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De vader van de maanzieke jongen is 
ten einde raad. Zijn zoon is ernstig ziek. 
Hij is in de greep van een stomme 
geest. Regelmatig krijgt hij een soort 
epileptische aanvallen. En waar die 
geest die jongen ook aangrijpt, hij 
scheurt hem, knerst met zijn tanden en 
hij verdort. Zijn levenssappen vloeien 
uit hem weg. Alle verschijnselen wijzen 
er duidelijk op: die jongen is in de 
macht van de duivel. Die drijft hem in 
water en vuur, om hem te verderven. 
Hier blijkt de ware aard van de duivel. 
Hij kan zich soms mooi voordoen, maar 
zijn bedoeling is de mens naar de 
ondergang, naar het verderf te brengen. 
Deze ellende is een beeld van de nood 
van ieder mens. We zijn moedwillig de 
duivel toegevallen en verkeren van 
nature in zijn macht. Of we het merken 
of niet, maar de duivel is uit op onze 
ondergang! Verstaan we die nood en 
wordt ons dat tot schuld? Dan mag in 
deze geschiedenis van het evangelie de 
nodiging tot ons uitgaan, om met dui-
velswerk tot de Heere Jezus te gaan! 

De vader spreekt zich in deze nood uit 
voor de Heere Jezus. Die is net afge-
daald van de berg der verheerlijking. 
Daar hebben Zijn drie intiemste discipe-
len Jezus’ heerlijkheid aanschouwd. 
Toen Jezus in de Goddelijke majesteit 
werd gehuld klonk de stem van God de 

Vader uit de hemel : “Deze is Mijn 
geliefde Zoon, hoort Hem!” Als Jezus 
met Zijn drie discipelen naar beneden 
gaat, zijn daar de andere discipelen in 
discussie met Schriftgeleerden. Die 
betwisten de macht van Jezus. Zijn 
invloed gaat voorbij. En ineens 
staat Jezus dan bij hen. Die 
vader komt naar voren met 
zijn grote nood. En daarin 
blijkt de macht van de duivel. 
Alsof de duivel heel uitdagend 
tegenover Jezus staat met zijn 
boze bedoelingen. Bent U de 
heerlijke Zoon van God? Kijk eens 
wat een grote macht ik heb! Die jongen 
heb ik volkomen in mijn greep. En die 
vader heeft aan Jezus’ discipelen 
gevraagd om die duivel uit te werpen, 
maar zij konden het niet. Dus aan het 
eind van alle mogelijkheden doet die 
vader een beroep op de Heere Jezus : 
zo Gij iets kunt, wees met innerlijke 
ontferming over ons bewogen en help 
ons! Als U iets kunt…Hij zegt het weife-
lend. Eigenlijk heeft hij er geen hoop 
meer op, maar het is het enige wat hij 
nog kan proberen. Hij beveelt zich drin-
gend aan in de aandacht van de Heere 
Jezus. En hoe gebrekkig ook, dit gebed 
om ontferming verhoort de Heere. Want 
Jezus gaat hulp geven. Hij is van 
Zichzelf innerlijk met ontferming bewo-
gen. Zo openbaart Jezus Zich hier in 

LICHT IN LIJDEN

STICHTING EVANGELISEREND LECTUURFONDS VOOR CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN

MEDITATIE

Beroep op Gods ontferming
“… maar zo Gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen, en 
help ons!”

Marcus 9:22b
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Nog steeds gaat ons land en een 
groot deel van de wereld gebukt 
onder de maatregelen mbt het coro-
na-virus. Het is een ernstige roep-
stem, maar het lijkt wel of de meeste 
mensen daar aan voorbij leven. Velen 
worden beheerst door het ene: wij 
willen ons eigen leven weer leiden. 
Alles bij elkaar zijn het duidelijke sig-
nalen dat we in de eindtijd leven. Dan 
wordt het een groot wonder dat we 
nog in de genadetijd mogen leven. 
Het woord van Christus is heel actu-
eel: Waakt! De Heere geve die gena-
de aan gezonden en zieken.

Zo mag er in dit nummer vanuit Gods 
Woord weer veel worden geboden om 
te overdenken. De Heere geve u allen 
Zijn nabijheid en zegen. 

