Geestelijke strijd
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Geestelijke strijd

Als we nadenken over geestelijk strijd kunnen we het volk Israël als zichtbaar voorbeeld
nemen. Hun strijd in de zichtbare wereld is een voorbeeld voor de strijd van de gelovigen
in de onzichtbare, geestelijke wereld.

1 Korinthe 10:1 Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen
onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in
de wolk en in de zee, ......
6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het
kwade zouden
hebben, zoals zij die hadden .... 10 En mort niet, zoals sommigen van hen deden, en zij
kwamen om door de verderfengel. 11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor
ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen
gekomen is.

Het volk ging door drie perioden heen:
1. In Egypte was het volk in slavernij, in de
macht van de farao.
2. In de woestijn ontving het volk de wet en
waren

zij

ongehoorzaam.

Ze

werden

ook

aangevallen door vijanden.
3. In het beloofde land voerde het volk strijd om
het land in bezit te nemen.

Als we nadenken over geestelijke strijd is het belangrijk te weten wie onze vijand is en
hoe onze positie is ten opzichte van hem. Uit de geschiedenis van Adam en Eva en de
verleiding door de slang, weten we dat de slang, dat is de duivel de vijand is van de
gelovigen. In Efeze 6 wordt dit ook nog eens duidelijk gemaakt.

Genesis 3:14 Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij
vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en
stof zult gij eten, zolang gij leeft. 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,
en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel
vermorzelen.?
Efeze 6:11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de
verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,
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maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer
duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Bevrijd uit Egypte / de macht van de zonde

Ieder mens is van nature in de macht van de zonde en door de zonde heeft de satan die
mens in zijn macht. De zonde heerst de koning over de mens.

Romeinen 5:20 Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar
evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden, 21 opdat,
gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door
rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

Bij de wedergeboorte wordt de mens verlost. Daar doet de mens zelf niets voor. Christus
is de Redder, zoals de Heer heeft gestreden om het volk Israël te verlossen uit Egypte.
Zo verlost de Heer een mens die zijn vertrouwen op Hem stelt uit de macht van de
zonde. Die mens is niet langer een onderdaan of een slaaf van de zonde.

Exodus 14:13 Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de
verlossing des Heren zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij
heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien. 14 De Here zal voor u strijden, en gij
zult stil zijn.

Romeinen 6:5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood,
zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding; 6 dit weten wij
immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn
kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; 7
want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

De

bevrijding

uit

de

macht

van

de

zonde

wordt

niet

gerealiseerd doordat er iets aan de zonde veranderd wordt,
maar doordat de oude mens sterft. Een koning heeft geen
invloed meer op een dode slaaf. Hij kan nog wel bevelen geven,
maar de dode slaaf reageert niet.

Romeinen 6:2 Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin
nog leven?

...

11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de

zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

3

Een mens die wedergeboren is, sterft weliswaar maar hij ontvangt ook nieuw geestelijk
leven. Daarmee heeft die mens nog wel de mogelijkheid om te gehoorzamen aan de
opdrachten

van de zonde. Blijkbaar heeft die mens een keus om wel of niet te

gehoorzamen.

Romeinen 6:12 Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk
lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, 13 en stelt uw leden niet
langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten
dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden
als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.

De positie van de mens is dus van nature een slaaf van de zonde. Door zijn vertrouwen
op de Heer Jezus te stellen, sterft hij en daardoor is hij dood voor de zonde. Hij ontvangt
nieuw leven, dat niet is onderworpen aan de zonde. Daardoor heeft hij nu de keus om
God te gehoorzamen en niet de zonde.

Strijd in de woestijn / wereld

Het volk Israël ging uit Egypte naar de woestijn. Om
daar te komen moest het door een zee heen. Dat
wordt vergeleken met de doop.

1 Korintiërs 10: 1 Want ik stel er prijs op, broeders,
dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk
waren, allen door de zee heengingen, 2 allen zich in
Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee,

De woestijn kun je vergelijken met de wereld. De
gelovige leeft nog wel in de wereld maar is niet van de
wereld, zoals de Heer Jezus zelf dat noemt in zijn
gebed..

