zonder de bescherming van het geloof in Jezus Christus onze Zaligmaker. En wat
gebeurt er dan? Dan zegt die boze geest: “Jezus ken ik, en van Paulus weet ik, maar wie
zijt gij?” En hij overviel hen en hij bleek veel sterker dan al die zeven zonen van Scevas,
en ze dropen smadelijk af.

Dat is het ene eigen werk van de duivel. Occultisme. En het andere, daar zal ik wat
korter over spreken, dat is de afgodendienst. In dit geval de afgodendienst die in Efeze
bekend was, voor de Artemis der Efeziërs, dat beroemde beeld
waarvan ze zeiden dat het uit de hemel gevallen was. De tempel
van Efeze gold in die dagen zelfs als één van de zeven
wereldwonderen. En het was dan ook juist in Efeze, dat de
mensen het allerergste aan Paulus' optreden nog vonden, dat de
dienst van Artemis daardoor gevaar liep. Er is nog heel wat
gebeurd voordat Paulus in deze wereld van de afgoden voet
aan de grond kreeg. Want ook afgoderij is een eigen werk van
de boze.

Hoe zit dat met andere goden? Hoe zit dat ook weer met afgoden? Antwoord: er is maar
één God. Op zichzelf bestaan die andere goden niet. En toch hebben die andere goden
macht over mensen. Hoe kan dat? Hoe kan iets wat niet bestaat macht over mensen
hebben? Antwoord: omdat de duivel daar achter staat. Als mensen zich openstellen voor
een macht daarboven, dan ziet de duivel dat hij erin kan en hij zal het echt niet laten. Zo
was dat ook in Efeze, waar de mensen in extase raakten voor de Artemis der Efeziërs.

Tot zover over twee concrete pijlsoorten, waar de duivel mee blíjft schieten, tot in onze
tijd toe. We moeten er niet te gering over denken. Maar wat heb je daar nou tegen?
Paulus zegt: neemt daarbij het schild des geloofs ter hand. En daar hoef ik niet zoveel
over uit te leggen, want dat is in alle eenvoud te begrijpen: het geloof is een schild tegen
alle gevaren. We mogen bedenken dat het een bekend beeld is uit het Oude Testament.
Tegen Abraham zei de Here al: “Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild, uw loon zal zeer
groot zijn”. En de Psalmen gebruiken dat beeld zelfs heel vaak: “Gij zijt mijn schild”.
En je kunt zomaar begrijpen wat dat is: je kunt schuilen bij God tegen alle gevaren die
op je af komen. Tegen angst en verdriet, tegen ziekte of tegen vervolging, in alle nood
van een mens is dat een belangrijke troost: God de Here is mijn hulp, mijn schild. 
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En als Paulus het nu over het schild des geloofs heeft, dan bedoelt hij uiteraard niet
ineens iets totaal anders. Maar dan bedoelt hij hetzelfde, en dan toegespitst op ons
geloof. Bedoeld is uiteraard het geloof in de Here Jezus Christus. Ik ga dat niet nòg eens
uitleggen, maar u begrijpt dat ook dit geloof niet een deel van mijn geestelijke
bewapening is, maar een deel van het werk Gods. Geloof ìs niet een kwaliteit van mij;
het is niks anders dan: handje open houden voor de Here Jezus, om alles te ontvangen
wat Hij wil geven.

Weet u, het voorbeeld van die geesten-uitdrijvers uit Efeze is het aller duidelijkst. Want
die mensen, die wisten wel een heleboel òver Jezus, maar ze geloofden niet in Hem. Ze
geloofden niet. En vandaar dat die demon zei: “Jezus ken ik, en van Paulus weet ik,
maar wie zijt gij?”. Die zag daar een mens, die zelf een beetje liep te strijden. Ja, wat had
die nou gedacht te winnen van de duivel? Maar wat, daartegenover, is nu eigenlijk
geloof? Wat is het schild des geloofs? Dat is als je Jezus Christus voor je houdt! Geloven
is, dat je één bent met Hem. Lees het maar eens na in Efeze 2. Daar lees je, dat alle
geweldige dingen die over Jezus gaan, ook van ons zijn, door het geloof! Here Jezus, u
bent gestorven; ik ben gestorven. U bent opgestaan; ìk ben opgestaan. U bent al in de
hemel; ìk ben met u al in de hemel. Eén met Hem. En naarmate je één bent met Hem,
heb je een schild. Heel praktisch, die demonen in Efeze zeiden: “Jezus ken ik, en van
Paulus weet ik, maar wie zijt gij?”. Maar als je het schild des geloofs draagt, dan ziet de
duivel Jezus. En jij zit daar achter, achter Jezus Christus.

En er zijn twee manieren, waarop je toch kwetsbaar kan worden voor de duivel. In de
eerste plaats als je dat schild niet opheft. En in de tweede plaats als je het niet vertrouwt.
Eerst dus dat je het schild niet opheft. Dat komt nogal dringend op ons af uit dat verhaal
van de geesten-uitdrijvers van Efeze. Je ziet daar een voorbeeld van mensen, die denken
dat ze wel geloven. Ze vinden Jezus fantastisch, ze zijn helemaal wèg van de Jezus die
Paulus preekt! Maar ze geloven zelf niet in Hem. Ze heffen het schild des geloofs niet
op, maar ze geloven via een omweggetje. Daar moet je goed om denken, hoor. Je kunt
niet geloven via een ander. Je kan niet geloven via pa. Of moe. Je kan niet zeggen: “in
de naam van de Jezus waar m'n ouders in geloven...” En u kunt niet zeggen: “in de naam
van de Jezus, die bij ons in de kerk beleden wordt...”. Het schild des geloofs moet je zèlf
opheffen. En dat is echt niks anders, dan dat je tegen de Here zegt: Here, ik kom met
m'n lege handen. Doet u ze vol? Met uw opstanding, met uw kracht, met uw leven.

Iemand zei tegen me: wat moet ik dan doen? Moet ik dan méér lezen en méér bidden?
Ik bid me al te pletter! Wat moet ik meer doen?

Geloven. Niet nog meer bidden en nog meer doen. Geloven. Vertrouwen dat het genoeg
is. Want dat is het andere gevaar. Als je dat schild wel omhoog heft, maar je vertrouwt
er niet op. Je gaat iedere keer links en rechts er omheen staan kijken of het allemaal wel
goed gaat. Dan ben je kwetsbaar! En als de duivel ziet dat we zo druk zo bezig zijn, druk
met dit en dat en dat we steeds om dat schild heen gluren, dán kan hij ons raken.
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Maar als je dat schild opheft, en vertrouwt dat het genoeg is, dan ziet de duivel alleen
Jezus. Hij kan alleen Hem raken, en dan wordt het niks met zijn gevecht. Dan bent u
veilig, veilig achter Jezus Christus, ons schild en ons vertrouwen.

