
Toen ik 16 jaar was, heb ik me laten dopen. En ik kan me heel goed herinneren, ik was nog maar net 
het doopbad uitgestapt, dat er een broeder naar mij toekwam, mij een hand gaf en zei: ''Jaco, 
welkom in de strijd!'' Ik begreep op dat moment niet precies wat hij bedoelde. Ik had een keuze 
gemaakt voor de Heer en wilde Hem volgen maar er was ook die andere kant: ik ontdekte dat de 
wereld ook dingen te bieden had die ik interessant vond. En in die tijd dacht ik weleens terug aan de 
woorden van deze broeder: ''welkom in de strijd'' en ik begreep toen eigenlijk heel goed wat hij 
bedoelde want ik zat er midden in, in die strijd. Ik merkte dat een strijd gaande was tussen enerzijds 
de dingen van de Here Jezus en anderzijds de dingen van de wereld willen doen. En dat botste met 
elkaar. 

Strijd, geestelijke strijd, ik werd onlangs op verschillende manieren bij dit onderwerp bepaald en dat 
heeft mij de vrijmoedigheid gegeven daarover iets met jullie te delen vanochtend. Thema is strijd en 
overwinning. Opnieuw kwam ik tot de conclusie dat geestelijke strijd hoort bij het christenleven. Hoe 
vervelend ook we hebben allemaal te maken met geestelijke strijd, althans als het goed is. Wat 
bedoel ik daarmee? Toen u een kind van God geworden bent, bent u verlost uit de macht van satan. 
Dat is een feit. Maar denkt u dat hij u zomaar laat gaan? Ja, hij zal wel moeten, u bent verlost, maar 
hij wil het niet. Hij moet dan namelijk erkennen en toegeven dat de Here Jezus de grote 
Overwinnaar is en hijzelf de grote verliezer. En daarom zal hij proberen u toch weer in zijn greep te 
krijgen.

De Bijbel laat ons ook zien dat die strijd reëel is. In Efeze 6:12 wordt gesproken over die strijd, laten 
we dat lezen met elkaar. We lezen hier dat we te strijden hebben tegen de overheden en de 
machten in de hemelse gewesten. Dat klinkt wat raar maar niet als u zich beseft dat u, als kind van 
God, daar bent. Volgens Ef. 2:6: wij zijn met Christus opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten 
gezet. We zijn daar dus…. niet alleen, we zijn daar in Christus Jezus. En daar wordt de strijd gevoerd 
en die strijd is zichtbaar en merkbaar hier op aarde, in de levens van Gods kinderen.

Maar waar wordt die strijd dan om gevoerd, zult u zich misschien afvragen. Ik ben toch kind van 
God? De Here Jezus zegt toch zelf: niemand kan ze (die van Hem zijn) uit Mijn hand rukken (Joh. 
10:28,29)? Nee, gelukkig niet. Als u weet gekocht en betaald te zijn door het bloed van de Here Jezus 
dan is uw ziel voor eeuwig behouden, dat mogen we zeker weten en kan niet veranderen. De strijd 
die gevoerd wordt gaat niet om uw ziel, maar gaat ten diepste, denk ik, om de eer van God. 
Waarvoor leven wij als christenen hier nog op aarde? Voor onszelf of voor God? Is het niet zo wij 
leven om God te dienen, om vrucht te dragen, om meer van de Here Jezus te laten zien in ons leven? 
Als we dat doen dan geven we God de eer, mag ik het zo zeggen, daar wordt hij blij van. Een eerlijke 
vraag naar u en mijzelf: doen we ons best om tot Zijn eer te leven zodat Hij er blij van wordt? 
Hebben we dat verlangen?