Johannes 17: 11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom
tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn
zoals Wij. 12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven
hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon
des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd. 13 Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in
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de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. 14 Ik heb hun uw
woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk
Ik niet uit de wereld ben. 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar
dat Gij hen bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de
wereld ben. 17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. 18 Gelijk Gij Mij
gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld;

Ook in de woestijn had het volk te maken met vijanden.
De gelovige heeft in de wereld te maken met de overste
van de wereld, zoals de Heer hem noemt in

Johannes 12: 31 Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer
wereld buitengeworpen worden;
Johannes 14: 30 Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld
komt en heeft aan Mij niets,

Hoewel de Heer Jezus in dit laatste vers zegt dat de satan geen macht over Hem heeft, is
er wel een strijd. Zo hebben gelovigen in de wereld nog wel te maken met strijd tegen de
overste van deze wereld, ook al zijn wedergeboren mensen niet meer in de macht van de
duivel en de zonde. De vroegere meester (de zonde) is nog wel in de gelovige. Ook de
duivel heeft geen zeggenschap meer over de gelovige. Hij is onttroond of tenietgedaan.

Hebreeën 2: 14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op
gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die
de macht over de dood had, dat is de duivel, 15 en allen zou verlossen die uit vrees
voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren.

Hoewel de duivel is tenietgedaan en de gelovige niet meer in de macht is van de zonde,
probeert deze vijand de gelovige nog hem te laten gehoorzamen. Hij doet dat door
misleiding. Dat kan omdat een mens "vlees" is. De duivel doet zich voor als een engel
van het licht en probeert op die manier de gelovige te misleiden. Hij doet dat door onder
andere door te liegen. Maar zijn uiteindelijke doel is de mens te vernietigen.

Romeinen 7: 11 want de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door
middel daarvan gedood.
NBG Romeinen 7: 14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees,
verkocht onder de zonde.

5

2 Korinthiërs 11:14 ... Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15
Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der
gerechtigheid;
Johannes 8:44 ... Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de
waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij
naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De vijand probeert een aangrijpingspunt te vinden in het vlees, dat is de menselijke
natuur zonder geest, dus het lichaam en de ziel. Het lichaam en de ziel zijn de basis voor
alle zintuiglijke waarnemingen en het gevoel en verstand. De wedergeboren mens is een
nieuwe schepping. Hij heeft nieuw geestelijk leven, een geest ontvangen.

Johannes 3: 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6 Wat uit het
vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.

De wedergeboren mens is van nature eraan gewend dat hij gedomineerd wordt door zijn
vlees. Hij gaat af op wat hij ziet, hoort, voelt en denkt. Daardoor kan de zonde nog
invloed op die mens uitoefenen. Na zijn wedergeboorte moet hij groeien in het leven op
basis van het geestelijke. Zijn denken moet worden vernieuwd.

Romeinen 12: 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door
de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het
goede, welgevallige en volkomene.

We zouden de periode in de woestijn dus kunnen omschrijven als het leven in een
vijandige wereld waarin een wedergeboren mens nog wordt gedomineerd door het
"vlees". Hij leeft in een strijd met de vijand, die probeert invloed uit te oefenen via de
omgeving. Er zijn diverse manieren waarop de satan strijd voert tegen de gelovigen. In
de volgende gedeelten kun je lezen dat hij dat onder andere doet door het opwekken van
begeerten (materieel, sexueel). Begeerten kunnen worden opgewekt door wat je ziet,
hoort, voelt, denkt en zo voort. Allemaal aspecten van het "vlees".

1 Johannes 2: Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der
ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
Jacobus 1: 14 Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en
verlokking zijner eigen begeerte. 15 Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij
zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

6

1 Timotheüs 6: 9 Maar wie rijk willen zijn,
vallen in verzoeking, in een strik, en in vele
dwaze en schadelijke begeerten, die de
mensen

doen

wegzinken

in

verderf

en

ondergang. 10 Want de wortel van alle kwaad
is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn
sommigen

van

het

geloof

afgedwaald

en

hebben zich met vele smarten doorboord.
1 Korinthiërs 6: 18 Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten
zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.