AMEN.
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De helm des heils
Preek over: Efeze 6: 17a, lezen: Marcus 6: 30-44

Het vijfde onderdeel van de wapenrusting Gods, dat is de helm des heils. Neemt de
helm des heils aan, staat er. Bij geen enkel ander onderdeel staat er zó duidelijk bij, dat
je het echt moet aannemen, dat is dus: dat je het moet ontvangen uit de hand van God.

Het beeld dat Paulus hier gebruikt is dus het beeld van een helm, zoals een soldaat die
draagt. Nou zagen we vorige week een plaatje van zo'n helm, en daar kon u wel zien dat
het óók voor de versiering diende. Wie een beetje soldaat was, had er misschien een
mooie pluim bovenop, of zo. Maar wat voor veren een soldaat ook op z'n hoed zette,

hij zou natuurlijk nooit vergeten waar die helm in de eerste
plaats voor diende, namelijk om z'n hoofd te beschermen.
Een soldaat draagt een pantser en hij heeft een enorm schild
voor zich, maar z'n hóófd — dat blijft nou eenmaal zó
kwetsbaar, dat hij daar een helm als extra bescherming
onmogelijk bij kan missen.

En wat Paulus nu speciaal bedoelt met die helm, met die
bescherming van je hoofd, daar mogen we natuurlijk naar
raden, maar u zult het toch met me eens zijn dat het dan in
de eerste plaats over je denken gaat. Dus hoe je je
beschermt tegen al die aanvallen die de duivel op je denken,

op je verstand richt. Hij vindt het natuurlijk prachtig als wij nog wandelen zoals ook de
heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand,
vervreemd van het leven Gods. (Ik citeer nu wat de apostel eerder in deze brief schreef).
Want er is een wereld van verschil tussen een christen en een ongelovige, niet alleen in
de dingen die je doet, maar ook hoe je denkt. Reken maar dat er in die Griekse wereld
waar Paulus aan schreef heel wat denkers waren, knappe koppen zou je zeggen. En toch
noemt Paulus dat ijdel denken, en een verduisterd verstand.  Want waar leidt dat nou
allemaal toe, om een knappe kop te hebben en dan vervreemd te zijn van het leven
Gods? Wat heb je eraan om allemaal negens en tienen te halen, als je de Here God niet
kent en dat je dus niks anders hebt om voor te leven dan veel werken en veel eten? IJdel
denken, verduisterd verstand — zo heet dat. En ik hoop dat u niet denkt, dat dit
allemaal heel ver weg is. We kunnen beter onszelf daarop ook onderzoeken, of we in ons
denken niet net zo leeg en hol raken, bij alle succes en welvaart die we hebben.

Goed, dat noem ik nou eerst, maar dan gaat het eigenlijk nog over het verschil dat er is
met de òngelovigen. Dat is een belangrijk thema, maar het is nog niet de kern van de
geestelijke strijd. Omdat de duivel daar niet hòeft te knokken om iemands denken,
omdat het al in zijn macht is. Maar het werkelijk gevecht gaat natuurlijk over de vraag
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of hij Gods kinderen ook nog te pakken kan krijgen. En juist als u echt met de Here
leeft, dan hebt u de wapenrusting van God zo hard nodig, want dàn schiet hij op u. Dan
hebt u al die dingen nodig, met onder meer die helm om je hoofd te beschermen. In het
Grieks heet de helm perikephalaion, letterlijk een om-je-hoofd-ding. Hij is dus nodig om
te beschermen wat er in je hoofd omgaat. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Als je zit
te tobben, dan krijg je er hoofdpijn van. En als je met je hoofd in de wolken loopt, dan
denk je alleen maar aan iets waar je zo blij over bent. Wij zeggen tegenwoordig van een
heleboel dingen die lukken of vooral dingen die niet lukken: het zit tussen je oren.

Vindt u dat nou ook zo'n ellende, als ze dat zeggen over je problemen: “het zit allemaal
tussen je oren”? Dat klinkt toch een beetje van “het is eigenlijk niet echt”. Je verbeeldt het
je maar, je moet er gewoon niet meer aan denken. Bijvoorbeeld als je last van je rug hebt
en dan laat je het onderzoeken en dan stuurt de dokter je naar een specialist en nog een,
en ze kunnen niks vinden.  En dan kom je uiteindelijk bij iemand die weet te melden:
het zit allemaal tussen je oren. Dan ben je mooi geholpen! 

En als je je kinderen niet op kunt voeden, of als het op je werk spaak loopt, of als je
ruzie hebt met je vrouw: het zit allemaal tussen je oren. U voelt natuurlijk wel: soms is
dat eigenlijk helemaal geen onzin. Soms zit er wel iets in. Want hoe je denkt, hoe je
denkt over jezelf, hoe je denkt over anderen en over je problemen, dat scheelt zeker de
helft. Alleen maar: het klinkt dan eigenlijk alsof het niet echt is en het voelt wel echt en
je kunt er niks aan doen. Als je thuis zit omdat je been gebroken is, dan is het voor een
ander duidelijk dat je niet kunt werken. Maar als je niet verder kunt omdat het spookt
in je hoofd, dat ziet een ander niet. Terwijl je echt niet verder kunt, omdat je er maar
niet uitkomt dat je jezelf een nul vindt. Of omdat je dènkt dat je niks anders doet dan
falen.

Weet u, als we vandaag willen bespreken hoe je je hoofd beschermt met de helm des
heils, dan zullen we eerst moeten accepteren dat het iets heel reëels is wat er in je hoofd
gebeurt, dus ook wat er allemaal mis kan zitten tussen je oren. Anders hoeven we er niet
over te praten. En het tweede dat we moeten begrijpen is hoe de duivel op dit terrein
strijd voert. Daar wil ik even duidelijk over zijn: we noemen niet elke aanvechting in je
denken duivelswerk. Je psychische problemen zijn net zo werkelijk als je lichamelijke
kwalen. En de oorzaak aanwijzen van een depressie is net zo moeilijk als de oorzaak
aanwijzen van een maagkwaal. Net zo moeilijk, dat betekent: soms weet je de oorzaak
wel en soms kom je er niet achter. Vaak heb je iets aan wat de dokter erover zegt en af
en toe slaat die de plank ook nog finaal mis. Ja, zo is het toch? Het is belangrijk dat we
de duivel herkennen waar hij werkt, maar ook dat we hem er niet bij fantaseren. Je kunt
ziek zijn in je maag en je kunt ziek zijn in je hoofd, dat komt bij alle mensen voor. En
bovendien: je kunt kerngezond zijn, maar je toch van alles in het hoofd halen, dat komt
ook bij alle mensen voor.