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten
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e Christus heeft aan Zijn kruis de over-
winning behaald. Daarvoor heeft Hij 
betaald met Zijn offer en bloed. Door 
dat te geven heeft Jezus aan de duivel 
zijn recht en macht ontnomen. Dan is 
het voor ons : vrees niet, geloof alleen! 
Want deze indrukwekkende genezing 
heeft als doel om tot geloof in Jezus te 
brengen. Er is nl. een veel grotere nood 
dan de ziekte van die jongen. En dat is 
: het ongeloof. Want Jezus roept uit: “o 
ongelovig geslacht!” die vader doet een 
beroep op Jezus : zo Gij iets kunt…. 
Maar Jezus draait het om: “Zo gij kunt 
geloven, alle dingen zijn mogelijk dege-
ne die gelooft.” Jezus zegt daarmee: de 
vraag is niet of Ik het kan, maar of u 
kunt geloven dat Ik alle dingen kan. Die 
vraag komt ook tot ons. Horen we nog 
bij het ongelovig geslacht, of geven we 
ons werkelijk over aan de Goddelijke 
almacht van de Heere Jezus? Als Jezus 
dit woord tot die vader spreekt, breekt 
het bij deze man door : “Ik geloof, 
Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp!” 
Een bijzondere bekering, door Jezus 
bewerkt. Die man gaat niet discussiëren 
of redeneren. Geen aarzeling of twijfel. 
Op het getuigenis van Jezus erkent hij 
Hem als Heere. Niet meer het afstande-
lijke : “Meester”, maar hij buigt in 
onderwerping aan Jezus : “Heere”. Mag 
dat ook bij ons de vrucht zijn op het 
heerlijk woord van Jezus? 

Die vader wordt bevrijd van zijn onge-
loof. Hij schreeuwt het uit, onder tra-
nen. Want nu beseft hij zijn dwaasheid 
en schuld dat hij niet eerder in dat ver-
trouwen tot Jezus is gegaan. Met 
berouw vlucht hij gelovig tot Jezus. In 
geloof, dat nog met ongelovigheid is 
vermengd. Hij heeft de hulp van Jezus 
meer nodig dan zijn zoon! Hij erkent 
dat Jezus de macht heeft om zijn onge-
loof te veranderen in oprecht geloof. 
Zalig, als het bij ons zo ook mag door-
breken. Deze vader wordt in zijn gelovig 

Zijn barmhartigheid. Hij is als de gelief-
de Zoon van God bevoegd en bekwaam 
om het wonder van verlossing te vol-
trekken. Hij betoont in de redding van 
deze jongen dat Hij sterker is dan de 
duivel. Hij bestraft de onreine geest en 
beveelt : ga uit van hem en kom niet 
meer in hem! Dat gebeurt in een diepe 
weg. Die geest roept en scheurt die 
jongen en dat kind wordt als dood. De 
mensen denken dat hij gestorven is. 
Maar Jezus grijpt hem bij de hand en 
richt hem op. Als uit de dood komt hij 
tot het leven. Dat is de opstandings-
kracht van Jezus! Wat een heerlijk 
evangelie. Dwars door de dood heen 
overwint Jezus de duivel en verlost Hij 
van de macht van de boze! Dat is te 
danken aan Zijn ontferming alleen. Een 
zondaar doet niet tevergeefs een beroep 
op Jezus’ barmhartigheid. Smeken wij 
de Heere ook om die reddende genade? 
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vluchten tot Jezus een voorbeeld voor 
ons allen: alzo tot de Heere uitgaan in 
onvoorwaardelijk vertrouwen. Maar toch 
die twijfel en onzekerheid! En zo weinig 
geloof, nog veel zonde en tekort? Dat 
mag u meenemen in het vluchten tot de 
Heere. Het valt onder de ongelovigheid 
die er nog is. Kom mij daarin te hulp. 
Want die genezing van die jongen is 

een stimulans om in het geloof alle din-
gen van deze Jezus te verwachten, want 
het is waar : er zijn geen grenzen aan 
Jezus macht, voor ieder die wonderen 
van Hem verwacht! 

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

Je zal je ogen opendoen in het donker 
en ineens iets zien! Dat overkwam de 
profeet Zacharia. Ineens stond daar een 
Man voor hem, zittend op een paard. 
Het was de HEERE zelf, die hem in 
mensengedaante verscheen om via hem 
het volk te bemoedigen. 
Dat was wel nodig want ze hadden net 
een periode van 70 jaar ballingschap 
achter de rug. 70 jaar gedwongen leven 
in een land dat het jouwe niet is, ver 
van het land dat God jou heeft gege-
ven. De tempel waar je je God ont-
moette voor je ogen hebben zien ver-
branden. 70 jaar heeft Israël zich van 
God en mensen verlaten gevoeld.

Maar God had zich ontfermd, want zijn 
liefde blijft. Hij wil niets liever dan 
wonen te midden van de mensen. Na 
70 jaar mag het volk terugkeren naar 
Jeruzalem en mag het stad en tempel 
gaan herbouwen.

