Strijden

Stille tijdwaaier koers-vakanties 2021

Voorwoord
Strijd, het is er over de hele wereld. Dichtbij en ver
weg. Tussen landen, tussen godsdiensten, tussen
mensen onderling. Waarom is er strijd? We lezen in
de bijbel ook veel over strijd. Daar vinden we de
oorzaak van alle strijd wat je nu om je heen ziet op de
wereld. Heb je die oorzaak ook al leren kennen in je
eigen hart? Ten diepste willen we allemaal net als
God zijn. Door onze hoogmoed tegen over God zijn
we gevallen, zo diep. We leven niet meer in harmonie,
maar in strijd met God. We lezen in de bijbel ook over
een goede strijd. Strijden om in te gaan door de enge
poort. Ken je die strijd al? Dan ken je ook de strijd
tegen de zonden, de wereld en je eigen boze hart. Bid
de Heere of Hij je die goede strijd wil leren, want
alleen dan zal je eenmaal in kunnen gaan in het
eeuwige Vrederijk. We wensen je Gods zegen toe op
dit kamp!
Namens de sectie bezinning,
Johan van Eckeveld
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1. Strijden met God
Lezen: Genesis 32: 24-32
Jacob is bang! Zijn broer, die hij bedrogen heeft, is
onderweg naar hem samen met 400 mannen. Hoe zal
dat aflopen? Jacob voelt zich machteloos, maar
onderneemt wel actie. Hij verdeelt mensen en dieren
in twee groepen en hij bidt. Hij vernedert zich voor
God als een zondaar, die de hulp en nabijheid van de
Heere niet heeft verdient. Doe jij dat ook, als je je
machteloos voelt? Die nacht blijft Jacob alleen over
aan de andere kant van de rivier. Hij worstelt met een
Man, met de Heere zelf. En hij wint. De Heere laat zich
overwinnen en laat daarmee zien dat hij met Jacob is.
Voortaan heet hij niet meer Jacob, bedrieger, maar
Israël, strijder met God.

Vraag
Hoe merk jij dat de
Heere ook vandaag
nog met ons is? Wat
heeft dat jou te
zeggen?
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2. Strijden tegen Amelek
Lezen: Exodus 17: 8-16
Het volk van Israël trekt door de woestijn, achter de
wolkkolom aan. Wat moeten ze zich beschermt
hebben gevoeld. Maar dan… ineens worden ze
aangevallen door het volk van Amelek. En ook nog
aan de achterkant, waar de kleine kinderen en de
zwakkere, vaak oudere mensen liepen. Met de hulp
van de Heere trekt Jozua ten strijde. Boven op de berg
strijden Mozes, Aäron en Hur ook, maar hun strijd is
veel belangrijker. Als de staf omhoog wijst, als teken
van hun afhankelijkheid van de Heere, wint Israël. Als
de staf naar beneden is, wint Amelek. Hoe is het in
jouw leven? Is jouw leven, net als de staf, gericht op
de Heere? Dan wil je de Heere bij je zijn, alleen dan!
Als je nog gericht bent op de aarde, dan zit je hart, je
leven, je tijd vol met alles van deze wereld. Bid dan de
Heere of Hij ook wil wonen in jouw hart. Het kan noch
zolang je leeft!

Vraag
Hoe is dat in jouw
leven? Is dat vol
van de Heere en
Zijn dienst of vol
met alles van
deze wereld?
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3. Strijden zonder God
Lezen: Jozua 7: 1-15
Nadat in hoofdstuk 6 beschreven wordt hoe het volk
Israël Jericho veroverde, eindigt het hoofdstuk met de
woorden: “Alzo was de Heere met Jozua, en zijn
gerucht liep door het ganse land”. Nee, niet het
gerucht van de Heere, maar van Jozua. Gesteund
door deze berichten, durft Jozua het deze keer wel
zonder de Heere. Hij stuurt verspieders, die
terugkomen met de boodschap dat het hele leger niet
nodig is. Twee of drieduizend mannen zijn genoeg.
Wat een hoogmoed! Na zoveel uitreddingen, toch de
Heere vergeten en denken het zelf te kunnen. Herken
je het in je eigen leven? De hoogmoed is het begin
van alle zonden. We denken alles zelf wel te kunnen.
Ons werk, onze opleiding. Wat is het nodig om net als
Jozua te leren, dat het niet om ons gaat, maar om de
eer van God. Hij bidt: “wat zult Gij dan uw groten
Naam doen?” Is het al jouw verlangen, om te leven tot
eer van God?