Maar, en nou kom ik weer op die basis-regel terug: het is de methode van de duivel om
je zwakke plekken te gebruiken met de bedoeling om een wig te drijven tussen God en
jou. Er zijn veel mensen die zich minderwaardig vinden, die het gevoel hebben “ik ben
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niks”. Dat is een ellendig gevoel. Maar de duivel probeert daarvan te maken: God vindt
mij niks. En als je dàt gaat geloven, dan is de duivel dicht bij z'n succes. Andere mensen
zijn voortdurend depressief. Soms door iets wat ze meegemaakt hebben, soms door een
fout in de stofwisseling, soms weet je niet waarom. Maar als alles duister voor je is
geworden, dan komt de vorst van de duisternis proberen om je wijs te maken dat jij
hóórt in het donker, en dat je depressie zou betekenen dat het licht van God voor jou
niet bestemd is. 

Zul je goed onthouden, nou zeg ik iets heel belangrijks, zul je goed onthouden dat die
aller donkerste gedachten, die ik hier niet eens durf uit te spreken, die komen niet uit
jezelf. Die komen ook niet van God, die komen van de duivel. Het zijn zijn brandende
pijlen. En daar heb je het schild des geloofs voor nodig, maar, zegt Paulus, bovendien:
neemt de helm des heils aan. Dat is: neem hem nou toch aan, die helm van het heil, die
van God is en die u mag dragen!

Weet u het nog, de hoofdlijn van deze serie: het is niet mijn geestelijke bewapening,
waarmee ik overeind moet zien te blijven, maar het is de wapenrusting van God zelf, die
in Christus ook voor mij klaar is. Van deze helm kun je het zomaar nalezen in je Bijbel;
als u een goede hebt dan staat het erbij met een klein lettertje: Jesaja 59: 17. Daar wordt
God beschreven, in zijn eigen wapenrusting, waarmee Hij de zonde in z'n eigen volk èn
de vijanden van buiten allebei gaat bestrijden, dan staat er onder meer: “de helm des
heils was op zijn hoofd”. En dat heil, dat is een ander woord voor de redding en
bevrijding die God in zijn liefde en zijn majesteit bewerkt. De helm van het heil op
Gods hoofd, dat is dus de helm van zijn overwinning op de machten van het kwaad.

En wat is nou die zelfde helm, maar dan op mijn hoofd? Wat betekent dat nou, als Gods
heil de bescherming mag zijn voor mijn hoofd, voor mijn denken, tegen alles wat daar
rondspookt? Wat is dat heil?

Weet u, als u me dat tien jaar geleden gevraagd had, dan had ik zonder aarzelen gezegd:
dat heil, dat is één ding, dat is de genade van God, de vergeving van al onze zonden. En
in wezen zeg ik dat nog, het heil is inderdaad niets anders dan het kruis en de opstanding
van Jezus Christus. Maar ik heb in de praktijk moeten leren dat de betekenis van de
liefde Gods in Christus Jezus, de betekenis van zijn kostbaar bloed, zoveel breder is dan
het paadje van “je zonden zijn vergeven”. Dat heb ik geleerd in de omgang met
catechisanten en het meest met catechisanten van buiten de kerk. Voordat we aan het
doen van belijdenis toekomen, vraag ik altijd naar wat Jezus voor hen betekent, of:
waarom zou je de Here God nooit meer willen missen? En dan kwamen er altijd heel
verschillende antwoorden. De een zei: “omdat het geloof richting geeft aan mijn leven”.
Of een ander zei: “ik wil het geloof nooit meer missen omdat ik in de kerk zoveel
warmte krijg, een warmte die ik nergens ooit ervaren heb”. Of ik herinner me iemand
die van buiten de kerk kwam en die zei: “als ik hier in de kerk ga zitten, dan ervaar ik
een intense rust, die ik nooit gekend heb”. Nou zal ik eerlijk zeggen dat ik dan wel eens
dacht: dat is het verkeerde antwoord, want het moet gaan over vergeving van je zonden.
Dan was ik wel eens ontevreden. Maar God heeft geleerd om dat nooit meer te doen en
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niet zo ontevreden te zijn. Het blijft waar dat er geen enkel heil bestaat zonder dat
centrum, dat God ons kwijtscheldt al onze zonden en overtredingen. En daar kom ik
altijd weer op terug. Maar is het niet de rijkdom en de breedte van het heil van God, dat
Hij voor al onze noden z'n antwoorden heeft?

Zó lief heeft God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een
ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe. Dat is het heil. Het
aannemen van het heil, het opzetten van die helm is dat u die oneindige liefde van God
aanvaardt voor uw persoonlijk leven. Het heil, dat is Gods genade en ontferming voor
zondaren. Maar wat betekent dat veel! Het betekent voor overbelaste mensen dat ze rust
mogen vinden omdat God het genoeg vindt, het betekent voor die vrouw die zich een
vod voelt: God vond jou de moeite waard om zijn Zoon voor je te geven; voor dat
jongetje dat nooit gewaardeerd werd betekent het: je bent een parel in Gods hand. Het
betekent voor iemand die door zijn vader en moeder verlaten is: er is er één die van je
houdt; het betekent ook dat God tegen die harde werker wel eens ho zegt en dat een
trage broeder een duw krijgt. Het betekent voor ieder die ziek is, lichamelijk of
geestelijk, dat God niet tegenover je staat als degene die je verlaten heeft, maar dat Hij
naast je staat juist midden in je verdriet. “Uw heil is als de hemel hoog”.

Het heil van God, dat is, kortom, alles wat je de Here Jezus ziet doen. Daarom las ik u
een stukje uit het evangelie, waarin de breedte van Jezus' ontferming en liefde
beschreven wordt. Het was een dag, dat Jezus echt rust zocht vanwege de eindeloze rij
mensen om Zich heen. Toen ze er toch weer waren, toen werd Hij met ontferming
bewogen omdat ze waren als schapen zonder Herder. En toen het laat geworden was,
toen kòn Hij hen gewoon niet wegsturen. En dan gaat Hij verder de mensen te leren
over God, Hij wijst ze de rust voor heel hun leven. Van Hem krijg je de geboden weer
terug, maar dan als een lichte last; Hij geneest van ziekten en kwalen en biedt troost aan
wie eenzaam is en veracht. Ja, zelfs als er geen brood te vinden is, dan zorgt Hij voor het
nodige.

