
20120204 Kamperen als een soldaat

Ef. 6:10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de 
wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 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. 13 Neem daarom de wapens van God 
op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen 
houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas 
om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en 
draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is 
kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods 
woorden.
18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid 
voortdurend voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden 
wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het 
evangelie 20 waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek 
als nodig is.

Een groot deel van het NT is geschreven vanuit een “eschatologisch” oogpunt
Wij, de kerk, verwachten Jezus snel
Het einde nadert, We leven nu in de laatste dagen

Veel geschreven over de “Laatste dagen” : Jezus, Paulus, Johannes, etc. etc.
Kenmerken: 
tijden worden slechter – natuurrampen, hongersnoden, oorlogen, angst, etc.
mensen worden slechter – wie vuil is wordt vuiler...
Deze dingen gaan niet aan christenen voorbij (zijn ook mensen)
Christenen zullen steeds meer en erger vervolgd worden om hun geloof!

Bijbel: Wees gewaarschuwd, wees voorbereid, houd stand!

Hoe zullen wij als christenen standhouden?
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1. Je moet weten dat het oorlog is!
Sommige christenen lijken niet eens te weten dat het oorlog is en wat dit inhoudt!

We moeten afrekenen met de gedachte dat christenen een comfortabel leven horen te leiden
Onze maatschappij is een comfort-maatschappij → het is goed als het goed voelt, het is goed als ik 
het leuk vind. 
He, maar we zijn toch geroepen voor vrede en om vrede te brengen? → “comfort”, “tegenstand niet 
goed”
WO2: Amerikaanse en Canadese jongens die kwamen vrede brengen in Europa → strijd!
Vrede brengen → weerstand, vervolging, leven geven!

Gaan leven als een soldaat
2 Tim. 2:3 Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.4 Iemand die in krijgsdienst 
is, laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem 
zijn.

HSV: “wordt niet verwikkeld in zaken van levensonderhoud” 
(letterlijk)“geen burgerzaken najagen” 
“Zoek eerst het koninkrijk van God...” of “Jaag eerst het koninkrijk van God na!”

Een soldaat geeft zijn leven voor zijn Koning
Levenshouding, levensdoel, roeping, gerichtheid/focus, ambitie, goedkeuring?
Gericht op de missie van zijn Koning!
Een soldaat is bereid om te lijden, zodat anderen in vrede kunnen leven!

Samengevat
Weten dat het oorlog is
Afrekenen met de gedachte dat we als christenen recht hebben op een comfortabel leven 
Gaan leven als een soldaat die zijn leven geeft voor zijn het koninkrijk van Jezus

Niet alleen “kamperen”, maar ook op oorlogspad!
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2. Weten tegen wie je vecht
De strijd is niet gericht tegen mensen, maar dat lijkt wel zo...
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. 

Dat Paulus dit nadrukkelijk moet zeggen, geeft aan dat zijn lezers de neiging hebben om dit wel te  
denken!
Kijk je naar Paulus eigen leven, dan zou je dit zelf ook kunnen concluderen: tijdens zijn carriere als  
apostel werd hij uitgescholden, geïntimideerd, stokslagen, gestenigd, in de gevangenis gegooid, etc. 
etc. DOOR MENSEN! 

Onze strijd is een geestelijke strijd (tegen hemelse vorsten etc.)
Het is dus ook goed om te weten dat er meer is tussen hemel en aarde :)
2 Kor. 10:4De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 
afbraak van bolwerken.
5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, 
en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Sommige christenen gaan letterlijk demonen bevechten, dat was niet wat Paulus deed!
Hij vecht niet tegen demonen, maar tegen gedachten, opvattingen die ingaan tegen God. 
Die gedachten zijn geïnspireerd of worden gevoed door demonen. 

Voorbeeld: Artemis van Efeze
Hand. 19:23 Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de Weg. 24 Dat 
kwam door een zekere Demetrius, een zilversmid die Artemistempeltjes vervaardigde en zo zijn 
ambachtslieden een ruim inkomen verschafte. 25 Hij riep hen en de arbeiders die bij de 
werkzaamheden betrokken waren bijeen en zei tegen hen: ‘Mannen, jullie weten dat onze welvaart 
afhankelijk is van dit werk. 26 Maar jullie hebben uiteraard ook gemerkt dat Paulus niet alleen in 
Efeze, maar in bijna heel Asia een grote groep mensen heeft weten te overtuigen van zijn opvatting 
dat goden die door mensenhanden worden gemaakt geen goden zijn. 27 Daardoor dreigt niet alleen 
ons beroep in diskrediet te raken, maar bestaat ook het gevaar dat de tempel van de grote godin 
Artemis in aanzien zal dalen en dat zijzelf, die in heel Asia en in de hele wereld wordt vereerd, van 
haar luister zal worden beroofd.’ 

Paulus hield zich niet bezig met demonen, hij verkondigt het evangelie van Jezus. Goden gemaakt 
door mensen zijn geen goden. Hij richt zich tegen een (demonisch) idee dat niet van God is. 
Demetrius ziet zijn inkomen achteruit gaan, een gevaar voor zijn beroepen de eer van zijn afgod! 
Hij richt zich tegen Paulus!

Het evangelie is een goede boodschap, maar...
gaat in tegen onze eigen opvattingen (bijv. over comfort) 
onze eigen menselijke ideeën, instellingen en tradities 
...en die van anderen! 
1 Kor. Het evangelie is een aanstoot en dwaasheid → Resultaat = Strijd!
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3. Op de juiste manier vechten

Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.11Trek de wapenrusting van 
God aan om stand te kunnen houden

Soldaat, strijd, lijden, afzien...hou ik dat wel vol?
We geloven in genade! Het stuk waarin Paulus Timoteus oproept om een goed soldaat van Jezus te 
zijn, begint met: mijn kind, laat je sterken door de genade van Jezus!

Hier ook: tenslotte...zoek je kracht in de Heer, kracht van zijn macht
Het is ook ZIJN wapenrusting, we vechten met wapens die sterk zijn DOOR GOD!
Kijk je naar de wapenrusting dan zie je dat die ook te maken heeft met ideeën, opvattingen, kennis  
van God...
waarheid, gerechtigheid (waarheid in actie), inzet van het evangelie, verlossing, geloof, zwaard van 
de Geest, Gods woorden

Het zijn allemaal dingen die we niet van onszelf hebben, maar dankzij Jezus!
Jezus is de Waarheid, Jezus is ons Gerechtigheid, Jezus is onze Verlossing, Jezus is de grondlegger 
van ons geloof, Jezus is het woord van God!

“Bekleed u met de hele wapenrusting van God...” (HSV) → Bekleed je met Jezus! (Ef. 4)

Paulus verwijst naar de voeten uit Jesaja 52
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap 
brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning.

Het gaat over God die zelf strijd om zijn volk te bevrijden. “Hij ontbloot zijn arm...” (Strijdtaal)
Na Jesaja 52 komt 53! → Gaat over Jezus.
God bevrijdt zijn volk door Jezus! 

Jezus streed als een goed soldaat voor de zaak van God
Hij gaf zijn comfort op voor ons. Hij nam onze schuld, onze ziektes, zodat wij vergeven en genezen 
zullen worden. Hij offerde zijn leven zodat wij kunnen leven. 
Hij liet zich rekenen tot de zondaars, zodat wij rechtvaardig voor God kunnen staan!

Jezus leefde (en stierf) niet voor zichzelf, maar voor God en voor ons!
Jim Elliot – he is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot loose
Standhouden door los te laten wat niet eeuwig is en vast te grijpen wat eeuwig is!
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