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Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij 
geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.  
1 Tim.6:12 
 

Wanneer wij kijken naar onze wereld vandaag, dan is er veel strijd en streven. Men 

kan strijden om zo hoog mogelijk op de sociale ladder te komen, en rijk te willen 

worden. Men ziet overheden strijden om meer macht, en veroorzaken geweld, welke 

kan leiden tot oorlog. De geschiedenis staat  vol van zinloos geweld, en maakte vele 

slachtoffers. Het is voor de meerderheid uiteindelijk als een autosnelweg naar de hel 

in plaats van de hemel. 

EEN ANDERE STRIJD 
De apostel Paulus heeft het over een andere strijd, een ander streven, niet met 

moderne strijdwapens. Het is een goede strijd voor allen met een vast 

toekomstperspectief, een geloof in het eeuwige leven. Het is een geestelijke strijd 

tegen de zonde, en een zondige wereld. Paulus bemoedigt Timotheüs om sterk te 

blijven doorgaan en te getuigen over Jezus! Jezus, het lam Gods dat de zonde van 

deze wereld wegnam. 

Wanneer iemand christen is geworden, dan volgt hij Jezus, zoals er staat 

geschreven in de schrift, en niet met kerkregels. (Joh.7:38) Een christen weet wat 

levend water is, hij heeft de Geest ontvangen, en getuigt telkens hij de gelegenheid 

heeft. Zo ontstond de gemeente van Christus, en de strijd begon. Kerken zonder 

levend water lopen leeg! 

“Grijp” Het eeuwige leven.  
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de 

Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn 

Gods blijft op hem. Joh.3:36 

Er is ook de strijd in de sport, om te winnen. Daar zien wij de 

goede momenten, maar ook inzinkende deelnemers en 

afvalligen. De goede strijd van een christen is een geestelijke 

strijd. Hoe is die strijd ontstaan? Het gaat om een geestelijke 

oorlog, het rijk van Christus is aanstaande, aan het rijk van de 

duivel komt straks een einde. De activiteiten van de duivel, zijn allerlei misleidingen, 

leringen van boze geesten, verleidingen, tijdroverij, door allerlei middelen, 

vervolgingen en moord enz. (1 Petr.5:8). Let op voor de kerkganger die de Geest niet 

heeft. Het gebed behoort bij de goede strijd! 

Judas vs 20 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw 
allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, 
Kolossenzen 1:9 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te 
bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle 
wijsheid en geestelijk inzicht 
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HOE WEERSTAND BIEDEN? 
 

 

 Doet de wapenrusting Gods 

aan, om te kunnen 

standhouden tegen de 

verleidingen des duivels; 

Efeze 6:11 

 

 

 

 Weerstand bieden is naar de mate van onze geloofsgroei en de rechte kennis. Het 

woord van God kan heel scherp onderscheid maken tussen goed en kwaad. Het 

geweten van de mens is onvoldoende! Gerechtigheid van God verdedigen, 

beschermt onszelf. Getuigen zal ons sterken, en blijdschap bij een wedergeboorte 

van iemand geeft goede moed. De Bijbel werkt voor ons als een nat schild, om 

brandende pijlen te doven. Brandende leugens, valse leer dienen te worden gedoofd 

met het water van Gods woord! Onze helm is onze geloofszekerheid. De Bijbel en 

gebed is ons enige zwaard. 

Korintiërs 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. 

Zelfbeheersing is noodzaak, maar niet altijd gemakkelijk. Wij vinden hier geestelijke 

principes die wij nodig hebben in zulk een strijd en streven.  

Weten is belangrijk. Satan is overwonnenen en weet niet alles! Maar Gode zij dank, 

die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. De toekomst zal dat 

aantonen. Wanneer wij kijken naar deze goddeloze wereld, zou je denken dat er niet 

veel van te zien is. De satan regeert nog steeds, maar zijn einde is nabij. 

Hebreeën 2:14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze 

daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou 

onttronen,15  en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot 

slavernij gedoemd waren 

De machtspositie van de christen. 
 Efeziërs 2:5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, - door 
genade zijt gij behouden -,6  en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de 
hemelse gewesten, in Christus Jezus, 
 
Lucas 10:19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de 

gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.20  Evenwel, verheugt u niet 

hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan 

opgetekend in de hemelen. 
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Door de zonde waren wij voor de wedergeboorte, geestelijk dood. Een ongelovige of 

religieuze is inactief in deze geestelijke wereld, al noemt men zich traditioneel een 

“geestelijke”! Zij hebben de duivel tot vader! (Joh.8:44).  