Een nieuw begin, maar meteen ook een 
begin met een domper. Want al moch-
ten ze naar hun land terugkeren, poli-
tieke zelfstandigheid werd hun niet 
gegund. Ze bleven in de macht van de 

koning die hen 70 jaar gevangen had 
gehouden. Bij de herbouw van de tem-
pel werden ze tegengewerkt door de 
mensen die in de tussentijd in hun land 
kwamen wonen. Wat hadden ze 
naar hun land en hun stad, 
Jeruzalem, verlangd. Maar de 
stad lag er vervallen bij en de 
herbouw van de tempel wilde 
maar niet op gang komen.

We herkennen die domper wel. 
Blij zijn dat je vrij bent om te 
geloven, maar tegelijkertijd de kerk 
steeds minder zien worden. En om je 
heen steeds weer mensen die vinden 
dat je een achterhaald geloof aanhangt. 
Je wilt je er nog wel voor inzetten, 
maar er komt geen beweging in en ten-
slotte leg je neer bij de situatie.

Maar God doet dat niet. Hij verschijnt 
aan de profeet en Hij doet dat `s 
nachts. Ik ben bij jullie, laat Hij Israël 
weten, ook als het donker is. Dat mag 
ook ons wel bemoedigen.

De profeet ziet hem als Man. Het is 
dezelfde die later volledig Mens werd in 

ONTFERM U!
Hoe lang nog zult U zich niet ontfermen? (Zach. 1:12)
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“HEDEN EN TOEKOMST”

Wij leven in een tijd, ja armen en rijken,
Waarin het menselijke kan bezwijken,
Aan vrees en verwachting der dingen,
Die komen zullen en de mens omringen.

Staatslieden aan deze wereld verbonden,
Toch veel teleurstellingen ondervonden,
Bij de plannen waarin men toekomst zag,
Voor wereldvrede en het volkerengezag.

Grote gebeurtenissen werpen steeds vaker,
Donkere schaduwen voor nu en ook later,
Steeds scherper scheidt zich het ware Licht,
Van het aardse donker dat zich op ons richt.

De Goddelijke profetieën geven het juiste Licht,
Dat probeert door te dringen tot een ander zicht,
Bij mensen die steeds zitten in diepe duisternis,
Om te komen en te weten wat echt Levenslicht is.

In het boek der boeken, het Bijbelboek,
Kan elke ijverige en nederige op zoek,
Naar een zeer wonderlijke geschiedenis,
Over ieder komende wereldgebeurtenis.

De toekomst houdt de mens toch bezig,
Maar helder licht is vaak niet aanwezig,
Men ziet vaak donkere wolken gaan,
In heden en toekomst van dit bestaan.

Wie de Bijbel leest en zich hier aan bindt,
Zal de diepste wijsheid ontvangen, God bemint,
Want er is een weg ingeslagen met ander zicht,
Ja geleid met een nimmer weigerend bakenlicht.

Rijkdom: Gods eeuwig woord en zijn Geest,
Helpen op de levensweg, wie je ook bent geweest,
Een nieuw bestaan komt heel langzaam in zicht,
Dwars door het heden zien we toekomst in Gods Licht.

Laat de Geest in je hart wonen:
Met een groet: G.J.Gijlers, Coevorden.
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GODS TROUWE ZORG

Het is voldoende voor één dag
te bidden en te zorgen
Wat heden ons ontmoeten mag
denk daarbij niet aan morgen

Het is genoeg dat elke dag
zijn last is toegemeten
Die héden zorgt, zal stellig u
ook morgen niet vergeten.

Hij geeft voor elke dag u brood
en kracht en licht en leven;
Zou Hij niet morgen evenzeer
u, wat goed is, geven?

Zie daarom niet zo ver vooruit
met zuchten en met zorgen
Wie heden op zijn God vertrouwt
ziet ’s Heeren hulp ook morgen.

Jezus. Hier verschijnt Hij aan de profeet 
als Man. Een Man te paard. Een gestalte 
die kracht uitstraalt. Precies wat de 
teruggekeerde ballingen nodig hebben 
nu ze zich zwak voelen staan. Ook ons 
bemoedigt die gestalte: we hebben een 
Sterke naast ons staan, al zien we Hem 
niet altijd in het donker.
 