Als dat zo is dan geloof ik dat de boze er als er als de kippen bij is om God die eer te ontnemen, door 
onze relatie met de Heer te verstoren. En dan ervaren we strijd. Nou moeten we ons niet al te zeer 
met de boze bezighouden maar liever met de Here Jezus Christus. Maar toch is het wel goed om iets 
van de werkwijze van de boze te kennen. Paulus zegt in 2 Kor. 2:11 ''zijn gedachten zijn ons niet 
onbekend'' En hij zegt dat met als doel dat we alert en waakzaam zijn zodat de boze geen voordeel 
op ons kan behalen, want dat gebeurt heel makkelijk. De Bijbel laat ons duidelijk zien hoe de boze 
aanvalt: hij verleidt in de hoop dat u zondigt, hij misleidt (waarheid verdraait), hij werkt tegen 
(dingen laat gebeuren), hij wekt vervolging op en klaagt ons aan (in ons geweten). Herkent u iets van 
deze punten? 

Wat is het effect op onze relatie met de Heer als we zondigen na verleiding, misschien wel voor de 
zoveelste keer? Als weer naar de God moeten om vergeving te vragen, als we misleidt worden door 
een leugen en daardoor op een dwaalspoor komen, als we aangeklaagd worden in ons geweten, dat 
stemmetje dat zegt dat we een slecht christen zijn, tekortschieten, wat als we tegenslagen te 
verduren krijgen, we worden aangevallen in onze gezondheid, of onze familie of werk of op andere 
vlakken? Pijn, verdriet, ontmoediging, teleurgesteld, boosheid, frustratie, moedeloosheid, 
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vlakken? Pijn, verdriet, ontmoediging, teleurgesteld, boosheid, frustratie, moedeloosheid, 
opstandig? Strijd kan allerlei heftige emoties bij ons oproepen. En de vraag is dan drijft het ons naar 
God toe om van Hem af? Krijgt Hij dan nog de eer die Hij verdient. U mag best weten, heel eerlijk, 
mijn natuurlijke reactie is vaak het laatste. Als er tegenslagen zijn dan zou ik het bijltje er wel bij neer 
willen gooien en moet ik bewust kiezen om dicht bij de Heer te blijven. Nou moeten we wel 
oppassen, denk ik om achter alle verleidingen of tegenslagen een geestelijke strijd te zien, dat zou te 
ver gaan, er is ook strijd die niet geestelijk is, maar als je in je leven met de Heer bezig bent en je 
merkt op dat punt dat er dingen gebeuren in je leven, waarbij de eer van God op het spel staat, wees 
dan alert. 

Ik wil samen met jullie kijken naar de geschiedenis van David en Goliath waaruit we een hele 
belangrijke les kunnen leren als het gaat om geestelijke strijd. Je hoort bij deze geschiedenis nog 
weleens de uitleg dat wij tegen de moeilijkheden in onze levens, de Goliaths, moeten vechten en dat 
gevecht kunnen winnen door op God te vertrouwen zoals David deed. Nou, als we het alleen daarbij 
laten doen we toch te kort doen aan de betekenis van deze prachtige geschiedenis. We zien namelijk 
nog iets veel mooiers: (in beeld) de Here Jezus van zijn komen naar wereld tot aan Zijn overwinning 
op Golgotha. En zo wil ik vanochtend met jullie naar deze geschiedenis kijken waarin we de Here 
Jezus zien als de Overwinnaar en ook wat dat voor ons betekent als het gaat om ons thema: strijd en 
overwinning.

We vinden deze bekende geschiedenis in 1 Samuel 17. Ik wil met jullie kijken met name naar 3 
hoofdrolspelers in deze geschiedenis, Goliath, het leger van Israël en David. U kent de setting. Saul 
en de mannen van Israël staan hier tegenover het leger van de Filistijnen en ze maken zich klaar voor 
de strijd. 

Goliath 
Dan komt daar vanuit het kamp van de Filistijnen de kampvechter Goliath naar voren, een enorm 
grote man, zijn naam betekent ook 'groot' en dat was hij, bijna 3 meter, een harnas van zo'n 55 kilo, 
een indrukwekkende verschijning en klaar voor de strijd. Hij schreeuwt naar het leger van Israël om 
hen bang te maken en bespot hen ''heden hoon ik de gelederen van Israël''. Goliath drijft de spot 
met Israël en daagt ze uit maar wat hij niet weet, is dat hij niet met Israël te maken heeft maar met 
God en dat hij God hoont door met Gods volk de spot te drijven. Goliath is hier duidelijk het beeld 
van satan, de tegenstander van God, hij die de overheden en de machten waarvan we hebben 
gelezen in Efeze 6 gelezen hebben aanvoert en waartegen we moeten strijden.

