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Uw woord
is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
(Ps. 119:105)

Niet meer moedeloos
Een continu bedrijf is een bedrijf waarin
dag en nacht gewerkt wordt. Over de satan
staat geschreven in Openbaring 12:10 dat
hij een aanklager is, die dag en nacht aanklaagt.
En, zegt het volgende vers:
En zij hebben hem overwonnen (1) door
het bloed van het Lam en (2) door het
woord van hun getuigenis, en (3) zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de
dood.
(1) Als eerste wordt genoemd dat zij de
aanklager hebben overwonnen door het
bloed van het Lam. Wanneer een christen
een zonde belijdt, dan wordt dat vergeven
op hetzelfde ogenblik dat die zonde beleden wordt; volkomen vergeven en voor
eeuwig vergeven door het offer van Jezus,
door het bloed van het Lam. Dat kan men
dus de aanklager voorhouden.
Hij zal misschien beweren dat het niets met
ons gedaan is en dat wij de moed maar
moeten opgeven.
Het wezen van de aanklager is verschrikkelijk en meedogenloos: eerst verleiden en
dan aanklagen. De aanklager heeft er belang bij dat wij moedeloos worden en het
niet meer zien zitten.

\(2) Als tweede wordt genoemd dat zij de
aanklager overwonnen hebben door het
woord van hun getuigenis.
Door het woord Gods in het hart en de
mond te nemen, verjagen wij de aanklager.
Over Jezus staat geschreven in Hebr. 7:25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden,
wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
De meedogenloze satan klaagt de uitverkorenen dag en nacht aan maar onze barmhartige Jezus verdedigt hen dag en nacht.
Wie geloven wij ?? De satan die zegt dat
het ons nooit zal lukken om een overwinningsleven te leiden óf Jezus waarover staat
geschreven dat Hij volkomen kan behouden wie door Hem tot God gaan, daar Hij
altijd leeft om voor hen te pleiten.
Wij moeten dus ons geloof in onze Advocaat Jezus belijden en in zijn liefde geloven. Wij belijden dat Hij, die in ons een
goed werk begonnen is, dit ten einde toe
zal voortzetten.
Het woord Gods maakt vrij van moedeloosheid:
Want de rechtvaardige valt zevenmaal,
doch staat weer op. (Spreuken 24:16).

- 2 Indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9)

Er staat niet: Moedeloos is hij, wiens overtreding vergeven is, wiens zonde bedekt is.
Nee en nog eens nee, want zulke mensen
zijn zalig.

En als iemand gezondigd heeft, wij hebben
een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden. (1 Joh. 2:1)

Het beste is natuurlijk om te overwinnen in
de verzoeking, om op geen enkel manier te
zondigen, maar wordt een slag verloren,
dan is het van belang de zonde te belijden
en als een stuiterbal op te veren om in het
goede spoor verder te gaan.

(3) Zij hebben de aanklager overwonnen
doordat zij hun leven niet liefgehad hebben
tot in de dood. Zij hebben geen zelfmedelijden. Zij verloochenen zichzelf en nemen
dagelijks hun kruis op – het kruis over hun
eigen ik leven – en volgen Jezus, die hetzelfde deed.

En om vrijmoedig te belijden wat in Romeinen 16:20 staat:
De God nu des vredes zal weldra de satan
onder uw voeten vertreden. De genade van
onze Here Jezus zij met u.

Moedeloosheid en twijfel komt van de
boze. Hij heeft er belang bij dat wij de
moed verliezen. Hij heeft er belang bij dat
wij geen weerstand bieden met het woord
van God.

Hij Zelf, onze grote en sterke God, onze
barmhartige Hogepriester Jezus, Hij Zelf
zal weldra de satan onder onze voeten vertreden.

Het woord van God heeft zo'n kracht dat
zelfs één woord van God zijn macht kan
binden.

Laten we dus geloof in Hem hebben en in
Zijn machtig woord en niet in de aanklager.
De genade van onze Here Jezus is met ons.

Jacobus 4:7 noemt: Biedt weerstand aan
de duivel, en hij zal van u vlieden. Als hij
van ons vlucht dan zijn niet wij moedeloos
geworden maar lijkt het er op dat hij dat is
geworden. Het woord van God is hem te
sterk en te machtig.

Jezus sprak in Johannes 10:10

Laten we niet vergeten, dat Jezus in de
woestijn de boze wederstond en verdreef
met de woorden: Er staat geschreven … en
dan noemde Hij een woord Gods!
We lezen in Psalm 32:1
1 Welzalig hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is.