De gelovige kan ook in aanraking komen met zaken die met demonen of boze geesten te
maken hebben, bijvoorbeeld bepaalde geneeswijzen. De volgende verzen waarschuwen
daartegen.

1 Korintiërs 10: 14 Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! 19 Wat wil ik
hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? 20
Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil
niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.

Nog een andere manier die de satan gebruikt om te strijden is door vreemde leringen die
zelfs leringen van boze geesten worden genoemd.

Hebreeën 13: 9 Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is
goed, dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin zochten,
hebben er geen baat bij gevonden.
1 Timotheüs 4: 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen
afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten
volgen,
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door

de

huichelarij

van

leugensprekers,

die

in

hun

eigen

geweten

gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch
geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot
erkentenis der waarheid gekomen zijn.

De satan kan ook een mens iets ingeven, die maakt een opmerking naar ons en daaruit
kan zonde voortkomen. Ik ben ervan overtuigd dat satan op deze manier probeert
relaties te beschadigen. Dit doet hij onder andere binnen huwelijken, gezinnen en
gemeenten. Wees je hiervan bewust als je boosheid door een opmerking van een ander
wordt opgewekt. Bedenk dat de satan op die manier jouw relaties kan aanvallen. Een
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voorbeeld daarvan vinden we bij Petrus. Volgens Jacobus zijn de uitspraken een
belangrijke oorzaak van zonde.

Mattheus 16: 22 En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende:
Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! 23 Doch Hij keerde Zich om en
zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet
bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.
Jacobus 3: 2 Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet
struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.

De duivel probeert dus op allerlei manieren de gelovige te misleiden. Dat kan door
begeerten op te wekken op materieel gebied, seksueel gebied of door ons in aanraking te
laten komen met demonen. Ook gebruikt hij allerlei dwaalleringen om gelovigen te
bestrijden. Je kunt de strijd aanbinden met al deze zaken, maar dat zal niet veel helpen.
De volgende verzen geven een betere oplossing. We kunnen deze zaken beter uit de weg
gaan, ze ontvluchten.

1 Korinthe 6: 18 Vliedt de hoererij.
1 Korinthe 10:14 ... ontvlucht de afgoderij!
2 Timotheüs 2: 22 Schuw de begeerten der jeugd

De wapenrusting van God

In Efeze 6:10-18 worden de gelovigen opgeroepen de wapenrusting van God aan te doen
om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel.

Efeze 6:10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de
wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des
duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de
boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende,
stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid,
bekleed

met

het

pantser

der

gerechtigheid,

15

de

voeten

geschoeid

met

de

bereidvaardigheid van
het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand,
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt
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daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe
wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

Deze wapenrusting bestaat uit dingen die we aan kunnen trekken, dingen die we kunnen
opnemen en het gebed. Samengevat omvat de wapenrusting

1. de gordel van de waarheid
De gordel van de waarheid betekent dat we elke vorm van oneerlijkheid of compromis
verwerpen.
2. het pantser der gerechtigheid
Het pantser beschermt ons hart. In Spreuken worden we al opgeroepen ons hart te
bewaren. Spreuken 4:23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn
de oorsprongen des levens.
3. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede
We moeten vertrouwd raken met de basiswaarheden van het evangelie van de vrede en
leren hoe we deze aan een ongelovige kunnen overbrengen.
4. Het schild van geloof
We kunnen schuilen achter de beloften van de Bijbel.
5. De helm van het heil
De helm beschermt het hoofd – het gedachteleven. De gedachtewereld is de plaats waar
christenen vaak worden aangevallen. In ons denken speelt zich een voortdurende oorlog
af. Satan probeert ons gedachten in te fluisteren, die niet op waarheid zijn gebaseerd.
6. Het zwaard van de Geest, dat is het woord van God
Het woord dat in vers 17 vertaald wordt met ‘woord' is het Griekse woord ‘rhema'. Dit
‘rhema' heeft meestal betrekking op een gesproken woord. . Als we het Woord
daarentegen in onze mond nemen en het in geloof uitspreken (proclameren), dan wordt
het een scherp, tweesnijdend zwaard.
7. Aanhoudend bidden
Bij het strijden is het gebed onze communicatielijn met onze Heer.