Om Hem heen ziet de profeet nog 
andere ruiters. Ze zijn de wereld rond-
getrokken en komen Hem verslag uit-
brengen van wat ze hebben gezien. 
‘Alles is rustig en stil,’ melden ze. Geen 
nieuwe dingen te melden. 
Mooi, zou je denken. Wat is er beter 
dan dat het in de wereld rustig is? Maar 
zo denkt de Man die de profeet ziet 
niet. ‘Hoelang nog zult U zich niet ont-
fermen,’ roept Hij. Het volk had zich bij 
de situatie neergelegd, maar de Man 

kan er niet mee leven. 
Dan klinken er bemoedigende woorden 
van God uit de hemel. Dan kan ook niet 
anders, want God en de Man zijn één. 
De HEERE zal zich over Jeruzalem ont-
fermen. Stad en tempel zullen worden 
herbouwd. Het goede waarmee Hij 
Jeruzalem zal zegenen, zal zo overvloe-
dig zijn, dat het over de muren van de 
stad heen over de hele aarde zal vloei-
en. 
 
Nog steeds staat Hij naast ons als we 
ons zwak voelen staan en ons bij de 
dingen neer willen leggen. Hij is bij ons 
en legt zich er niet bij neer. Moet ons 
dat niet bemoedigen?

Lexmond
dr. J. van Eck.

Zijn trouw is elke morgen nieuw
’t Was gisteren zo en heden. 
Wie op Gods trouw zich steeds verlaat
kan moedig voortwaarts treden.

En is de laatste stap gedaan,
de laatste band verbroken,
Dan roepen wij met blijdschap uit: 
aan niets heeft ’t ons ontbroken!
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Het is opvallend hoe in dit gebed voor 
zieke mensen de Heere Jezus centraal 
staat. Het is het doel van de roeping 
van de christen om met Christus te zijn. 
Om dat te bereiken gebruikt de Heere 
soms diepe wegen. Dan komt de gelovi-
ge in bestrijding en aanvechting terecht. 
Wij moeten door veel verdrukkingen het 
Koninkrijk Gods ingaan. Ook een perio-
de van ziekte valt daar onder. Velen 
hebben in deze “corona-tijd” te maken 
met ernstige ziekte. Daarbij komen 
allerlei gevoelens naar voren. Er is spra-
ke van onzekerheid. Hoe moet ik me 
gedragen om dat virus niet te krijgen? 
Het kan een krampachtigheid in de 
levenshouding te weeg brengen. Wat 
gebeurt er als ik wel corona krijg? Zal 
er dan genezing zijn? Open vragen 
waarop er geen direct antwoord is te 
geven. Daarnaast is er bij velen ook de 
angst voor het sterven. We weten niet 
wat het is om te gaan sterven. En als 
het moment daar is, hoe zal het dan 
zijn? Want sterven is God ontmoeten. 
En Hij velt een rechtvaardig oordeel. 
Hoe zal dat voor mij uitvallen? Zijn dit 
nog open vragen voor ons, zonder dat 
we daarin enig houvast hebben, dan 
moeten we ons afvragen of het ware 
geloof ons deel wel is. Dan kunnen we 
immers nog niet zeggen dat we de eni-
ge troost in leven en in sterven mogen 
kennen. Zoek dan toch de reddende 
zondaarsliefde van Christus te kennen. 
De HEERE belooft immers: op uw nood-

geschrei doe Ik grote wonderen! De 
opzoekende liefde van Jezus Christus wil 
onze harten vervullen. Dan breekt ons 
hart, we ervaren een wonderbare gena-
de. Die gevende liefde van Christus 
wordt ons kostbaar. Meer dan al het 
andere! Dan verstaan we wat in dit 
gebed onder woorden wordt gebracht: 
“laten we door geen ding van Uw liefde 
worden gescheiden.” Die vrees bij deze 
bidder leeft sterker dan vrees voor ziek-
te en dood. Want als de gelovige van de 
liefde van Christus zou worden geschei-
den, dan is er geen hoop of uitzicht 
meer. Dan zal ik alle troost moeten mis-
sen. Maar Gode zij dank, de apostel 
Paulus mag getuigen dat niets kan 
scheiden van de liefde Gods die er is in 
Christus Jezus onze Heere. Hij is daar-
van verzekerd geworden door allerlei 
ervaringen en beproevingen heen. In de 
geloofspraktijk komt die genade heerlijk 
naar voren. In alles meer dan overwin-
naars, door Hem Die ons heeft liefge-
had. Dat is de troost in tijden van ver-
drukking en benauwdheid. 