En krijg je dat nu allemaal? Komt dat allemaal ineens goed? U weet, dat dàt ons niet
beloofd is. Hij heeft nergens beloofd dat we allemaal van al onze ziekten genezen. Dus
ook niet van al onze geestelijke ziekten. Maar Jezus heeft beloofd, dat die tekenen die
Hij deed (van ontferming en genezing), dat Hij die eens allemaal waar zal maken. Dat
we uitzicht mogen hebben, dat alles goed komt. Dat mogen we tegen elkaar zeggen: heus,
het kòmt goed! Daarom heet de helm der zaligheid in een andere brief van Paulus ook
wel de “helm van de hoop der zaligheid” (1 Thess. 5:8). Dat zit er ook in: de toekomst.
Dat je uitkijkt naar de dag van Gods heil.

De helm des heils, dan gaat het over Gods heil in verleden, heden en toekomst en dat
je daaraan denkt, dat je gedachten daardoor beveiligd worden. En ook hier geldt: je moet
over die helm niet alleen praten, maar je moet hem aannemen en op je hoofd zetten. En
hoe doe je dat? Iemand schreef me: “Het valt mij altijd op, dat de Here vroeger wilde,
dat de Israëlieten niet vergeten zouden wat God voor hen gedaan heeft. Het helpt mij
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in het vertrouwen op Hem, die herinnering aan hoe de Here uitreddingen gaf, zoveel
eeuwen terug aan zijn volk en voor vandaag in ons eigen leven.”

Zulke dingen te doen, broeders en zusters, stilstaan en je te binnen brengen wat God
gedaan heeft in het verleden en nu, dat is de houding die je ook in de Psalmen
tegenkomt wanneer er staat: “Hieraan wìl ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe
ik optrok naar Gods huis”. Dat is de helm van het heil opzetten, ermee werken voor nu
en straks. Zodat de duivel ons nóóit meer kan wijsmaken: “voor jou is het licht niet
bestemd”.

Weet u, eigenlijk is alles samengevat in één zin van Paulus, die ik u graag wil meegeven
uit Filippenzen 4:7. Deze zin: “De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw
harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. Moge dat ook bij ons zo zijn, voor
nu en voor altijd.

AMEN.
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Het zwaard des Geestes
Preek over: Efeze 6: 17b, lezen: Lucas 4: 1-13

Het laatste onderdeel van Gods wapenrusting, dat is het zwaard des Geestes of tewel het
Woord van God. Met die uitdrukking wil Paulus zeggen, dat het in onze strijd tegen de
duivel en al zijn verlokkingen enorm belangrijk is of we kunnen terugvallen op het
betrouwbare woord van God, de Bijbel. Dat is het zwaard van de Heilige Geest, het

wapen waarmee God in deze wereld komt.
Natuurlijk roept dat allerlei vragen op: hoe
dat zwaard werkt, hoe u en ik het kunnen
hanteren en wat dat nou betekent voor je
concrete omgang met de Bijbel.

Maar eerst iets waar ik zelf mee zit. In
allerlei boeken en boekjes kun je lezen, dat hier op het eind van de beschrijving nu
eindelijk het eerste aanvals-wapen wordt genoemd. Al die onderdelen van de
wapenrusting waren defensief, verdedigend, met een harnas en een schild en zo, maar
nú, nu hebben we het voor het eerst over een aanvalswapen: het zwaard!

Ja, dat is ergens wel zo. Met een zwaard kun je aanvallen en met een helm natuurlijk
niet. Maar toch moet je uitkijken dat je daar niet een overmoedige kant mee uitgaat. Die
sfeer van “voorwaarts, christenstrijders”, wij tegen het rijk van de duivel, die vertrouw
ik niet zo en ik zie me hier vanmorgen nog niet het sein tot de aanval geven. Echt, wij
zijn als gemeente zo onder vuur, we worden zo bestookt met de pijlen van de boze, dat
ik niet graag overmoedige taal wil gebruiken. 

Ik geloof ook niet dat dat Paulus' bedoeling is. Heel die beeldspraak van de
wapenrusting hangt immers aan de grote opdracht: “doet de wapenrusting Gods aan, om
te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels”. En al wat je hoort is steeds
dat je staande moet blijven tegen de boze. Dat is toch wat anders dan aanvallen? En het
punt is verder met het woord van God als zwaard, dat het altijd óók mijzelf raakt. Het
woord van God, zo staat het in de brief aan de Hebreeën, “het Woord van God is
levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep
dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en
gedachten des harten”. Voelt u wel, dat dit allemaal ietsje dieper grijpt dan dat wij samen
het rijk van de duivel zouden aanpakken? Het blijkt ook onze eìgen gedachten te
schiften. Het gaat in m'n eigen leven al zo diep, voordat ik er een ander mee kan raken.

Ik zou het dan ook liever zo willen zeggen: in onze verdediging op de boze dag is het
woord van God het beslissende wapen waarmee je inderdaad ook kunt terugslaan,
waarmee je hem kunt àfslaan zodat hij moet afdruipen. En als je dat aanvallen wilt
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noemen, dan is het mij goed. In de strijd die we hebben te voeren is het zo, dat het
Woord van God gegeven is om tégen de aanvallen van de boze in te zeggen: “en ìk
beroep me op: er staat geschreven, en God heeft beloofd. Dus duivel: ga weg!”.

Zo zie je het ook functioneren in het leven van de Here Jezus zelf. Er staat over Hem
geschreven, dat Hij in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch
zonder te zondigen. Nu we die geschiedenis gelezen hebben van de verzoeking in de
woestijn, nu worden we er weer eens aan herinnerd hoe wáár dat is. Ik zou zelfs willen
beweren dat Jezus niet alleen op gelijke wijze als wij verzocht is, maar zelfs nog erger
dan wij. Want wat Jezus daar meemaakte... Hij is daar in de woestijn verzocht geweest
door de duivel zèlf, die Hem in persoon verschenen is. Hij heeft die verzoekingen
meegemaakt toen Hij op z'n aller zwakst was, dat kunt u wel nagaan na zoveel dagen
vasten. En dan heeft Hij het ook nog zelf opgezocht, dat wil zeggen: vlak na zijn doop
in de Jordaan werd Hij door de Geest geleid in de woestijn om verzocht te worden door
de duivel. Hij heeft de duivel als het ware uitgedaagd en dat niet met goddelijk
wapengekletter, maar juist in zijn zwakste mensen-gestalte. Puur als een mens, en dan
ook nog eens als een uitgehongerd mens. Waarom deed Jezus dat? Waarom nam de
Heilige Geest het risico om Hem in de woestijn naar de duivel te leiden?