De strijd van buitenaf

De duivel doet zich voor als een engel van het licht.
Hij gaat in andere gevallen echter rond als een
brullende leeuw. We kunnen daarbij denken aan
landen

waarin

gelovigen

worden

aangevallen,

bedreigd, geïntimideerd. In andere gevallen worden
gelovigen gevangen genomen, gemarteld of gedood.
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1 Petrus 5: 8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een
brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het
geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt
toegemeten.

Bij de openlijke aanval, wordt hier opgeroepen de duivel te weerstaan, vast in het geloof.
Een van de belangrijkste manieren om de duivel te weerstaan is lofprijzing. Als de Heer
Jezus wonderwerken doet, roepen de kinderen "Hosanne, de Zoon van David". De
overpriesters en de schriftgeleerden willen dat de Jezus dit verbiedt. De reden is dat in
de wet staat dat Israël alleen God mag aanbidden. Door dit toe te laten zegt de Heer als
het ware dat Hij God is. Dat is ook precies wat Hij het volk probeert duidelijk te maken.
Als Jezus de schriftgeleerden antwoordt, haalt hij een tekst aan uit Psalm 8.

Mattheüs 21:15 Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderwerken zagen,
die Hij deed, en de kinderen, die in de tempel riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van
David! namen zij dat kwalijk, 16 en zij zeiden tot Hem: Hoort Gij wat dezen zeggen?
Jezus zeide tot hen: Ja; hebt gij nooit gelezen: Uit de mond van kleine kinderen en
zuigelingen hebt Gij lof bereid?

Het is opmerkelijk dat in Psalm 8 "sterkte" staat in plaats van "lof".

Psalm 8:3 Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, uw
tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen.

Lofprijzing is sterkte tegen de vijand. Lofprijzing is een middel om de duivel te
weerstaan. Een voorbeeld uit de geschiedenis van het volk Israël staat in

2 Kronieken 20:21 Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op, die de
Here een lied zongen en Hem loofden in heilige feestdos, terwijl zij voor de
gewapenden uittrokken en zeiden: Looft de Here, want zijn goedertierenheid is tot in
eeuwigheid. 22 Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de
Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir, die tegen Juda waren
opgerukt, uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen.

Het lijkt vanuit militair oogpunt niet logisch om de gewapende mannen niet vooraan te
laten gaan in de strijd. De koning liet mannen voorop gaan die de Here loofden. Maar het
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resultaat is wel dat de Heer de vijand verslaat. Dit is een voorbeeld voor ons. Lofprijzing
is het middel om de duivel te verslaan.

Strijd in het beloofde land / geest

In Numeri 13 en 14 wordt de geschiedenis beschreven van de aankomst van het volk
Israël bij de grens van het beloofde land. Dat was al vrij snel na hun verlossing uit
Egypte. Er werden twaalf verkenners door het land gestuurd en die deden verslag. Alle
twaalf vertelden over de zegeningen en rijkdommen van dat land. Tien van de
verspieders benadrukten de sterkte van de vijanden die in het land woonden. Op grond
hiervan besloot het volk het land niet binnen te gaan. Ze wilden zelfs terug gaan naar
Egypte!

Numeri 13:27 Zij verhaalden hem dan en zeiden: Wij kwamen in het land, waarheen gij
ons gezonden hadt, en ja, het vloeit van melk en honig, en dit is zijn vrucht. 28 Het volk
echter, dat in het land woont, is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook
de kinderen van Enak zagen wij daar;

De doortocht door de Rode Zee is een beeld van de doop van de gelovige van het nieuwe
verbond. De doop heeft te maken met het sterven en begraven van het oude leven van
een mens.

1 Korintiers 10:1 ... allen door de zee heengingen, 2 allen zich in Mozes lieten dopen in
de wolk en in de zee,

Na de tocht door de woestijn ging het volk door de rivier de Jordaan en kwam te Gilgal.
Toen het volk de Jordaan was doorgetrokken moest het worden besneden. Zij keerden
later ook regelmatig terug naar Gilgal. Zij werden daardoor weer bepaald bij hun
besnijdenis.

