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STRIJD DE GOEDE STRIJD DES GELOOFS
HJM Sales, 11-08-2017
Geliefde broeders en zusters, in 1 Tim. 6:12a staat voor Gods kinderen een belangrijke tekst
geschreven, namelijk: “Strijd den goeden strijd des geloofs, ……”. Het werkwoord strijden is
in de Griekse grondtekst “ago’nizomai”, d.w.z. “met tegenstanders strijden, vechten, dan wel
metaforisch strijden, worstelen met moeilijkheden en gevaren of met inspanning nastreven
om iets te verkrijgen”. Apostel Paulus riep ons op om te strijden om ons geloof niet te
verliezen, maar te behouden, ja, zelfs sterker te doen worden. En hij noemde die strijd een
goede strijd. Het bijvoeglijke naamwoord goed is in het Grieks “ka’los” en betekent “mooi,
schoon, goed, gezond, sterk, flink, fris, gunstig, bruikbaar, geschikt, aanzienlijk, voortreffelijk,
juist, echt, erkend, kostbaar, prijzenswaardig, nobel, moreel goed, edel, eervol, aangenaam
aandoend, rechtschapen”.
Wat een opsomming van bijzonder aantrekkelijke kwalificaties! Gods Woord noemt de strijd
des geloofs waarin wij verkeren (soms meer, soms minder) in één woord GEWELDIG. Het is
een goede strijd, want wij nemen deel aan de strijd tegen satan en de beloning van die strijd
is het heerlijke, eeuwige leven in de hemel, waarvoor Jezus Zijn leven prijsgaf op het kruis.
Dat doet de vraag rijzen, hoe wij dan hebben te strijden? Want Jezus heeft toch overwonnen
in de strijd? Wij hoeven toch niet meer te strijden? Jezus is toch de grote Overwinnaar, Die
de kop van de slang satan heeft vermorzeld? Inderdaad heeft Jezus overwonnen en samen
met Hem zijn wij meer dan overwinnaars, zegt Rom. 8:37. Door Jezus’ Kruisoffer mogen de
mensen die geloven behouden worden. Satan bezit nu niet meer de sleutels van de dood en
het dodenrijk (Openb. 1:18). Maar hij heeft wel nog invloed via zijn leugens (Joh. 8:44). Hij
probeert om mensen van hun geloof in Jezus’ redding brengende Offer af te brengen.
Maar gelukkig geeft de bijbel ons ook het antwoord hoé wij mogen strijden om ons geloof in
Jezus te behouden.
Jezus’ Naam is in Hebreeuws “Jesjoea” ( ewvy ), wat betekent “God (JHWH) redt, brengt
redding". Onze redding van het eeuwige verderf is door Jezus en die redding is ook vastgelegd in Zijn Naam. De bijbel noemt Jezus ook het Brood des Levens (Joh. 6:33,35,47-58)
en uit het Hebreeuwse woord voor brood mogen wij verstaan hoe wij moeten strijden
“Brood” is in Hebreeuws “lechem” ( Mxl ), maar Mxl kan volgens Hebreeuwse grammatica
ook gelezen worden als “lacham” ( Mxl ), d.w.z. “strijden, oorlog voeren”.
Wij strijden de goede strijd des geloofs door zo veel mogelijk van Gods Woord, het hemelse
Brood, te ‘eten’, waarmee wij ons geloof opbouwen en mét dat geloof de vijand verslaan.
En het is zo mooi, dat wij dat in alle rust mogen doen.
In Ex. 14:14 zei God tegen Mozes: “De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn”,
tijdens de Uittocht van het volk van Israël uit Egypte. Israël hoefde niet bang te zijn voor de
legers van de Faraö, want God stond aan hun kant en zou hen beschermen. Het is een
vaste waarheid voor Gods kinderen, dat de strijd des Heren is (1 Sam. 17:47). Het is Zijn
aangelegenheid en niet de onze!
Daarmee wordt ook begrijpelijk en duidelijk wat in Psalm 23:4-5 geschreven staat: “Al ging ik
ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw
stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover
mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.”
Temidden van grote problemen, moeilijkheden en strijd veroorzaakt door satan (het dal des
doods) hoeven wij niet bang te zijn. Omdat God voor ons strijdt. Ja, Hij wil en maakt zelfs
mogelijk, dat we dan in geloof van Zijn rijkelijk gedekte tafel eten. En Hij wil, dat wij dat zelfs
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doen in het volle gezicht, het aangezicht, van de geestelijke vijanden. Dat is pas echte rust,
broeders en zusters. Satan brult als een leeuw en wij worden er niet warm of koud van.
Omdat wij vertrouwen op de Heer, onze Beschermer en Strijder.
Toen Israël aan de grens van het Beloofde Land Kanaän was aangekomen, zond Mozes
twaalf verspieders uit om het land te verkennen. Tien van hen kwamen terug met verhalen
over reuzen, die ze nooit en te nimmer zouden kunnen verslaan. Twee verspieders, Jozua
en Kaleb, bevestigden inderdaad de aanwezigheid van reuzen, maar die zouden geen enkel
probleem vormen, omdat immers de Here God aan hun kant stond en voor hen zou strijden.
Zij geloofden beiden in de beloften van de Here God, maar zíj werden niet door het volk
geloofd. Neen, Israël geloofde de negatieve verhalen van de tien bange verspieders. Het
gevolg was dat de gehele generatie van Israël nooit meer het Beloofde Land binnentrekken
kon, met uitzondering van Jozua en Kaleb. Wat een tragedie! U kunt dit verhaal lezen in
Num. 13 en 14.
In Hebr. 3:19 schreef de Heilige Geest de ultieme reden: “En wij zien dat zij niet hebben
kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.” Wat een ernstige waarschuwing! Wat een waarschuwing om toch niet bange, kwade verspieders te geloven en niet naar satan’s negatieve
influisteringen te luisteren.
Indien we Hebr. 3:7-19 en 4:1-13 aandachtig lezen, ontdekken wij dat de Heilige Geest het al
dan niet binnengaan van het Beloofde Land vergelijkt met het al dan niet ingaan in Gods
rust, welke Hij voor ál Zijn kinderen heeft weggelegd. Hij wil zó graag, dat wij gaan rusten in
Hem, zodat Hij voor ons de strijd kan voeren. Hebr. 4:3a – “Want wij, die geloofd hebben,
gaan in de rust,…..”
Geliefde broeders en zusters, is het dan niet bijzonder dat, terwijl wij volgens de bijbel niet
vreesachtig moeten zijn, de Heilige Geest ons waarschuwt om wél te vrezen als het gaat om
het niet kunnen ingaan in Gods rust? Hebr. 4:1 – “Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd,
de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven
te zijn.” Vandaag vraagt de Heilige Geest aan u en mij: “Kun jij rusten in de Heer? En ook als
de problemen in je leven groot zijn?
Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.