Wel, de reden was natuurlijk bovenal dat Jezus vanaf het eerste begin van zijn publieke
optreden de strijd tegen de duivel kwam aanbinden. Overal waar Jezus kwam, daar
verloor de duivel terrein en beiden wisten dat heel goed. Maar er zit nog iets in. Hebt
u zich wel eens gerealiseerd dat er iets heel unieks is aan dit verhaal van de verzoekingen
van Jezus? Ik bedoel dit: hoe weten wij eigenlijk al deze dingen? Hoe wisten Mattheus
en Lucas wat er voor woorden gevallen zijn tussen Jezus en de duivel? Er is geen mens
bij geweest; er waren geen getuigen zoals bij bijna alle andere verhalen. Dus er is maar
één mogelijkheid, en dat is dat Jezus deze gebeurtenissen achteraf in detail verteld heeft
aan zijn apostelen. En dat noem ik uniek. Want u mag wel weten: ik vertel u vrij veel,
elke week, maar mijn diepste aanvechtingen, mijn meest persoonlijke strijd, die zou ik niet
zo makkelijk op de preekstoel brengen. Maar Jezus heeft ervoor gekozen om zijn
verzoekingen publiek te maken. En dat deed Hij met maar één bedoeling, namelijk dat
u en ik eruit zouden leren op welke manier je de duivel kunt afslaan.

En het wonderlijke is dan, dat Jezus daar in de woestijn van Juda niet grijpt naar
goddelijke wapens die Hij ter beschikking had, maar naar precies hetzelfde wapen dat
u en ik ook hebben, namelijk ... de Bijbel. Ik bedoel: Jezus grijpt niet terug op wat Hij
in de hemel met God had afgesproken of zo. Dat zou wel sterk zijn tegenover de duivel,
maar dat kunnen wij nooit nadoen. Nee, Jezus grijpt telkens naar dat éne wapen, het
Woord van God. Drie keer probeert de duivel Jezus plat te krijgen, en drie keer
antwoordt Jezus: “er staat geschreven, er is gezegd”. En dan citeert Hij een tekst uit de
Bijbel, op precies dezelfde manier als wij dat kunnen doen. Om precies te zijn: drie keer
haalt Hij een stukje uit het bijbelboek Deuteronomium aan. Als u een goede Bijbel hebt,
kunt u het zo nalezen. 
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Ik kan die verzoekingen nu niet apart behandelen, maar het gaat me om die lijn: Jezus
verslaat de duivel met de Bijbel in de hand, zodat je door deze geschiedenis heen met
vlammende letters geschreven ziet staan: het zwaard des Geestes, dat is het Woord van
God. Daarom is er geen mooiere uitleg van onze tekst van vandaag dan wat Jezus zelf
heeft meegemaakt bij zijn verzoekingen in de woestijn.

De eerste aansporing die we hieruit krijgen, is natuurlijk: mensen, leef dan met het
Woord van God. Leef eruit en strijd met dat Woord van God. Want als wij onze Bijbel
niet kennen, dan staan wij met het zwaard des Geestes te stuntelen als een soldaat, die
niet weet hoe hij zijn geweer moet vasthouden. Om het zwaard te hanteren moet je het
kennen. Zullen we dat ieder persoonlijk heel concreet nemen: iedere soldaat moet
oefenen, anders komt hij zelfs met de beste wapens nergens. Iedere christen moet ook
oefenen, oefenen in het gebruik van Gods Woord, wil hij tenminste dat zwaard van de
Geest ooit kunnen gebruiken. Dat betekent natuurlijk dat je echt iedere dag tijd moet
vrijmaken om in de Bijbel te lezen. Maar het betekent vooral dat je die Bijbel moet lezen
met het verlangen en de verwachting dat de Heilige Geest je er door wil versterken. Het
kan pas wat worden als je niet langer in je Bijbel leest omdat je ouders dat willen, of
omdat het zo hoort in de kerk, maar puur en alleen omdat je het zelf nodig hebt, wil je
ooit staande kunnen blijven tegen de boze. 

U voelt wel dat dit een absolute voorwaarde is: met een zwaard moet je oefenen om het
te gebruiken; de Bijbel moet je leren kennen om ermee om te gaan. En toch wil ik het
daar niet bij laten. Want het zou helemaal niet in de lijn van Paulus' onderwijs passen als
we nu simpelweg zouden uitleggen: het komt dus aan op Bijbelkennis. Want we hebben
steeds geleerd dat het het werk van Gòd is, waar je je mee verdedigt. Het is de
wapenrusting Gods, het is de gerechtigheid Gods en de vrede Gods. En Bijbelkennis, dat
is toch een kwaliteit van jezelf. Of je daar goed in bent. En dat is het punt niet: waar je
je mee verdedigt, dat is niet dat je zo goed bent in Bijbelkennis.

We moeten niet vergeten dat de Bijbel hier “het zwaard des Geestes” heet, dat is het
zwaard waar de Heilige Geest mee werkt en strijdt. Dat moet u ook bedenken bij het
verhaal van Jezus' verzoekingen in de woestijn. Daar ging het er niet om dat Jezus heel
veel bijbelteksten kende, maar dat Hij vol van de Heilige Geest die woestijn binnenging.
Zo staat het er duidelijk: “Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de
Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn”. Laat ik dat nou zó vertalen: het
gaat er niet om hoevéél bijbelteksten je kent, maar het gaat erom of je vertrouwt op de
kracht van de Heilige Geest. Of je vol bent van Hem. Of Hij in je mag werken. Of je
leven open staat voor Hem, voor de Heilige Geest die in ons wil werken en ons
vernieuwen kan. 

Dat merk je onmiddellijk in de praktijk. Het blijft staan dat je echt moet oefenen in de
omgang met de Bijbel. Maar ik ken mensen die weinig bijbelkennis hebben maar van
binnenuit op God vertrouwen èn ik ken mensen die alles weten over de Bijbel, maar
niks anders doen dan de Geest bedroeven en uitdoven. En die staan het zwakst!



37

Ja, dat brengt me op het meest pijnlijke uit die geschiedenis van de verzoekingen in de
woestijn. Daar hoor je weinig over, maar het staat er wel. Namelijk dat Jezus zelf zijn
Bijbel wel gebruikt, tegenover de duivel, maar dat de duivel het ook doet. Bij de derde
verzoeking komt het zover, dat de duivel zegt: “Werp u vanhier naar beneden, want er
staat geschreven...” enz. Ziet u dat? De duivel die zich op de Bijbel gaat beroepen!
“Want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u
te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen
stoot.” Dus: de duivel gebruikt Psalm 91 en hij zegt: het stáát er toch! Er zal je niks
overkomen, want God zal op je passen. Probeer dat eens, laat God het eens bewijzen!
En eigenlijk had hij zoiets al eerder gedaan, toen hij zei: “indien Gij Gods Zoon zijt, zeg
tot deze steen dat hij een brood worde”. Dat was vlak nadat de stem van God geklonken
had: “Deze is mijn Zoon”. Dus òf de duivel ook Gods woorden kan gebruiken!