Vraag
Om welke manier
komt de hoogmoed
in jouw leven naar
voren? Wat zou er
moeten veranderen
om te leven tot eer
van God?
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4. Strijden door God
Lezen: 2 Koningen 6: 8-23
Wat een bijzondere zorg had de Heere voor zijn kind
en knecht Elisa. Nadat de Heere tot twee keer toe de
plek van het leger van Syrië had verteld, ontsteekt de
koning in woede. Nee, hij buigt niet voor de almacht
en majesteit van de Heere. Hij stuurt een groot leger
met paarden en wagens, om één ongewapende en
machteloze profeet op te halen. Zou de koning toch
iets van de macht van de God van Israël gevoeld
hebben? Zou hij daarom toch een groot leger sturen
naar deze ene profeet? De duivel is machtig, maar
God is almachtig! Ook de Heere stuurt een leger,
maar dan van vurige paarden en wagens. Een leger
van engelen, om Elisa te beschermen. De vijand
wordt niet gedood, ze mogen nog blijven leven, nog
wel. Wat een lankmoedigheid, wat een geduld van de
Heere voor zijn vijanden. Jij mag ook nog leven, nog
wel. Maar hoelang nog? Noch steeds krijg je de tijd
om je te bekeren. Zoek toch de Heere, nu het nog kan!

Vraag
Wanneer heb jij de
almacht van God
ervaren? Hoe zie je
in jouw leven dat de
Heere lankmoedig,
geduldig is?
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5. Strijden in vertrouwen
Lezen: Psalm 20
Waar vertrouw jij op? Als je ziek bent, als je in
moeilijke omstandigheden bent? Of gewoon als je op
school bent of aan het werk? Waar verwacht jij je hulp
van? David is er heel erg zeker van, dat er maar één
adres is waarop hij moet vertrouwen. “Ik weet”, zegt
hij. Er is een groot verschil tussen David en de
heidenen. Die vertrouwen op paarden en wagens en
op zichzelf. Ze hebben zich gekromd, zich heel erg
ingespannen, maar… ze zijn gevallen. Alle moeite
voor niks. En David? Die vertrouwt op de Naam van
de Heere onze God. Hoor je dat? Onze God. Als je dat
mag weten, dan kun je alle omstandigheden aan.
Want er staat: “wij zijn gerezen en staande gebleven”.
Alleen als je vertrouwt op de Heere kun je dit leven
door en ook eenmaal uit! Bid daarom of die God ook
jouw God wil worden.

Vraag
Waar vertrouw
jij op? Heb je
de Heere nodig
niet alleen voor
je leven, maar
ook na dit
leven?

8

6. Strijden tegen de duivel
Lezen: Mattheus 4: 1-11
De Heere Jezus wordt geleid naar de woestijn, om
verzocht te worden. Met dat doel is de Heere Jezus 40
dagen en 40 nachten in de woestijn, zonder te eten.
En dan, op een moment dat de Heere zwak lijkt, komt
de duivel. Dat doet hij ook bij jou. Als je niet oplet of
niet waakzaam bent, dan komt de duivel. Hoe kun je
die verleiding weerstaan? Wat doet de Heere Jezus?
Keer op keer verwijst Hij naar het Woord, de Bijbel.
Elke verleiding beantwoordt Hij met: “Er staat
geschreven…”. Wat een voorbeeld. Zie je hoe
belangrijk het is om de Bijbel te lezen en Bijbelkennis
te hebben? De Heere Jezus herkent de duivel ook als
een verleider, terwijl de duivel erg vriendelijk was
tegen Hem. Soms komt de duivel als een leeuw, maar
vaak als een engel. Herken jij dat ook in je leven?
Wapen je tegen deze verleiding, strijd ertegen. Dat
kan alleen als je je fundeert op het Woord en als je
daaruit wilt leven. Laat je leven leiden door de Heere!

Vraag
Op welke manieren
ervaar jij de verleiding
van de duivel? Hoe
wapen je je
daartegen?
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7. Strijden tegen de zonden
Lezen: Mattheus 18: 1-9
Door de val in het paradijs hebben we allemaal een
zondig en boos hart, wat ten diepste net als God wil
zijn. We willen het liefst zelf ons leven bepalen. Het
leefde ook in het hart van de discipelen. Met de vraag
wie toch de meeste was in het Koninkrijk der
hemelen, komen ze bij de Heere Jezus. Hij geeft ze
niet direct antwoord, maar gaat met een beeld
uitleggen waar het om gaat. Het gaat niet om de
meeste te zijn, maar om de minste te zijn. Heb je al
geleerd dat de wortel van alle zonden, de hoogmoed,
ook in jouw hart leeft? Heb je daar ook al last van
gekregen of leef je gewoon door? De Heere Jezus
geeft onderwijs hoe we om moeten gaan met de
zonden en verleidingen in ons leven. We moeten ze
radicaal, helemaal uit ons leven doen. Zondig je met
je ogen? Trek ze eruit en gooi ze weg. Zondig je met
je hand of voet? Hak hem er af en gooi ze weg. Zo
moet je omgaan met de zonden. Niet een beetje van
de wereld erbij houden. Nee, helemaal breken met de
zonden. Kun je dat niet? Mis je de kracht, de moed om
te strijden tegen de zonden? “Al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig!”