Als de mens op zichzelf ziet, dan houd 
je het niet vol in geloven en hopen. Er 
is nog veel zonde en ongerechtigheid. 
Je bent de liefde van Christus niet 
waardig. Wat kan een mens veel moe-
ten doormaken wat oorzaak zou zijn dat 
je van de liefde van Christus wordt 
gescheiden. Dat zou het ergste zijn! Het 
medicijn daartegen? Trek ons dagelijks 

Gebed voor kranke mensen 
(8)
“Laat ons door geen ding van Uw liefde gescheiden worden, maar trek ons dage-
lijks meer en meer tot U, opdat wij het einddoel van onze roeping met vreugde 
aanvaarden mogen, hetwelk is met Christus te sterven, te verrijzen en in eeuwig-
heid te leven.”
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meer en meer tot U. Dichter bij de 
Heere gebracht mogen worden. Dat 
moeite en verdriet ons maar uitdrijven 
tot de Heere. Om te midden van de 
strijd te ervaren : het is mij goed nabij 
God te zijn. 

Zo wordt het einddoel van onze roeping 
met vreugde aanvaard. Met Christus 
sterven. Want vlees en bloed kunnen 
het Koninkrijk van God niet beërven. De 
weg van het kruisdragen gaan, achter 
de Heere Jezus aan. Want wie zijn leven 
zal verliezen om Jezus’ wil, die zal het 
behouden. Dat geeft troost, als we dat 
heilgeheim zo leren kennen. Als de 
Heere de diepe wegen zo wil heiligen 
aan onze harten. Dan zullen we ook 
met Christus verrijzen. Ellende, dood en 
graf zijn niet het laatste. Het zijn tus-
senstations, waar we langs en doorheen 

moeten op weg naar de verrijzenis. De 
heerlijke opstanding om al het oude 
voorgoed achter je te laten. Dat geeft 
moed om ten volle het eeuwige 
leven dat in Jezus is, te verkrij-
gen. Dan zal Christus in Zijn 
heerlijkheid ten volle in het 
middelpunt staan. En dat om 
Hem de dank en aanbidding 
te brengen die Hem toekomt. 
Zalig wie het in de nood en 
moeite mag leren : maar blij 
vooruitzicht dat mij streelt, ik zal 
ontwaakt Uw lof ontvouwen, U in 
gerechtigheid aanschouwen, verzadigd 
met Uw Goddelijk beeld! 

H.I. Ambacht
ds. J.P. Boiten

VLOEK EN ZEGEN

Ik heb mijn schuld en zonden voor God uitgesproken.
Mijn hele leven heb ik voor Hem neergelegd…
Ja, alles wat niet met Zijn heilige wil kon stroken, 
heb ik met hart en mond ootmoedig uitgezegd. 

Toen kwam een einde aan een jarenlang gevecht
en werd de vloek, die op mijn leven lag, gebroken. 
Doch niet ikzelf stond voor Gods troon terecht, 
maar Christus werd daar door mijn schuld doorstoken!

De zegen die Hij daarmee heeft verdiend, 
heeft God, door Hem, op mijn hoofd willen leggen. 
Zo werd ik van een vijand tot een vriend. 

Nu wil ik het aan álle mensen zeggen: 
er is een plaats, waar zondaars mogen schuilen
en waar men vloek voor zegen in kan ruilen! 

Joke van Sliedregt
uit : Doelgericht



8  Kracht naar Kruis no.5 • Februari 2021

Ieder kind van God heeft een persoon-
lijke en eigen strijd te voeren, waarvan 
een ander niet altijd beseft hoe zwaar 
deze is. Maar ook samen staan ze in de 
strijd van het geloof. Zoals we keer op 
keer zien in het Oude Testament vooral, 
dat Gods volk in de strijd geworpen en 
gewikkeld wordt.

In de geschiedenis van Elisa ontdekken 
we dat de Syriërs telkens proberen 
Israel binnen te vallen, maar dat dit 
keer op keer mislukt. De koning denkt 
dan dat er spionage in het spel. Bij 
navraag komt hij er achter dat er iets 
anders aan de hand is. Alle plannen, die 
de koning zelfs in zijn slaapkamer 
maakt, worden in Israel bekend. Niet 
vanwege spionage, maar omdat er een 
profeet is bij het volk van God. Dat 
brengt hem ertoe deze profeet gevan-
gen te laten nemen. Een leger wordt 
daartoe naar Samaria gestuurd, om in 
de nacht de profeet te omsingelen en in 
te rekenen. De knecht van Elisa ontdekt 
deze list, maar de profeet is er niet van 
onderste boven. Hij is ervan overtuigd, 
zo zegt hij, dat er bij ons (Israél) meer 
zijn dan bij de vijanden. Een woord dat 
later door koning Hiskia zal worden her-
haald, als Jeruzalem geheel omsingeld 
is door de vijanden.