Het leger van Israël
Dan kijken we naar ons 2e figuur hier op het toneel. Dat is het leger van Israël onder aanvoering van 
Saul. We lezen op diverse plekken dat ze ontsteld waren en zeer bevreesd. Ze waren duidelijk onder 
de indruk van deze grote Goliath en zijn gebrul maakte hen bang. Er staat zelfs dat toen zij Goliath 
zagen dat zij wegvluchten. Zelf waren ze totaal niet in staat om deze grote indrukwekkende vijand te 
verslaan. Wat zullen zij zich machteloos, ontmoedigd hebben gevoeld tegenover zo'n vijand. 
Misschien voelt u zich ook wel zo in uw strijd: ontmoedigd, machteloos, uitgeput, uitzichtloos, niet 
wetend hoe verder te moeten….

David
En dan zie we David op het toneel verschijnen (vers 12), een man naar Gods hart die geheel op de 
Heere, zijn God vertrouwde, dat lezen we op een andere plek in dit Bijbelboek. David, zijn naam 
betekent 'beminde' (geliefde), een prachtig beeld van de Here Jezus, als de geliefde Zoon van de 
Vader (Mt. 3:17). Als je dit verhaal leest en je houdt dit beeld in gedachten dan zie je het leven van 
de Here Jezus voor je en dat is prachtig.

In vers 17 wordt David door zijn vader Isaï gestuurd om zijn broeders te bezoeken, eten te 
brengen en een teken van leven mee terug te nemen. Z werd de Here Jezus door Zijn Vader 
naar de aarde gestuurd om heil, verlossing te brengen aan zijn broeders, het joodse volk. 

•

'En David ging op weg zoals Isai hem bevolen had' lezen we in vers 20, op weg naar het 
oorlogsgebied. Zo ging ook de Here Jezus gehoorzaam aan de Vader op weg, op weg naar het 
kruis. 

•

Goliath die vraagt om een man vraagt om mee te vechten (vers 10). God had David uitgekozen •
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Goliath die vraagt om een man vraagt om mee te vechten (vers 10). God had David uitgekozen 
voor deze taak en om koning te worden. U kunt dat lezen in hoofdstuk 16 als waar God Samuel 
op pad stuurt omdat Hij een koning heeft gezien onder de zonen van Isai. Dat bekende verhaal 
dat er 7 zonen voor Samuel verschijnen en dat hij moet zeggen, nee, deze niet. En dat Samuel 
dan moet vragen: zijn dit al uw zonen? Nee er is er nog één, de jongste David aan wie niemand 
heeft gedacht zo lijkt het. En God bevestigt Samuel dat die zoon, David koning moet worden. 
Precies zo heeft God zijn Zoon de Here Jezus aangewezen als de Man om te strijden, Zijn volk te 
verlossen en om Koning te worden. 

•

We in vers 25 lezen over een beloning voor de man die Goliath zal verslaan: grote rijkdommen, 
trouwen met de dochter van Saul, vrijgesteld van belastingen: kortom hij zal een machtig man 
worden. Strijd David hier voor de beloning? Nee, het krenkte David dat Zijn God gehoond 
werd, de eer van God stond op het spel dus hij strijd heel duidelijk voor God, voor de eer van 
zijn God, de levende God en voor de bevrijding van Gods volk! Dat lezen we in straks nog vers 
46-47. De Here Jezus kwam naar de aarde om te strijden voor Zijn Vader, om de wil van Zijn 
vader te doen. Hij heeft het werk aan het kruis gedaan wat nodig was om mensen te verlossen, 
te bevrijden uit de macht van de zonde en Hij heeft van God de Vader de beloning ontvangen: 
macht in de hemel en op aarde, een vrouw als bruid.

