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De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn. 

 

Gods woord kwam tot Zijn volk, en ze werden verlost uit de slavernij van Egypte en 
de machtige wereldleider, de farao!  Egypte staat symbool voor onze ongelovige, en 
aankomende zondige wereldmacht met de duivelse antichrist, als nieuwe 
wereldleider. Ook in Nehemia, bij de moeilijke tempelbouw, lezen wij: Onze God zal 
voor ons strijden! (Neh.4:20). De profeet Zacharia schrijft dat God zelf zal 
uittrekken om tegen alle volkeren te strijden welke tegen Jeruzalem zullen strijden. 
(Zach.14:2,3).  Deze tijd nadert snel! Jeruzalem wordt het grootste wereldprobleem. 
Dient een christen dan niet meer te strijden? Is al dat strijden dan voorbij in het 
nieuwe verbond? Is er dan vandaag geen strijd meer onder alle christenen? Hoe 
ontstaat die strijd dan, tijdens de gemeentebouw?  Judas een dienstknecht van 
Jezus, schrijft: 
 
3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk 
heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor 
het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn zekere mensen 
binnengeslopen - reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven - goddelozen, die de 
genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus 
Christus, verloochenen. 5 Maar ik wil u te binnen brengen - gij hebt het immers alles eens 

voor goed vernomen - dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een 

andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; 

 

Wij lezen hier over “goddelozen” die de genade van God misbruiken. De genade 
betekent voor hen iets als “geen morele wetten” meer, wetteloosheid.  Deze 
schijnchristenen hebben een slechte toekomst, de tweede dood. Zij veroorzaken veel 
twist onder de christenen, ze zijn “binnengeslopen.” Ze zijn in de gemeente 
gekomen op een ongezonde en valse manier, zonder echt tot “het” geloof te zijn 
gekomen. (Luk.18:8) Ze laten zich zonder problemen dopen, ze vinden er soms een 
activiteit met een Bileamsloon. Aanvaarden nog een kerkelijke kinderdoop, of 
besprenging.  Ze verlangen in hun hart nog altijd naar de ajuinen en de knoflook van 
Egypte! Ze hebben geen kennis over een persoonlijke innerlijke, geestelijke strijd.  
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Ze zijn nooit wedergeboren geweest! Nooit uit God geboren! Judas beschrijft ze 
nauwkeurig met vele, ook hedendaagse kenmerken. Zij strijden een slechte strijd 
naar hun aard! (Joh.8:44) Ze kunnen soms gemeenten slopen. Daarom schrijft 
Paulus naar Timotheus dat hij de “goede” strijd heeft gestreden. 

Bestaat er nog een persoonlijke christelijke strijd? 

Inderdaad, er bestaat nog een persoonlijke geestelijke strijd, bij de ware 
Bijbelgetrouwe christenen, welke Babel hebben verlaten en niet meer terugkeren. 
(Openb.18:4). 

17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; 
het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Cor.5 

15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent 
niets, maar of men een nieuwe schepping is.Gal.6 

 

Hier staan twee verzen die de grond van het christelijk geloof aantonen als een 
wonderlijk handelen van God. God schept nieuwe mensen, ook nu, ook vandaag nog 
voor wie wil! (Luk.8:15) Hij maakt nieuwe mensen voor Zijn komende nieuwe 
schepping. Het Bijbels geloof kent een geestelijke evolutie, en dit is geen theorie. 
Deze wonderlijke evolutie is een strijd voor de mensen welke Jezus persoonlijk 
leerden kennen, door geloof in Gods woorden van genade. De wedergeboorte 
gebeurt niet door een besnijding aan het lichaam, een religieus, soms gedwongen en 
door tradionele gebeuren. (Gal.6,12) Dit gebeurt door een wonderlijk handelen van 
God zelf!  

Een Bijbelgetrouwe christen twee 
scheppingsnaturen in zich! 

De ene nieuwe natuur in hem, wil en 
streeft echt te doen wat zijn Heer wil en 
vraagt, maar zijn oude natuur, wil zijn 
eigen wensen, eigen wil en wereldse 
begeerten bevredigen als Adam en Eva!   

 
 

 
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. 
Gal.5 

 

Een ongelovige kan hier moeilijk over oordelen, want hij kent slechts zijn aardse 
vleselijke natuur, en heeft de Geest niet ontvangen. (Judas1,19) (Luk.8,10). Een 
religieus mens schept zijn eigen god, een eigen godsdienst, maar blijft in de natuur  
van Adam en Eva na de zonde van ongehoorzaamheid. Adam werd geschapen 
naar het beeld van God, een stralend onsterfelijk lichaam.  