Jozua 4:19 Het volk nu is uit de Jordaan opgeklommen op de tiende der eerste maand
en zij legerden zich te Gilgal, aan de oostelijke grens van Jericho.
Jozua 5:5 Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest, maar al het
volk dat geboren was in de woestijn onderweg na de uittocht uit Egypte, had men niet
besneden. 6 Want veertig jaren zijn de Israelieten door de woestijn getrokken, totdat het
gehele volk omgekomen was, de krijgslieden, die uit Egypte getrokken waren, die naar
de stem des Heren niet gehoord hadden, aan wie de Here gezworen had, dat Hij hun niet
zou laten zien het land, waarvan de Here hun vaderen gezworen had, dat Hij het ons
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geven zou, een land, overvloeiende van melk en honig. 7 Maar hun zonen heeft Hij in
hun plaats gesteld; dezen heeft Jozua besneden, want zij waren onbesneden, omdat men
hen onderweg niet besneden had. 8 Toen het gehele volk zich tot de laatste man
toe had laten besnijden, bleven zij waar zij waren in de legerplaats, totdat zij hersteld
waren. 9 En de Here zeide tot Jozua: Heden heb Ik de smaad van Egypte van ulieden
afgewenteld. Daarom noemt men die plaats Gilgal, tot op de huidige dag.

Ik denk dat de Jordaan een beeld geeft
van het sterven van het "vlees". We
hebben gezien dat de wedergeboren mens
nog

leeft

onder

de

invloed

van

zijn

"vlees". Zijn vlees is alles wat niet geest
is, dus zijn lichaam en ziel. Het lichaam en
de ziel zijn de delen van een mens die te
maken hebben met de zintuigen, het
gevoel en het verstand. Na de reis door de
woestijn, dat is de ervaring die een gelovige opdoet tijdens zijn leven in deze wereld,
komt hij als het goed is op een punt dat hij zich niet meer laat leiden door zijn vlees,
maar door zijn geest, die weer onder de leiding staat van de Heilige Geest. Zijn vlees
sterft als het ware. Dat is het gaan door de Jordaan. In de brief aan de Romeinen wordt
de besnijdenis van het hart de ware besnijdenis genoemd. In Filippi wordt de besnijdenis
van de gelovigen omschreven als niet op het vlees vertrouwen maar door de Geest van
God dienen.

Romeinen 2:28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis
wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen
is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter.

Filippi 3:3 Want wij zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in
Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.

De gelovige die in het beloofde land is binnengegaan. leeft niet meer vanuit zijn vlees,
dus op grond van wat zichtbaar, voelbaar of rationeel is, maar hij vertrouwt op Christus
en Zijn woord. Wat in Gods Woord staat is vaststaande werkelijkheid, niet wat hij ziet of
ervaart of denkt. Hij leeft in geloof.

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs
der dingen, die men niet ziet.
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Geloof is niet een overtuiging van je verstand. Als je iets wilt geloven kun je proberen
jezelf te overtuigen dat iets zo is als je wilt geloven. Maar dat is niet geloven. Geloof is
dat je ziet hoe iets is in de onzichtbare werkelijkheid en als je dat hebt gezien, ben je er
ook zeker van dat dat zo is. Die werkelijkheid waarin je gelooft is de geestelijke,
onzichtbare werkelijkheid.

Met de zintuigen van je vlees zie je de waarneembare

werkelijkheid. Hoe kun je onzichtbare werkelijkheid kennen? Die werkelijkheid staat
beschreven in Gods Woord. Dat Woord heeft als vrucht dat geloof.

Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord
van Christus.

Als voorbeeld kun je denken aan de belofte in Gods Woord dat God altijd bij je zal zijn en
je niet zal verlaten - bijvoorbeeld Mattheüs 28:20. Je ervaring kan soms heel anders zijn.
Wat is dan de werkelijkheid? Het leven vanuit de geestelijke werkelijkheid of vanuit het
geloof houdt in dat je niet afgaat op je gevoel, maar op Gods Woord. In Galaten 5 wordt
de tegenstelling tussen vlees en Geest voorgesteld als een strijd.