Enkel door geloof in Christus is er genade, wedergeboorte en geestelijk leven 

mogelijk. Een christen heeft macht om te strijden tegen de demonische  legermacht 

van de duivel. Iedere christen dient zich bewust te worden van zijn machtspositie. 

Wie niet wil geloven in die macht, zal dit ook niet toepassen. Naamchristenen doen 

dit in eigen kracht met alle gevolgen vandien! (Hand.19:14). 

 DE STRIJD OM HET BIJBELS DENKEN 
De duivel wil de gedachten van een christen en van ieder mens van God weg 

trekken op allerlei wijzen. Hij wil het denken in verwarring brengen met allerlei 

leugens.  Hij wil het besmetten, met zondige gedachten, welke nog een negatieve 

invloed kunnen hebben op de menselijke gezondheid! (Dr. Leaf, hersenspecialiste en 

christen).  

Met leugens wil hij ook de kinderen opvoeden en beïnvloeden, via tekenfilms en later 

met agressieve “games”.  Hij gebruikt mensen met invloed en spraakvaardigheid, om 

ze tot zijn eigen goed betaalde evangelisten te maken. Hij treed op als een engel des 

lichts!  Ook Paulus maakte een opmerking over het gedachteleven: 

 

2 Korintiërs 11:3 Maar ik vrees, dat 
misschien, zoals de slang met haar 
sluwheid Eva verleidde, uw gedachten 
van de eenvoudige [en loutere] 
toewijding aan Christus afgetrokken 
zullen worden. 
 
Christenen algemeen, denken altijd veel 

sterker te zijn dan Eva, hélaas! Opgelet! 

Eva had het woord van God slecht 

onthouden, vergeten?  Te kort aan 

Bijbelkennis, en ze had toch zo’n heel 

klein Bijbeltje van enkele verzen! Ze werd 

sluw misleid, en de besmetting van 

gedachten ging tot Adam, welke toen de 

heerser op aarde was. De duivel won een 

veldslag, kreeg die macht, maar wint niet 

de eeuwenoude oorlog.  

Bedenk de dingen die boven zijn, onze 

hoop! ( Kol.3:2). Bedenkt de dingen, die 

boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
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WONDEREN 
 

Een onderdeel van onze geestelijke strijd, is wonderen te ervaren in ons persoonlijk 

leven en algemeen. Wij kunnen niet altijd door eigen inzet, eigen kracht, als 

overwinnaar uit die strijd komen. Wat een troost! Mozes stond voor de Rode zee en 

aan de andere kant het leger van de duivel. Mozes was machteloos, MAAR: 

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. 

Dan kwam er de overwinning van Gods volk, de ontsnapping! Straks komt de 

antichrist, als wereldheerser, doch komt aan zijn eind door Jezus! (Openb.13:11)  

Openbaring 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - 

want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen - en zij, die met Hem zijn, de 

geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. 

Engelen strijden mee! 

 

De profeet Elisa kwam in een ernstige strijd, de reden hiervan : Hij bleef God trouw 

in zijn doen en laten. Wij lezen in 2 Kon.6:17 hoe de ogen van Elisa’s knecht werden 

geopend, en zag hoe daar vele paarden en wagens te zien waren. Een legermacht 

van engelen omringde hier de profeet. De knecht kon nu eens zien, wat niet te zien 

was, doch het werd een bewijs voor hem dat die engelenmacht er was! De 

troosteloze man werd hierdoor getroost, en kreeg een gevoel van veiligheid!    

Wij zijn ons niet altijd bewust hoe ook kinderen van God bescherming kennen, die ze 

met eigen ogen niet kunnen zien. Deze bescherming kan voorkomen in het leven van 

een christen, en dit is een ervaring welke ons geloof laat groeien. Dus weten is 

belangrijk.  
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Bij de gevangenneming van Jezus, reageerde een discipel en sloeg het oor van een 

slaaf af. Doch daar sprak ook Jezus: 

Matteüs 26:53 Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond 

meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?  

 

 Psalm 34:8 De Engel des HEREN legert Zich 
rondom wie Hem vrezen, en redt hen. 
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