De HEERE opent en sluit ogen, zo blijkt 
uit de geschiedenis. Wie is machtiger, 
hij die alleen let op aantallen of hij die 
op de HEERE vertrouwt? Naar een 
woord uit de psalmen is immers de 
HEERE de Overwinnaar in de strijd en 
beschermt Hij Zijn volk in het grootste 
gevaar.

Petrus en Johannes worden in Jeruzalem 
gevangen genomen en hen wordt ver-

boden de Naam van Jezus te gebruiken. 
De satan denkt dat het nu afgelopen is 
in Jeruzalem. Maar de apostelen gaan 
onverminderd en vrijmoedig door met 
het getuigen dat er maar één Naam is 
tot behoud. En zo zien we het de hele 
geschiedenis door. Er kunnen wel allerlei 
aanvechtingen komen en de duivel kan 
het werk van de Heere bestrijden en 
schade berokkenen, maar uiteindelijk is 
hij de grote verliezer, wanneer de strijd 
geestelijk wordt gevoerd. Want: welzalig 
hij, die al zijn kracht en hulp alleen van 
de HEERE verwacht!

Dit vraagt een volstrekt geestelijke 
instelling, waarbij we niet vertrouwen 
op mensen, al is het waar dat de HEERE 
deze kan inschakelen bij Zijn werk van 
verlossing en overwinning. De vijanden 
en achter deze mensen zelf de boze, 
houden niet op kinderen van God en 
heel de kerk aan te vechten. Er bis 
geen adempauze en geen wapenstil-
stand, hoezeer je er naar kunt verlan-
gen, omdat de strijd niet alleen moeilijk 
is, maar ook moe maakt.

Biddend strijden
Bij de herbouw van Jeruzalem in de tijd 
van Nehemia zien we dat de bouwers 
met troffel en zwaard aan de gang 
gaan. In de overtuiging: God van de 
hemel zal het ons doen gelukken en wij 
zullen van daaruit bouwen. Dit vergt 
veel gebed In de geestelijke strijd wordt 
gebeden: bewaar me als de appel van 
Uw oog, wil mij met Uwe vleugels 
bedekken.

Jezus heeft Zijn discipelen leren bidden: 
leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze. Dat is een gezamen-
lijk gebed voor hen allen, dat elke dag 

Samen strijden (9)
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nodig is, evenals we elke dag bidden: 
geef ons heden ons dagelijks brood.

Omdat beproeving van Gods kant en 
verzoeking door de boze meer dan eens 
samengaan, zoals we eerder gezien 
hebben, kunnen we alleen biddend door 
deze strijd heenkomen. Als David eerder 
had gebeden, was hij voor veel ellende 
bewaard. Hij had zichzelf en zijn verlan-
gens zo tegen en kon daarom de strijd 
niet aan. Wie meent zelf wel zo sterk te 
zijn en staande te kunnen blijven, over-
schat zichzelf en onderschat de boze. 
Dat is een kolfje naar zijn hand, een 
verborgen gevaar en een reële bedrei-
ging in het leven van elk kind van God.

In de grote moeite die Paulus heeft met 
een engel die hem met vuisten slaat, 
bidt hij vurig om verlost te worden van 
de doorn in zijn vlees. De Heere troost 
hem, niet door de strijd weg te nemen, 
niet door het slaan van de boze tegen 
te houden en te doen ophouden, maar 
wel door hem zo te sterken dat hij van 
harte getuigt: als ik zwak ben, dan ben 
ik machtig.

Jezus roept de Zijnen ertoe op: bidt dat 
u niet in verzoeking komt. Dat zegt Hij 
niet zomaar. De duivel is machtig, maar 
God is almachtig. En in het gebed tot 
Hem ligt al de overwinning in de strijd.

Zonder wapenrusting ben je niets waard 
en niet in staat de strijd aan te binden, 
ook niet in de strijd staande te blijven, 
zodat je onophoudelijk gewapend moet 
zijn, wetend dat je elk moment aange-
vallen kunt worden.

De overwinning
In een van de vorige artikelen wees ik 
er al op hoe moeilijk de strijd is, door 
te citeren lied 272 uit de bundel ‘Uit 
aller mond’. Het is een weergave van 
wat Paulus als kind van God beleefde en 

dat we in Romeinen 7 aantreffen. Zo 
bidden alle kinderen van God om sterke 
weerstand in deze strijd. Niet een enke-
le keer, maar keer op keer, zelfs levens-
lang. Want we komen deze strijd niet te 
boven. Zodat we in deze geestelijke 
strijd niet onderliggen, zoals in de 
Catechismus wordt aangegeven. We 
moeten de strijd niet opgeven, ons niet 
neerleggen bij de werkelijkheid, want zo 
delven we binnen de kortste keren het 
onderspit.