Een gelovige die zegt dat hij geen zonde doet, misleid en bedriegt alleen zichzelf, 
en maakt God tot een leugenaar. (1 Joh.1:8,9)  
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De oude natuur in de mens kan niet anders dan zondigen! Sommigen beweren een 
“goed” mens te zijn. Doch er zijn geen goede mensen leert Jezus! (Marc.10:18) De 
nieuwe natuur in die mens kan niet zondigen! Deze twee naturen blijven strijden in 
het hart van de gelovige christen tot hij sterft. 

God begint niet aan een renovatie van de oude menselijke natuur. 

Hij koos radicaal voor een herschepping. 
Deze geestelijke strijd in de christen kan hem 
doen wankelen, en een terugkeer naar de 
goddeloze wereld veroorzaken. Slechte 
gewoonten kunnen blijven, de blijdschap in 
Christus kan afnemen, de duivel ontmoedigt 
hem op allerlei wijzen. Een christen roept in 
zijn hart: “Ik ellendig mens”! Zo had ook 
Paulus nog last van zijn oude natuur. 

24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit 
het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank 
door Jezus Christus, onze Here! 26 Derhalve 
ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet 
der zonde.Rom.7 
 
14 Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. 
15 Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, 
dat doe ik. 16 Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. 
17 Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 18 Want ik weet, dat in mij, dat 
wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het 
goede uitwerken, kan ik niet. Rom.7 

 

IN CHRISTUS BLIJVEN GELOVEN! 
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. 23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die 
van Christus zijn bij zijn komst; 1 Kor.15 

 

In Adam zijn wij geschapen van nature, door 
voortplanting, en verloren hemelse natuur, 
door de zonde van de eerste mens, met een 
sterven als gevolg. Na de zondeval keek 
Adam naar zijn lichaam, vlees, en zag dat 
het anders was, en hij weende bitter. Adam 
vroeg Eva te kijken naar zijn ogen, ook deze 
waren nu anders, in vlees, hij kon de 
engelen in de hemel niet meer zien hoe zij 
allen God loofden! Ze smeekten beiden om 
Gods genade! 

 

Dit is het lot van iedere nakomeling van Adam, De mens werd als “vlees” in de ogen 
van God. Met vlees werd een gezindheid van de dood of het sterfelijke beschreven, 
een vorm van vijandig gedrag tegenover God.  

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://ontdekgod.nl/wp-content/uploads/2013/09/jezus-engelen.jpg&imgrefurl=http://www.ontdekgod.nl/jezus-koning/&h=304&w=405&tbnid=lABpOAwNtstG_M:&docid=w02TCp9khBtKOM&hl=nl&ei=RXLRVvTAMIWNUYeQo7AK&tbm=isch&ved=0ahUKEwi096Wv1pfLAhWFRhQKHQfICKYQMwgjKAgwCA
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Waarom dienden vroeger mensen gedwongen of door plicht naar een kerk te gaan? 
Waarom lopen kerken vandaag leeg, of staan te koop? De duivel slaagde erin met 
zijn verleidingen, dat de mens in een zondig statuut kwam. De duivel wil aanbidding, 
en heeft nog weinig tijd, zo zal hij dwang, wet en controle gebruiken. Hij zoekt 
aanbeden te worden in de komende tempel te Jeruzalem.  

Een uit God geboren christen was eens “een kind des toorns” 

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, 2 waarin gij vroeger gewandeld 
hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de 
geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 3 - trouwens, ook wij allen 
hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het 
vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des 
toorns -, Ef.2 

 

In zo’n toestand kan men God niet behagen, noch loven of prijzen, tenzij in 
schijnheiligheid en kerkelijke traditie!  Het verstand van de mens moet geopend 
worden, een nieuw hart is noodzaak. Uit de geest geboren zijn, is een gezindheid 
van leven en vrede. (Rom.8)  

In Christus zijn wij uit genade, uit God geboren, en niet meer in het vlees.  Het 
lichaam is als dood vanwege de zonde. Wie zich laat dopen heeft getuigd dat hij 
nieuw leven heeft gekregen en zal opstaan ten leven! In Hem hebben wij nieuw 
leven door een herschepping, en zijn wij verlost door het bloedig offer van de 
tweede mens, Jezus. De Geest overtuigt ons dat wij een kind van God zijn, een 
ervaring op zich. 

18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, 
niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, 

bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. 1 Joh.5 

Er is die tweede natuur welke niet kan of wil zondigen, God blijft hem zien als zijn 
aangenomen kind, een verloste zondaar. Toch blijft die grote geestelijke strijd 
aanhouden, door de oude natuur met een Gods vijandig karakter. Doch de apostel 
Johannes geeft moed in de strijd, wanneer de gelovige toch in zonde valt, en laat 
hem opstaan door de volgende woorden: 

1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij 
hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening 

voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. 3 En hieraan 
onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. 4 Wie zegt: Ik ken Hem, en 
zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; 1 Joh.2  
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