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Om te zingen:
Opw 661
Opw. 176
Opw. 486
Suggestie om te beginnen:
Hang een groot vel op, en laat
iedereen dingen opschrijven
die met onze tijdgeest te
maken hebben. Wat vinden
jullie typische kenmerken van
deze tijd?
Rom. 12: 21. Als je naar de lijst
met kenmerken van de
huidige tijdgeest kijkt, hoe
voer je strijd? Hoe beken je
kleur? Hoe ‘anders’ ben je of
wil je zijn?
Om te lezen:
Hand. 16: 16-26
Efez. 2: 1-3
Rom. 12:21
Voor het gebed:
Gebed is een krachtig wapen
in de geestelijke strijd. Neem
tijd om God te vragen om Zijn
Heilige Geest om te helpen in
de strijd, als die heel voelbaar
is. Bid voor inzicht en om
bescherming.
TIP
Weet dat er een team
bevrijdingspastoraat is in de
gemeente, die graag voor
mensen bidt. Verwijs ernaar,
als je mensen in je kerngroep
kent die verlangen naar
bevrijding.

Gezag van Jezus Christus in jou
Deze preek is de laatste van een tweeluik over het thema ‘geestelijke strijd’. Of positiever: de
Naam boven alle naam! In Hand. 16: 16-18 lezen we dat Paulus een waarzeggende geest
uitdrijft. Het uitdrijven van een boze geest gebeurt op basis van twee principes:
(1) via een rechtstreeks bevel; ‘Ik beveel je in de Naam van Jezus Christus, verlaat …..! Het gaat
dus niet om een gebed tot God. Het is ook geen beleefd verzoek aan de geest.
(2) je geeft dit bevel niet vanuit je eigen autoriteit, maar in de naam van Jezus Christus.
Ik hoop dat je de principes die ik net noemde wilt meenemen. Ik vat het als volgt samen:
Als christen ben je bekleed met het gezag van Jezus Christus – en in zijn naam mag je [mocht dit
nodig zijn] een boze geest bevelen om te vertrekken. Dit is de kern.
‘Geestelijke strijd’ is veel breder dan alleen het uitdrijven van geesten.
In Efez. 2: 1-3 lezen we dat volgens Paulus er drie vormen van strijd zijn, drie dimensies in de
werkelijkheid om ons heen die ons af willen houden van God. Dat zijn: (1) het vlees; (2) de
wereld; (3) de duivel. En iedereen van ons heeft te maken met geestelijke strijd in die brede –
en ook diepe – zin van het woord. Misschien staat het je nog bij: in de stad Efeze waren er veel
mensen tot geloof gekomen. Zij hadden zich bekeerd van hun magische praktijken. Later geeft
Paulus hun nader onderricht, via zijn brief. Ik denk dat wij dit onderwijs net zo goed nodig
hebben, ook al leven we in een heel andere tijd en cultuur. We zullen zien dat deze alle drie
voorkomen in Handelingen 16.
Het ‘vlees’
Paulus gebruikt dit woord in Efez. 2:3: “We lieten ons beheersen door de begeerten van ons
vlees. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen.”
Bij vlees denk je al gauw aan je lichaam. Dat is niet vreemd, als je de grondtekst letterlijk
vertaalt: ‘verlangens van het vlees’. Het zal wel over seks gaan, of over te veel eten, denk je dan!
‘Leven naar het vlees’ betekent dingen doen vanuit je eigen kracht, in plaats van vanuit de
kracht van de Heilige Geest. De basishouding van ‘vlees’ is dat je op jezelf gericht bent. En dat je
hierbij sterk wordt gedreven door allerlei verlangens of begeertes, zelfzuchtige verlangens zoals
in de NBV staat. In de Bijbel heeft ‘vlees’ ten diepste te maken met het niet willen accepteren
van je kwetsbaarheid en van je afhankelijkheid van God.
Wat is een voorbeeld van een begeerte, of een verlangen van het vlees, die iemand helemaal in
beslag kan nemen? Omdat dit je een gevoel van macht en controle over je leven geeft? Heel
simpel: geld. Denk aan de scène in Handelingen 16.
De eigenaars van een jonge slavin verdienen ‘veel geld’ door haar de toekomst te laten
voorspellen. Het is opvallend dat zij helemaal niet luisteren naar wat zij eigenlijk te zeggen
heeft. De slavin schreeuwt dagenlang aan één stuk door (vers 21): ‘Deze mensen zijn dienaren
van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’
De eigenaars van de slavin zien vervolgens dat Paulus die waarzeggende geest uitdrijft. De slavin
wordt bevrijd, gered van de macht die haar kwelt. Maar de eigenaars van de slavin zijn geestelijk
doof en blind. Ze laten zichzelf beheersen door de begeerte van hun vlees.
De ‘wereld’
Het tweede niveau in geestelijke strijd die Paulus onderscheidt slaat op de tijdgeest. Zoals in
Efez. 2:2 (vertaald): ‘Jullie liepen in de pas met het tijdperk van deze wereld’. Als mensen
worden wij allemaal beïnvloed door de cultuur en de tijd waarin wij leven. Je denkt misschien
dat je in volledige vrijheid je keuzes maakt. Maar intussen word je beïnvloed en bestuurd door
modes en trends, door sociale media en marketing. Om een bekend voorbeeld te noemen: wij
leven in een consumentencultuur. Het bevordert de gedachte dat jouw persoon en jouw
beleving centraal staat. Dingen moeten vooral leuk en lekker zijn, tot zelfs een preek toe!