En nu zeg ik het maar heel simpel: als het gewoon een kwestie is van “hoeveel tekesten
ken je?”, dan sta je hiermee klem. Dan is het de ene tekst tegen de ander. De duivel kan
ook teksten gebruiken. Kent u dat zelf niet? Ik vind dat eigenlijk het ergste wat er is: dat
er juist bijbelteksten zijn waar je door in het nauw gedreven wordt, als je ze verkeerd
leest. Dat kinderen van God in duivelse verzoekingen het soms juist zo moeilijk hebben
met bijbelteksten. Iemand die erg terneergedrukt is omdat hij het gevoel heeft van  “ik
ben niet goed”, die kan al die teksten uit de bijbel gebruiken die over onze zonden gaan.
Totaal losgerukt uit het verband van de genade. En wanneer ik iemand die vermoeid en
belast is probeer te troosten met het evangelie, dan komen er tal van teksten terug om
die troost àf te houden. “Ik lees altijd precies de verkeerde teksten uit de Bijbel”, zei
iemand tegen me. Is dat niet vreselijk, als de duivel Gods woord gebruikt?

Als dàt gebeurt, dan heb je meer nodig dan tekst tegenover tekst. Meer dan dat je veel
weet. Dan hangt het erom of je de Here God kent. Dat je zijn Vaderhart kent. Dat je zijn
stijl van handelen herkent. Dat je je gewoon niet door moeilijke teksten in de war kùnt
laten brengen. Omdat je de Vader kent. Omdat je “Abba”, Vader, kunt zeggen. Dus
daarmee zeg ik, dat je die Bijbelteksten moet gebruiken, verlicht door de Heilige Geest. Het
is de Heilige Geest, die ons Abba, Vader, leert zeggen. Het is de Heilige Geest die de
kracht van Jezus uitmaakte toen Hij verzocht werd in de woestijn. Het is de Heilige
Geest, die ons van binnenuit vernieuwt, waardoor we Gods woord gaan verstaan. En
waardoor we er niet meer in trappen wanneer de duivel het allerergste doet, namelijk
Gods woorden verdraaien, Gods eigen woorden misbruiken.

En daarom: bij het luisteren naar dit Bijbelgedeelte worden we uitgedreven naar het
bidden om de Heilige Geest. Want het Woord van God wordt ons aangeprezen als het
zwaard des Geestes. Wat wij vaak fout doen is dat we zeggen: “dank U wel, Heilige Geest,
dat U de Bijbel hebt laten schrijven. Dank U wel, dat U op die manier een geestelijk
zwaard hebt gemaakt. Geef het maar hier, dan kunnen wij ons verdedigen”. Als we dat
doen, dan komen we gegarandeerd schaakmat te staan wanneer de duivel zèlf met
teksten gaat smijten. Want dan staan wij ons te verdedigen tegen een bovenmenselijke
macht. Maar het woord van God is ons gegeven als een zwaard dat àltijd zwaard des
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Geestes blijft. Bidt om de Geest bij een open Bijbel — dàn mag u kennen een woord
van God waar de duivel nooit doorheen komt. Omdat u de Here kent. Omdat u Hem
vertrouwt voor elke nieuwe dag. En dan weet u, dat Hij u nooit klem komt zetten, maar
dat Hij u de vaste grond onder de voeten wil geven van zijn beloften en van zijn
verbond. Die grond vindt u in de Bijbel alleen. Laat u dat nooit afpakken, want uw stand
houden tegen de boze hangt ervan af.

AMEN
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Bidden in de Geest
Preek over: Efeze 6: 18-20, lezen: Romeinen 8: 18-27

Een gordel van waarheid, een pantser van gerechtigheid, de vaste grond van het
evangelie, het schild des geloofs, de helm van het heil en het zwaard van Gods Geest —
dat zijn de machtige wapenen die Paulus geschilderd heeft in beeldende taal als onze
verdediging tegen de duivel en al zijn machten. Dat was die beeldspraak waar hij niet ver
naar hoefde te zoeken, omdat hij elke dag in zijn gevangenis een romeinse soldaat zag
staan. En als hij die man zag, dan moest hij onweerstaanbaar denken aan de
wapenrusting van God, die immers sterker is dan alle legers van de wereld bij elkaar. En
dat was zijn dringende oproep: mensen, neem die wapens van God toch aan, en trek ze
aan, zodat je staande kunt blijven!

Maar nu komen we aan de finale. En u begrijpt, dat in zekere zin alles daarmee staat of
valt, namelijk met het gebed. “Bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken”. Bidt
daarbij, dat is bij elk van die delen van de wapenrusting. Voor het gebruik van de helm
des heils, het schild des geloofs en het zwaard des Geestes. Het is niet dat Paulus nu nòg
een wapen noemt, nee, wat hij nu over het bidden gaat zeggen, dat hebt u nodig om al
die woorden over de wapenrusting goed toe te passen. En wat hij gaat zeggen dat is, op
z'n aller kortst gezegd, dat ook de beste geestelijke bewapening, ja, zelfs de wapens van
God zelf nog niet genoeg zijn tegen de boze als je ze niet biddend gebruikt.

Goed, moet u horen, even tussendoor dit: ik kan me best voorstellen
dat iemand zich afvraagt: moet je dat er nou echt nog apart bij zeggen,
dat je erbij moet bidden? Is het dan dènkbaar dat je al dat prachtige
wat we gehoord hebben niet biddend zou gebruiken? Gerechtigheid
Gods, het evangelie van de vrede, de helm van het heil — dat zijn
toch stuk voor stuk dingen die je alleen biddend maar kùnt krijgen?
Heb je het dan echt nodig dat er nog bij gezegd wordt: “bidt daarbij”?
Broeders en zusters, het antwoord moet zijn dat we dit heel hard nodig hebben. Dat
blijkt telkens weer in de praktijk. Alleen al de toon waarop gesproken wordt over de
wapenrusting Gods. Denk aan de dreunende melodie van een lied als “voorwaarts,
christenstrijders”. Over de bedoeling van dat lied wil ik geen kwaad woord zeggen, maar
wat sleept de hele toonzetting je makkelijk mee om de kracht bij elkaar te zoeken. Wij
met z'n allen kunnen een christelijk front vormen! Dat is geen bidden, dat is geen
verwachten! Wat sleept het je makkelijk mee en wat hebben juist wij gereformeerde
mensen vaak de neiging gehad om front te gaan maken rondom wat we als succes
ervaren hebben. Heel de kerkgeschiedenis is een bewijs dat deze laatste twee verzen
nòdig zijn bij de wapenrusting Gods. Want telkens als God nieuwe ontdekkingen van
zijn heil gaf, reformatie, reveil, wederkeer, dan was dat een beweging van gebed. En

40

telkens gebeurde het later weer, dat die zegen een verworvenheid werd en dat het
bidden verslapte. 