De Koning van de kerk heeft 
Zijn gemeente bemoedigd en 
vertroost, toen Hij zei dat Hij 
bewaart in het uur van ver-
zoeking (Openb. 3:10). In de 
grote dag des Heeren komt 
aan het licht dat de satan 
overwonnen ís, zoals in het laat-
ste boek van de Bijbel overduidelijk 
den tot onze troost wordt verkondigd. 
Luther, die de strijd met de satan dag in 
dag uit moest ondergaan, heeft in ‘zijn’ 
lied getuigenis daarvan afgelegd: Een 
vaste burcht is onze God, een Toevlucht 
voor de Zijnen!

In het slot van antwoord 127 van de 
Heidelbergse Catechismus wordt vanuit 
het geloof, dat zich helemaal op de 
Heere richt, getuigd: opdat wij uiteinde-
lijk ten enenmale de overhand behou-
den. Er komt een einde aan de strijd! 

En daarom sluit ik af met dit lied:
Er komt een einde aan de strijd,
de Heiland komt en Hij bevrijdt.
Gods Zoon komt op de juiste tijd,
is Koning tot in eeuwigheid.

Als Kind kwam Hij op aarde neer,
nu is hij aller heren Heer.
Hij sterkt de zijnen keer op keer
en komt als Overwinnaar weer.

Hij redt de zijnen door zijn hand
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“Iemand vertelde eens aan dr. Maarten 
Luther, dat zijn dochtertje van vier dik-
wijls met een blij vertrouwen over 
Christus sprak, over de lieve engelen en 
de eeuwige vrede in de hemel, enzo-
voort. En dat hij toen tegen haar zei: 
‘O, lief kind, kon ik dit maar vast gelo-
ven!’ Dat daarop het kind in alle ernst 
haar vader vroeg: ‘Gelooft u het dan 
niet?’

Hierop antwoordde dr. Maarten: ‘De lie-
ve kindertjes leven in onschuld, weten 
van geen zonde, leven zonder nijd, 
toorn, gierigheid, ongeloof enzovoort. 
Ze zijn daarom vrolijk en hebben een 
goed geweten, vrezen voor geen gevaar, 
wat het ook is: oorlog, pest, dood, hon-
ger, armoede. Ze kopen een appel voor 
een Groschen (2). En wat zij horen over 
Christus en het toekomstige leven, dat 
geloven zij eenvoudig zonder enige twij-
fel en spreken vrolijk daarover. Vandaar 
ook dat Christus ons ouderen ernstig 
aanspreekt om hun voorbeeld na te vol-

gen wanneer Hij zegt: “Tenzij dat u zich 
verandert en wordt als de kinderen zo 
zult u in het Hemelrijk niet komen.” 
Want de kindertjes geloven goed en 
Christus heeft daarom de kinderen met 
hun kinderlijke manier van spreken lief. 
Daarentegen is Hij de wijsheid der 
wereld vijandig gezind (vgl. Mattheüs 
11:25; Markus 10:15).’”

UIT DE TAFELGESPREKKEN VAN DR. MAARTEN LUTHER:

Het welbehagen van de Vader
‘In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, 
dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze aan de 
kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is geweest het welbehagen voor U.’ 
(Mattheüs 11:25-26)

houdt in de strijd zijn werk in stand.
Al is er zoveel tegenstand,
Hij brengt hen in het vaderland.

De satan zal ten ondergaan,
dan is het met zijn rijk gedaan!
Want Jezus zal hem tegenstaan
en overwinnend hem verslaan.
Wie strijdend op de Heere ziet,

die vreest voor helen duivel niet.
Wie Jezus kent, wie Jezus ziet
ontgaat de overwinning niet.