De laag van ‘wereld’ raakt dus aan dingen die veel groter zijn dan wij en waar wij onderdeel van
uitmaken. Denk hierbij ook aan economische verhoudingen, politieke systemen, of opvattingen
als ‘eigen volk eerst’. We komen deze ‘wereldse’ dimensie tegen in de verzen Hand. 16: 20-21.
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Voor het geloofsgesprek
1. Strijd voeren tegen eigen
verlangens, gedachten, ‘ik’
gerichtheid, dingen doen uit
eigen kracht.
Herken je dit als strijd?
2. De duivel is een
leugenaar; wat mooi is
maakt hij lelijk, en wat
kwaad is, laat hij mooi lijken.
Kun je hier een voorbeeld bij
bedenken?
3. In Rom. 8: 4-15 gaat het
over het ‘Leven door de
Geest’ in tegenstelling tot
‘Leven naar het vlees’.
Onderstreep in deze tekst
eens met twee kleuren de
woorden die bij ‘vlees’
horen en de woorden die bij
‘Geest’ horen. Wat merk je
hierbij op?
4. Efez. 6 :10-18. God geeft
ons doeltreffende wapens in
de strijd. Waar zoek je je
kracht?
- richt je op Gods waarheid
(gordel)
- bescherm je tegen schuld
en veroordeling (harnas)
- wees betrokken, wees
bereid het evangelie te
delen (sandalen)
-Blijf vertrouwen (schild van
geloof)
-bescherm je gedachten
tegen aanklachten (helm)
-ken de Bijbel, het woord
van God (zwaard van de
Geest)
-bid, geleid door de Geest
Welke spreekt je het meest
aan en waarom?

De boze slaveneigenaren hebben een financiële tegenvaller. Maar let eens op hun aanklacht –
die gaat over iets heel anders. Ze willen dat de leiders en de menigte het uitdrijven van de
waarzeggende geest zien als een rechtstreekse aanval op de Romeinse identiteit en waarden.
Een typisch voorbeeld van groepsdenken: wij-zij.
Maar ‘wereld’ heeft ook te maken met hoe rijkdom, macht en aanzien zijn verdeeld. Slavernij,
racisme en uitbuiting zijn voorbeelden van het ‘tijdperk van deze wereld’. Ook diepe patronen in
een cultuur hebben te maken bijv. in Hand. 16 waarin alles draait om eer en schaamte. De
eigenaars van de slavin voelen zich vernederd door Paulus en Silas. Zij zorgen ervoor dat Paulus
en Silas op hun beurt worden beschaamd. De bedoeling hiervan is om hen te vernederen Om
deze boodschap uit te zenden: Gespuis zonder enige maatschappelijke status en waarde.
Deze tweede dimensie; we maken er onderdeel vanuit en vinden het wellicht moeilijk te
herkennen.
‘De duivel’
De derde laag van de geestelijke strijd is al helemaal vreemd voor ons als moderne westerlingen.
Hierin gaat het namelijk om een onzichtbare, geestelijke dimensie. Paulus verwoordt het zo
(Efez. 2:2): Jullie gedrag paste bij de heerser over de machten in de lucht, [dat is] de geest die nu
werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. En deze geest heeft invloed op het gedrag van
mensen. In Efez. 6:12 legt Paulus nog iets meer uit: Onze strijd is niet gericht tegen mensen,
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de
kwade geesten in de hemelsferen. Paulus maakt ons er gevoelig voor dat er kwaadaardige
machten kunnen schuilgaan achter (bijvoorbeeld) de tijdgeest, of achter bepaalde
maatschappelijke structuren. Denk bijvoorbeeld aan het machtige Romeinse rijk. Hierin wil de
keizer als een god vereerd worden. Daarbij ziet hij christenen als een grote bedreiging, want zij
weigeren om hem te vereren. Christenen dienen de Naam boven alle naam! Vandaar dat
christenen worden vervolgd. De derde ‘laag’ van Paulus maakt ons erop attent dat die
christenvervolging te maken kan hebben met de invloed van een duistere geestelijke macht. In
deze lijn lezen we in Openbaring 2:10 deze aankondiging: De duivel zal sommigen van u in de
gevangenis werpen. De duivel? De vervolging door het Romeinse rijk heeft een diepere,
geestelijke dimensie. Dat is wat de schrijver van Openbaring wil zeggen, net zoals Paulus dat
doet. Ik denk dat deze boodschap volop actueel is!
Belangrijke les
Dit is een belangrijke les voor ons uit Handelingen 16. Na een geestelijk hoogtepunt, een
geestelijke overwinning, kun je rekenen op een tegenaanval uit het rijk van de duisternis. Hierbij
zal het doel zijn om je te ontwrichten, en te ontmoedigen. Misschien herken je waar ik het over
heb? Maar uiteindelijk behaalt God de overwinning! In het geval van Paulus en Silas gebeurt dit
door de aardbeving. Maar het kan natuurlijk ook op andere manieren.
Tot slot een bemoediging! Weet je wat ik het meest indrukwekkende vers vind van Handelingen
16? Vers 25: “Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen
voor God.” Dit vind ik geweldig. Zij konden bidden tot God en Hem eren met hun liederen, en de
naam van Jezus proclameren aan de geestelijke machten.
Heidelbergse Catechismus
Een eeuwenoud boekje uit de Duitse stad Heidelberg vat Efez. 2:1-3 eenvoudig samen.
Vraag:
Wat is het zesde wat de Heere Jezus ons leert bidden?
Antwoord: 'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.
‘Dat betekent: wij zijn zo zwak, dat we vanuit onszelf het nooit volhouden. Bovendien vechten
onze grootste vijanden, de duivel, de wereld en onze zondige aard, ons onophoudelijk aan. Wilt U
ons staande houden en versterken door de kracht van Uw Heilige Geest’.