Galaten 5:16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van
het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest
tegen het vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij
maar wenst.

In de Bijbel is ook sprake van het oefenen voor deze strijd. Je kunt namelijk trainen om
je niet te laten leiden door je vlees.

1 Korinthiërs 9: 25 En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om
een

vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 26 Ik loop dan

ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat. 27
Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt
te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

De Heer Jezus noemt het vasten als middel om te oefenen het vlees eronder te houden.

Mattheüs 9:15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de
bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen
weggenomen is, en dan zullen zij vasten.
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Als iemand vast, gebruikt hij geen eten. Er komt dan na verloop van tijd een gevoel van
honger op. Dat is dus een waarneming met het vlees, in dit geval je lichaam. Als je vast
dan negeer je dit gevoel en laat je je niet hierdoor leiden. Op die manier oefen je je niet
door waarnemingen en gevoelens te laten beheersen.

We gaan nu terug naar het beloofde land. Nadat het volk door de Jordaan was getrokken
en zij besneden waren, trokken zij erop uit om te strijden om het land in bezit te nemen.
Het opmerkelijke is dat God het land aan het volk heeft gegeven, maar dat zij het nog
wel in bezit moesten nemen.

Numeri 33:53 Gij zult het land in bezit nemen en daarin wonen, want aan u heb Ik het
land gegeven om het in bezit te nemen.
Deuteromium 1:8, Zie, Ik heb dat land tot uw beschikking gesteld; trekt er binnen en
neemt bezit van het land,

.... 1:21 Zie, de Here, uw God, heeft het land tot uw

beschikking gesteld, trek op, neem het in bezit, zoals de Here, de God uwer vaderen,
tot u gesproken heeft; vrees niet en wees niet verschrikt. .... 3:18 Toentertijd nu gebood
ik u: De Here, uw God, heeft u dit land gegeven om het in bezit te nemen;

Ook de gelovigen van het nieuwe verbond worden opgeroepen om hun land in bezit te
nemen. Dit land wordt in Hebreeën omschreven als een plaats van rust. En de gelovigen
worden opgeroepen er ernst mee te maken hier in te gaan, of met andere woorden om
het land vol van zegeningen en rijkdommen in bezit te nemen.

Hebreeën 4:8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet (meer) over
een andere, latere dag gesproken hebben.
Hebreeën 4:11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan,
opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.

De woestijn is een dor gebied waar geen vruchten zijn. Het land vloeit over van
zegeningen en rijkdommen.

Numeri 13:27 Zij verhaalden hem dan en zeiden:
Wij kwamen in het land, waarheen gij ons
gezonden hadt, en ja, het vloeit van melk en
honig, en dit is zijn vrucht.

Ook aan de gelovigen van het nieuwe verbond
heeft

God

vele

zegeningen

en

rijkdommen
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gegeven.

Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Filippi 4:19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in
Christus Jezus.
Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met
allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Efeze 1:18 ... hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, 19 en hoe
overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de
sterkte zijner macht, 20 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,
1 Petrus 2:24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat
wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn
striemen zijt gij genezen.
Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een
vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout
hangt. 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus,
opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

Volgens dit laatste vers heeft Christus ons vrijgekocht van de vloek der wet. In
Deuteronomium 28 staat een uitgebreide lijst met vervloekingen. Maar aan het begin van
dat hoofdstuk staan de zegeningen. Als Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van
de wet, betekent dat dan niet dat de zegen van de wet ook door Hem voor ons
beschikbaar is gemaakt? Ik denk dat de zegen van Abraham die gelovigen hebben
ontvangen nog rijker is.

Net zoals het volk Israël het land vol zegeningen en rijkdommen had ontvangen, maar
dat nog wel in bezit moest nemen, zo hebben ook de gelovigen van nu zeer veel
zegeningen ontvangen. Maar zij moeten die wel in bezit nemen. Dat heeft ermee te
maken dat God geest is. Wij zijn mensen. God heef al die zegeningen in de geestelijke
realiteit aan ons gegeven. De gelovigen zijn degenen die de zegeningen in de zichtbare
werkelijkheid brengen.