Ede
ds. J. Van Amstel
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Tips voor uw veiligheid!
In ons huis of appartement is zeker 
elektrische apparatuur te vinden. En 
helaas kan daarmee weleens iets mis 
gaan. Om dit te voorkomen kreeg ik 
onlangs een folder en ik dacht: de 
inhoud wil ik met u delen. Want het 
blijkt dat onzorgvuldig gebruik van deze 
apparaten vaak een oorzaak is van een 
woningbrand. De brandweer rukt jaar-
lijks namelijk duizenden keren uit voor 
een woningbrand. Kortgeleden was ik in 
een appartementen-complex waar het 
brandalarm afging. Vanwege dit oorver-
dovende lawaai en het feit dat er alleen 
ouderen wonen ging ik op onderzoek 
uit. Een oudere heer had per ongeluk 
de waterkoker op een hete kookplaat 
gezet. De onderkant was wat gesmol-
ten, maar gelukkig had meneer de 
waterkoker er weer snel afgehaald. Dus 
geen vuur, alleen wel zuurstof tekort in 
het appartement. Ik adviseerde hem om 
een raam open te zetten en stelde hem 
gerust. Dit kan ons allen overkomen … 

De meeste lezers zullen ook een water-
koker hebben, meestal wel een koffie-
zetapparaat, misschien een kruimeldief, 
een wasmachine en een droger. Kortom: 
als we om ons heen kijken dan is er 
zeker wel een elektrisch apparaat te 
ontdekken. Bijna alle elektrische appa-
raten worden warm bij gebruik. Die 
warmte moet weg kunnen. Is dat niet 
het geval, dan kan brand ontstaan. Let 
vooral op bij inbouwapparatuur en 
apparaten die een ventilator hebben om 
oververhitting te voorkomen. Hierbij 
kunt u denken aan een wasdroger, mag-
netron, een elektrische oven, een com-
puter en bijvoorbeeld een haarföhn.

Waar moet u op letten: controleer 
regelmatig of er stof opgehoopt is. Want 

dit vergroot echt de kans op brand. 
Verwijder dit stof dus regelmatig. Houd 
ook de elektrische apparaten schoon, 
maar wees heel voorzichtig met water. 
Sluit elektrische apparaten verstandig 
aan. Rol een kabelhaspel bijvoorbeeld 
helemaal uit om oververhitting te voor-
komen. Sluit een frituurpan rechtstreeks 
aan op een stopcontact en gebruik 
hiervoor dus geen verlengsnoer.

Als een apparaat op stand by 
staat, dus de slaapstand, blij-
ven de onderdelen warm. In 
combinatie met stof kán er 
brand ontstaan. Zet het appa-
raat dus regelmatig uit. 
Flatscreens daarentegen produceren 
minder warmte en trekken ook minder 
stof aan. Kijk ook uit met halogeenver-
lichting. Sommigen van ons hebben dit 
nog. Zelfs lampjes met een geringe vol-
tage kunnen schroeiplekken en vervol-
gens brand veroorzaken. Houdt ze daar-
om uit de buurt van gordijnen en 
meubels. De warmte moet weg kunnen. 
Volg daarom altijd de veiligheidsvoor-
schriften op, dan komt het helemaal 
goed.

Vroeger werden ze meer gebruikt, maar 
misschien bent u ook wel in het bezit 
van een elektrische deken. Het is altijd 
een risico als de deken ouder geworden 
is en slijt. Van belang is om de deken 
losjes op te vouwen om beschadigingen 
te voorkomen. En als u de deken weer 
gaat gebruiken, vouw deze dan hele-
maal uit en volg de gebruiksaanwijzing.
Uw droger maakt u vast regelmatig 
stofvrij. Dit is namelijk wel héél erg 
belangrijk. De meesten van ons zullen 
zich aangewend hebben om na ieder 
gebruik het stof te verwijderen. Het is 
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ook van belang om één keer per jaar de 
luchtafvoerslang of aan de onderkant 
van uw droger het stof te laten verwij-
deren. 

De afzuigkap in de keuken moet mini-
maal 1x per 3 maanden schoongemaakt 
worden. Sommigen van ons zullen een 
losse filter erin hebben. Het vet in de 
filter kan vlam vatten, dus vervang deze 
ook regelmatig.

In deze koude maanden gebruiken we 
dagelijks de CV keten of gasgeiser. Het 
beste kunt u een onderhoudscontract 
afsluiten voor een jaarlijkse controle. 
Test ook uw rookmelders en laat 1x per 
jaar de batterijen vervangen. Bent u in 
het bezit van een mobiele airco.

Tot slot onze mobiele telefoon. Er wordt 
regelmatig reclame gemaakt om de 
mobiele telefoon niet in bed te gebrui-
ken. Er kan brand ontstaan als deze 
telefoon tussen de dekens ligt. Laat uw 
mobiele telefoon ook niet te lang aan de 
oplader liggen. Laat uw telefoon daarom 
overdag op.

Ik hoop dat u, net als ik, iets gehad 
heeft aan deze informatie. En ik wens u 
een veilig jaar toe!

Met een vriendelijke groet,
Marianne