Wat een glorieus gereformeerd leven hebben we hier niet gehad, in het begin van deze
eeuw en tot de wereldoorlog toe. En wat ìs het in elkaar gestort, als een kaartenhuis. Kijk
eens, dat kan ik heus niet in het leven van iedere christen afzonderlijk narekenen, hoe
dat gegaan is. Maar u moet eerlijk geloven: aan Gods wapenrusting heeft het niet
gelegen. Gods arm is niet te kort en zijn evangelie niet te krap. Zijn het dan grove
zonden die een oordeel over de gereformeerde wereld gehaald hebben? Dat kan zijn, dat
kan zijn, maar de voornaamste vraag is toch: hoe staat het met het gebed? Hoe levend,
werkelijk, bidden we met elkaar en voor elkaar?

Dat is voor Jezus altijd al zijn grootste zorg geweest, of zijn discipelen wel zouden
blijven bidden. We weten, dat Jezus daar zelf zo trouw in was: juist als Hij het druk had,
dan zocht Hij tijd om zich terug te trekken voor het gebed, voor de omgang met zijn
hemelse Vader. Dan dacht Hij heus niet: “Ik kan niet gemist worden en Ik moet
dóórgaan”. Nee, juist als het druk was liet Hij wel eens al die mensen in de steek, om te
gaan bidden. Joodse mensen kenden meer en mooiere gebeden uit hun hoofd dan u en
ik bij elkaar, maar als ze Jezus zagen, dan vroegen ze spontaan: “Here, leer ons bidden”.
En dat hééft Hij hen ook onderwezen. Zowel in een voorbeeld-gebed (het Onze Vader),
als ook in een heel gebeds-onderwijs. En wat heeft Hij zijn discipelen vaak opgewekt:
waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt. Talloze keren, tot helemaal op het laatst
in de tuin van Gethsémané toe: “Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt”. Dat
leerde Jezus zijn discipelen. En kennen we dat risico niet, dat als het goed gaat in je
eigen leven of in de kerk dat je dan zo makkelijk èn niet meer waakt èn niet meer bidt.
Je waakt niet meer omdat je geen gevaar meer ziet en je bidt niet meer omdat het toch
al goed gaat.

Weet u, dat is eigenlijk hèt schrikbeeld: dat je alle onderdelen van de wapenrusting kent,
en je gaat er niet biddend mee om. Dat is wat je noemt dode orthodoxie. Dat je veel
weet, onnoemelijk veel. Maar dat je niet bidt. En dat het dús niet werkt in je leven.
Concreet voor ons: we hebben toch enorm veel gekregen bij dit nadenken over Gods
wapenrusting. Maar als het ons niet dringt tot gebed, wat houden we dan over? En dat
geldt net zo in je persoonlijk leven of in je huwelijk: juist als je veel gekregen hebt, maar
het bidden is verstomd, ja, wat houd je dan nog over? Dat zeg ik nu niet met de
bedoeling om wéér een nieuwe wet te maken, nu dan van “je moet minstens zo en
zoveel bidden”. Want ik denk dat we pas verder komen als we ons realiseren dat je niet
zonder kunt, dat je het gewoon nodig hebt. Ds. De Jong schreef dat heel mooi over
Daniël die in Babel werkte. Hoe hij dat combineerde, christen-zijn en bestuurder van
Babel, dat weten we niet zo precies. Dat zal wel niet meegevallen zijn. Maar één ding
weten we: dat hij volhield met bidden, dat hij volhield niet alleen als anderen dat raar
vonden, maar zelfs toen het verboden was. Er kan een tijd komen waarin je nog maar
weinig christelijke actie kunt ontketenen in de wereld, maar bidden blijft, bidden blijft
want anders is het gebeurd.
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Moet u horen hoe Paulus dat zijn lezers op het hart bindt in vers 18. Ik zeg het nou even
in de Statenvertaling, die heel letterlijk is en waar je in hoort dat Paulus tot 4 keer toe
het woord “alle” gebruikt. Dan staat er dat je moet leven “Met alle bidding en smeking,
biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en
smeking voor al de heiligen”. Oftewel dat je zult bidden met alle gebed en smeking, bij
alle gelegenheden, met alle volharding en voor alle heiligen. Ziet u dat dit de volheid van
het gebed is, waar we ons echt naar uit mogen strekken? Niet als een maatlat, waar je
natuurlijk nooit aan voldoet, maar als een uitnodiging. Er zijn christen die voor alle
heiligen gaan bidden, er zijn christenen die met allerlei gebed en smeking gebod komen,
er zijn die van alle gelegenheden gebruik weten te maken en er zijner die het met alle
volharding doen. Maar dat alles bij elkaar, dat is de volheid waarnaar we ons mogen
uitstrekken. Om daar nu een ìets van te noemen:

Eerst dat je bidt “Met alle gebed en smeking”, want er zijn veel soorten gebed. Het is
een gebed, wanneer je alleen maar uit kunt roepen: “O, Here, help me toch” en meer
weet je niet uit te brengen. En het is een gebed als je Psalmen zingt, om maar eens twee
uitersten te noemen. Om maar eens twee uitersten te noemen. 

Wat die Psalmen betreft, zul je in de Psalmen ook eens gewoon bladeren, om te zoeken
aan welke gebeden je zelf iets hebt? Je weet toch niet altijd wat je moet bidden? Dan
moet je eens kijken in de Psalmen. Ze staan er om je te helpen bij het bidden. En dan
moet je niet schrikken als er Psalmen bij zitten waar je niks mee kunt; dat kàn gewoon
niet anders, want er zijn Psalmen voor àlle mensen, voor mensen met heel veel verdriet,
voor mensen met heel veel blijdschap en zelfs voor mensen die vervolgd worden door
de vijand. Dus ze kunnen nooit allemaal bij je passen, maar je mag gewoon zoeken wat
jou het beste helpt. En weet u, dat je Psalmen zelfs uit hun verband mag rukken? Dat
je ze helemaal toe mag trekken naar je eigen leven toe? Dat zie je binnen de Bijbel al
gebeuren, dat die Psalmen dienen als hulp in je eigen situatie.

Met alle gebed staat er, en smeking. Dat smeken, dat is natuurlijk een onderdeel van ons
gebed. Bij bidden hoort lofprijzing en dankzegging en voorbede, maar smeken, dat is
puur dat je je nood klaagt bij de Here. Dat je Hem àlles zegt waar je mee zit en waar je
niet uit komt.