Vraag
Heb jij de keuze al gemaakt
te breken met de zonden?
Hoe vaak al?
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8. Strijden om in te gaan
Lezen: Lukas 13: 22-30
Wat een ernstige waarschuwing hebben we gelezen.
Er komt iemand naar de Heere Jezus, die vraagt of er
weinig mensen zalig worden. Er komt geen direct
antwoord op de vraag, maar een waarschuwing voor
de vraagsteller en voor ons: “Strijdt om in te gaan
door de enge poort”. Dat moet voor ons het
belangrijkste worden in ons leven. Niet of er veel of
weinig mensen bekeerd worden, maar of jij God hebt
leren kennen als je Zaligmaker en niet meer als je
Rechter. Het gaat als je sterft tussen God en jou, heel
persoonlijk. Denk je daar wel eens aan? Wat zal het
een zwaar oordeel zijn, als we denken tot eer van God
geleefd te hebben, gedaan te hebben wat Hij van ons
vroeg, maar als we te horen krijgen: “Ik ken u niet
vanwaar gij zijt”. Strijdt dan
om in te gaan! Zoek de
Heere en leef!

Vraag
Wat is er in jouw leven het
belangrijkste? Hoe uit zich
dat?
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9. Strijden voor God
Lezen: Johannes 18: 1-11
Samen met de bende gewapende krijgsknechten
komt Judas aan in de hof van Gethsémané. Ze hebben
maar één doel: die Jezus van Nazareth moet
gevangen en gedood worden. Weg met Hem! Wat
een macht laat de Heere Jezus zien. Hij spreekt één
woord en de hele groep valt achterover op de grond.
Maar nóg beseffen ze het niet. Petrus ook niet. Hij
denkt iets goeds te doen. Hij denkt zijn Meester te
moeten verdedigen. Wat een dwaze Petrus. Hij moest
nog leren dat hij niets, maar dan ook niets tot zijn
zaligheid toe kon doen. De Heere Jezus heeft de weg
alleen moeten en willen gaan, tot in de dood. Dat is
de grond voor de zaligheid, niet onze inspanningen,
niet ons strijden voor het recht. We willen zo graag
iets doen, iets presteren, zodat we trots op onszelf
kunnen zijn. Maar we moeten leren totaal afhankelijk
te zijn. Armen, mensen die niks hebben, heeft Hij met
goederen vervuld. Rijken, mensen die het zelf graag
willen doen, heeft hij leeg weggezonden.

Vraag
Is het voor jou ook een troost
dat je zelf niks bij hoeft te
dragen aan je zaligheid?
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10. De strijd overwonnen!
Lezen: Openbaring 21: 1-8
Sinds de val in het paradijs is er strijd, oorlog, verdriet
op de aarde. Zal dat er dan altijd zijn? Zolang er
mensen op deze aarde leven wel. Heb je het al
geleerd, dat niet Adam, maar dat jij de oorzaak bent
van al de zonden die je doet? Johannes heeft dat
geleerd. Wat moet het een troost voor hem zijn, als hij
ziet dat de eerste hemel en aarde voorbij is gegaan.
Er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop
gerechtigheid woont. Wat is nu het mooiste, het
heerlijkste, de kern waar het om draait in die nieuwe
hemel en op die nieuwe aarde? God zal bij hen wonen
en zij zullen Zijn volk zijn. Geen tranen, geen dood,
geen verdriet, geen ziekte, geen moeite en geen strijd.
Alles zal daar goed zijn, zalig zijn. Die overwint, zal
alles erven wat de Heere Jezus heeft verdiend. Zie je
ernaar uit om voor altijd de Heere te dienen en Hem
te loven? Als je dat niet leert voordat je sterft, ontvang
je niet de zegen, maar de eeuwige dood in de poel die
brandt van vuur en sulfer. Wat zal jouw einde zijn?

Vraag
Maakt het horen over
het oordeel je bang of
troost het je?
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