Het

volk

Israël

ging

het

beloofde

land

in

eerste

instantie

niet

binnen

door

ongehoorzaamheid of ongeloof. De gelovigen van nu worden opgeroepen wel te geloven.

Hebreeën 4:6 ... en zij, die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn
wegens hun ongehoorzaamheid .... 11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die
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rust

in

te

gaan,

opdat

niemand

ten

val

kome

door

dit

voorbeeld

van

ongehoorzaamheid te volgen.

Het binnengaan in het beloofde land begint dus met geloof. We kunnen daarvoor Gods
Woord lezen om te "zien" welke zegeningen God ons heeft gegeven. Als je die ziet als de
geestelijke realiteit dan is het geloof de zekerheid van die dingen.

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs
der dingen, die men niet ziet.

Vervolgens is het proclameren (uitspreken) van Gods Woord het middel om die dingen
die geestelijke realiteit zijn, ook in de fysieke werkelijkheid ons deel te laten worden.
Denk hierbij aan de wapenrusting van God in Efeze 6. De meeste onderdelen van de
wapenrusting zijn bedoeld om je te beschermen. Het zwaard van Gods Woord is ook om
aan te vallen. In het beloofde land trok het volk erop uit, in de aanval, om de vijand te
verslaan en zo de zegeningen in bezit te nemen. Later probeerden de vijanden die
zegeningen ook weer van hen af te nemen. Zo mogen wij de zegeningen van God in bezit
nemen of verdedigen door het lezen, overdenken en proclameren van Gods Woord.

Het belang van woorden blijkt onder andere uit
Spreuken 18:20 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij
verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. 21 Dood en leven zijn in de macht
der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.

Daarom riep de Heer Jezus de disccipelen op tot de "berg" te spreken.

Marcus 11: 22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. 23 Voorwaar,
Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart
niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

Petrus paste dit later toe toen hij tot de verlamde man bij de tempel sprak. Let er op dat
Petrus hier geen gebed uitsprak om God te vragen deze man te genezen.

Handelingen 3: 2 En een man, die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat
hij gedragen moest worden, zetten zij dagelijks bij de poort van de tempel, ... 4 En
Petrus zag hem scherp aan, met Johannes, en zeide: Zie naar ons. 5 En hij hield zijn blik
op hen gevestigd in de verwachting iets van hen te ontvangen. 6 Maar Petrus zeide:
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Zilver en goud bezit ik niet maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de
Nazoreeer: Wandel!

Laten we proberen het met voorbeelden wat concreter te maken. Als je het gevoel hebt
dat God niet bij je is, dan kun je in de Bijbel gedeelten opzoeken die aangeven dat God
bij je is. Lees en overdenk die gedeelten om je geloof op te bouwen. Ga die gedeelten
ook hardop uitspreken om het "in bezit te nemen". Het gevolg zou moeten zijn dat je
gevoel in overeenstemming komt met de geestelijke werkelijkheid dat God bij je is.

Ook in defensief opzicht kun je dit toepassen. Stel een gelovige is gezegend met een
baan. De satan probeert die baan van hem af te nemen door de leidinggevende van die
persoon dingen in te geven. Hij probeert dus een zegening van die gelovige te roven. Die
gelovige kan dat onderkennen als een poging van de satan om zijn zegening te stelen.
De gelovige heeft dan Gods Woord om zich daartegen te beschermen. Hij kan
bijvoorbeeld Psalm 91 proclameren.

Laten we er ernst mee maken om het land dat God ons heeft gegeven in bezit te nemen.
Er liggen vele zegeningen voor ons klaar. We moeten ze nog in bezit nemen. En houd er
rekening mee dat 10 van de 12 verkenners zeiden dat de vijand te sterk is. Zo kunnen
ook nu mensen wijzen op het feit dat we die zegeningen nu niet in bezit kunnen nemen.
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