De dief komt niet dan om te stelen en te
slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben en overvloed.
Dat wil satan: ons geluk stelen; onze blijdschap slachten en onze hoop verdelgen.
Jezus geeft daarentegen leven en overvloed.
Jezus begrijpt ons mensen; Hij kan met ons
medevoelen zoals Hebr. 4:15 noemt:
Want wij hebben geen hogepriester, die
niet kan medevoelen met onze zwakheden,
maar één, die in alle dingen op gelijke wij-

- 3 ze als wij is verzocht geweest, doch zonder
te zondigen.
Hij kan medevoelen met onze zwakheden;
Hij weet wat het is, om verzocht te worden.
En dan volgt de uitnodiging in vers 16:
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij
barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.
o
o
o
o

Van belang is, contact met Hem te
zoeken; tot zijn troon der genade te
gaan.
Daar ontvangen wij barmhartigheid.
Daar vinden wij genade.
Hulp op het juiste moment; te gelegener tijd.

Om tot een overwinningsleven te komen, is
het van belang dat wij geloven in Col.
3:1/4 en er naar handelen zoals genoemd in
5 t/m 12.
Er is geen andere weg tot een overwinningsleven. Eerst noemt Paulus de basis
van onze overwinning:
1 Indien gij dan met Christus opgewekt
zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar
Christus is, gezeten aan de rechterhand
Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet
die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven en uw leven is
verborgen met Christus in God.

Wij moeten door krijgen, dat alles wat de
satan te bieden heeft via de begeerten van
het vlees, bedrog is.

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in
heerlijkheid.

Als een visser met een hengel aan de waterkant staat, dan zit er onderaan zijn dobber
een haakje met een wurm er aan. Dat haakje ziet de vis niet; hij ziet slechts de wurm.

-

Wij zijn met Christus opgewekt dus
daarom worden wij aangespoord te
zoeken en te bedenken de dingen die
boven zijn.

Satan praat niet over de haak maar over de
vette wurm. Maar als de vis toehapt, dan
merkt hij het bedrog en de pijn.

-

Het levende woord is boven en het levende woord is vervat in de bijbel.
Dat zullen wij zoeken en bedenken.

Het wezen van de verzoeking is dus, dat de
satan het mooier voorstelt als het in de werkelijkheid is. Denk aan zijn verleiding ten
opzichte van Eva: "je zult als God gelijk
zijn … je kent het goede wel … maar niet
de heerlijkheid van het kwade."

-

De wijsheid van boven is rein, vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk (Jac.
3:17). Die karaktertrekken van Jezus
mogen wij overdenken en aandoen.

-

Iemand die gestorven is, leeft niet
meer. Jezus nam heel ons wezen als
mens mee in de dood. Onze oude
mens leeft niet meer; er is een nieuwe
mens in ons geboren en daarin is Hij
ons leven.

Het was helemaal geen heerlijkheid. Zij
verloren hun geluk en voelden zich schuldig voor God. Ze waren bedrogen.
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We hebben nog wel een "lichaam der
zonde" maar als nieuwe schepping
kunnen wij zeggen: Christus leeft in
mij. We hebben nog wel een vlees,
maar we zijn in de Geest. Denk aan
een twee-onder-één kap woning. In
het ene huis een onaardige buurman;
in mijn eigen huis woont bij mij in
door geloof de Trooster, de heilige
Geest.

woord van God. Laten we hem de volle laag geven; niet met liedjes of eigen
bedenksels maar met het levende en
scherpe woord van God.
o

Al is de sterke satan altijd tegen ons,
de sterkere Jezus is altijd voor ons.

o

We zullen ons niet in de boeien laten
slaan door een onbarmhartige aanklager. Hij heeft door Jezus de nederlaag
geleden en dat weet hij.

o

De boze geesten weten dat God één is,
en zij sidderen (Jac. 2:19). Zowel de
Vader, alsook de Zoon en de Geest
pleiten voor ons en ze zijn daarin volkomen Eén.

o

De Heere schraagt allen die vallen, Hij
richt alle gebogenen op (Ps. 145:14).
Wat een prachtige God hebben wij !

o

En ook dit nog: Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken. (Psalm 9:11)

En nu, met deze wetenschap, op grond van
deze heilsfeiten, moeten we aan het werk:
5 Doodt dan de leden, die op de aarde
zijn: hoererij, onreinheid,hartstocht, boze
begeerte en de hebzucht, die niet anders is
dan afgoderij, 6 Om welke dingen de toorn
Gods komt.
7 Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld,
toen gij erin leefdet. 8 Maar thans moet
ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid,kwaadaardigheid, laster en vuile taal
uit uw mond.
9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij
de oude mens met zijn praktijken afgelegd,10 En de nieuwe aangedaan hebt, die
vernieuwd wordt tot volle kennis naar het
beeld van zijn Schepper,
11 Waarbij geen onderscheid is tussen
Griek en Jood, besneden of onbesneden,
barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles
en in allen is Christus.
12 Doet dan aan, als door God uitverkoren
heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Ten slotte:
o

Wijs de aanklager de deur en verjaag
hem met het zwaard des Geestes, het