En dat mag je doen bij elke gelegenheid. Te allen tijde, staat er ook wel eens. Dat moet
je niet zo opvatten alsof je de hele dag aan het bidden moet zijn, of dat het heel lang
moet duren. Daar waarschuwt Jezus zelfs tegen, tegen de gedachte dat je door de lengte
van je gebed verhoord zou worden. Maar “te allen tijde”, dat wil zeggen dat je bidt bij
elk soort gelegenheid. Bij momenten van grote dankbaarheid en als je wanhopig bent.
Wanneer je 's morgens opstaat en als je 's avond naar bed gaat, als je op reis gaat en als
je thuis komt. Wanneer je je werk doet en als je vrij bent, als je het druk hebt en als je
verveelt. Bid te allen tijde, dat is natuurlijk lang niet altijd dat je kunt gaan zitten om je
ogen te sluiten en je handen te vouwen. Soms is het gewoon onderweg, of tijdens het
werk. Soms een stille roep tot God, soms is het dat je stilstaat en Hem in gedachten om
kracht vraagt. Denk nu maar concreet aan heel die wapenrusting Gods, aan de manier
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waarop je overeind moet blijven tegen de duivel. Als hij zijn brandende pijlen op je
afschiet, als je in verleiding komt om te zondigen, of als je gek wordt van de
eenzaamheid, of als je je van binnen kwaad voelt worden op je broer of zus, op je man
of vrouw — wat zou er ontzettend veel gewonnen zijn als je dan gewoon even stopt om
eerst te bidden: Here, ik weet het best, wat u wilt,. maar help me toch!

Paulus zegt hier dat we moeten bidden bij elke gelegenheid, maar er zijn tijden en
gelegenheden waar je echt niet meer weet wat je moet bidden. Of je kùnt het niet meer,
omdat je niet meer gelooft dat het nog goed kan komen. Hoe moet het dan? Antwoord:
juist dan is het zo belangrijk dat er staat dat je mag bidden en smeken “in de Geest”. En
wat is dat dan? Wat is bidden in de Geest? Weet u, ik heb hier de meest ontroerende
verklaringen van gelezen. Verklaringen, waarin onmiddellijk gesproken wordt over
spreken in tongen of over woordeloos bidden, of over eenvoudige mensen die ineens
heel indrukwekkend gingen bidden en zo meer. En dat is allemaal prachtig. Maar het is
nìet wat Paulus bedoelt met bidden in de Geest. Want hoe je het wendt of keert, als je
daar van die roerende uitleggingen voor biedt, dan is bidden in de Geest toch: bidden
voor gevorderden. Bidden zoals zelfs gevorderden het soms, nu en dan mogen ervaren.
Dat is er wel, dat bestaat wel, Paulus heeft het bijvoorbeeld wel eens meegemaakt dat
hij onuitsprekelijke woorden hoorde en dat hij zich in de hemel getrokken voelde. Maar
in onze tekst spreekt hij juist over het alledaags bidden. Niet over het bidden van
sommigen van u, en niet over het bidden van u allemaal op uw beste momenten, maar
over het bidden van alledag, bij elke gelegenheid, met alle gebed, als het bidden in de
Geest.

En weet u, als je dat echt nagaat, wat dat is, dan kom je tot je verbazing ineens weer uit
bij datzelfde geheim dat we steeds tegenkwamen bij heel deze wapenrusting Gods,
namelijk: het is niet dat ik zo geestelijk gewapend ben, of dat u zich zo omhoog moet
werken, maar het is dat u moet rusten. Rusten in het werk van Christus. Het is niet dat
ik de waarheid in pacht heb (bij die gordel der waarheid) of dat ik de gerechtigheid
verdiend heb (bij het pantser der gerechtigheid), maar het is alles uit God. Het is rusten
in Hem. Weet u nog hoe verrassend dat soms was? En nu moeten we maar eerlijk zijn.
Als we dit gedeelte over het gebed lezen, dan gaat het even door ons heen: wacht even,
is het dan uiteindelijk allemaal toch een kwestie van prestatie? Want dat altijd en overal
bidden, volbreng ik dat wel? Is het dan toch iets voor alleen de vroomsten onder ons,
die ten allen tijde en voor alle mensen altijd kunnen bidden? En waar blijf ik dan, terwijl
ik vind dat ik altijd tekort schiet bij het bidden?

Maar als we het nu eens in z'n verband bekijken. Paulus zegt: “bidt in de Geest.” Dat
is net zo'n uitdrukking als u helemaal aan het begin van deze passage aantreft: “Voorts,
weest krachtig in de Here”. Zet dat nu eens naast elkaar: krachtig zijn “in de Here” en
bidden “in de Geest”. Krachtig zijn in de Here, dat betekende dat die kracht niet in jezelf
zit, dat je ook niet zo'n held hoeft te zijn, maar dat in Christus een kracht is weggelegd
juist voor zwakke mensen. “Voorts, weest krachtig in de Here” — want uw kracht ligt
in Hem! En nú gaat het dus over het bidden. Zonder bidden komt u er niet. Maar het
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wordt niet een nieuwe norm, dat het ervan afhangt of u wel bijzonder goed kunt bidden,
of bijzonder trouw. Nee, de kracht van uw gebed en zelfs de woorden die zoekt, de
aanroeping van God de Here, dat ligt “in de Geest”. In Hem ligt het, in Hem is het
verborgen en is het allemaal àf. Dan denk ik aan dat andere Bijbelgedeelte over bidden
in de Geest, namelijk Romeinen 8: 26 en 27: “Evenzo komt de Geest onze zwakheid te
hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de
bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit”.

Het eerste wat u daaraan ziet is, dat het geen bidden voor gevorderden is, maar bidden
voor... zwakkelingen. Bidden in de Geest, dat is juist voor zwakke mensen, die niet
weten wat ze moeten bidden. Dàn kan de Geest onze zwakheid te hulp komen. Juist
wanneer je je afvraagt: wie ben ik nu helemaal, en hoe kan ik er zijn voor God?, juist dan
mag je bidden in de Geest. Leg uw gebed maar in de Heilige Geest. Hij ìs al aan het
bidden. Hij kent onze noden en Hij weet wat wij bidden zullen naar behoren. Hij pleit
voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En God die de harten doorzoekt, weet de
bedoeling van de Geest. 

Bidden in de Geest. Het eerste wat de Geest ons leert is om “Abba”, Vader, te zeggen.
En als we geen woorden meer weten, en onder de indruk raken van de successen van
de duivel tot in ons eigen leven toe, leg dan uw bidden in de Heilige Geest. Want al wat
we gehoord hebben over Gods wapenrusting, waardoor we sterk mogen staan in de
Here, wordt hier afgesloten met een zegenrijke opdracht om zelfs ons bidden te doen
... in de Geest van God. Hij pleit voor ons en Hij laat nooit varen wat zijn hand begon.
Daar kan geen hel of duivel tegenop. AMEN.