•

In vers 28-29 zien we de oudste broer van David die duidelijk laat merken dat hij er geen prijs 
op stelt dat David daar is. Hij liet hem duidelijk merken niet welkom te zijn. Precies wat de 
Here Jezus meemaakte op aarde: hoon en spot van zijn eigen broers, de geestelijke leiders van 
het volk die totaal niet begrepen waarom Hij als Zoon van God naar de aarde was gekomen. Hij 
was niet welkom.

•

En (vers 32) maakt David aan Saul bekend wat hij gaat doen: ''Uw dienaar zal gaan en hij zal 
tegen deze Filistijn vechten''. vastberaden ging hij. Zo ging Christus vastberaden op weg naar 
het kruis, volledig vertrouwend op God Zijn Vader.

•

Ziet u de paralellen, zo mooi. En dan komen we bij het hoogtepunt, gaan we lezen.•
Lezen 40-47. Nadat David 5 gladde stenen uit de beek had gepakt naderde hij, met zijn slinger 
in de hand de Filistijn. Goliath veracht hem. Maar David stond hier als vertegenwoordiger van 
God, die God die Goliath had gehoond. En David had één doel nl. om die God te verheerlijken, 
zoals ook Christus God heeft verheerlijkt door zijn sterven en opstanding. David streed voor de 
eer van God en er bestond bij Hem geen enkele twijfel over de uitkomst van deze battle: Hij 
zou overwinnen! Een prachtig voorbeeld van Christus die God vertegenwoordigt tegenover de 
vijand en overwon.

•

Lezen 48-51. Met de eerste worp treft zijn slinger Goliath in het voorhoofd. Als Goliath 
gevallen is, doodt David hem met het zwaard van Goliath, het wapen van de vijand. Zo is de 
Here Jezus gestorven aan het kruis van Golgotha en heeft daarmee de satan met zijn eigen 
wapen verslagen, namelijk met de dood waardoor de dood geen macht meer over ons heeft, 
we hoeven niet meer bang te zijn voor de dood.

•

Terug naar de Israëlieten. Lezen vers 52-53. Hadden de Israëlieten zelf iets aan hun redding en 
verlossing gedaan? Nee, helemaal niets, David had alles gedaan, David hun held ! Hij had zijn leven 
gewaagd en de vijand verslagen. De Israëlieten waren alleen maar bang geweest. Maar ondanks dat 
de Israëlieten niets gedaan hadden gedroegen ze zich nu wel als overwinnaars. En terecht. Zij 
achtervolgden de vijand en plunderden zelfs hun legerplaats. Zij waren als het ware 'in David' 
overwinnaars geworden. Wat een verandering met hun hopeloze en uitzichtloze situatie eerder, een 
heel ander volk. En dat is ook wat wij nu zijn, wij zijn nu ook in de Here Jezus Christus overwinnaars, 
zelfs meer dan overwinnaars (Rom. 8:37). De Israëlieten konden als overwinnaars genieten van de 
vrijheid en hoefde niet langer ontmoedigd te zijn en in angst te leven en dat alles door hun held 
David. Zo ook wij: we mogen genieten van het feit dat we vrij zijn, niet langer gebonden aan de 
zonde en genieten van alles wat we in Christus hebben ontvangen. 

Dit is de belangrijkste les van vanochtend die wij hieruit kunnen leren: de tegenstander is verslagen, 
de Here Jezus Christus is de Overwinnaar, u en ik zijn zijn verlost, in Hem zijn wij meer dan 
overwinnaars en zo mogen (moeten) we ons ook gedragen. 

Maar dan toch nog even, terug naar onze strijd, als dit zo is waarom is er dan nog strijd in mijn leven, 
zult u zeggen? Is de satan dan toch niet verslagen? Ja en Nee. Ja, het gevecht is geleverd, zoals we 
hebben gezien en wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. De tegenstander heeft niets meer over 
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hebben gezien en wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. De tegenstander heeft niets meer over 
ons te zeggen. We mogen net zo hard mee juichen zoals de Israëlieten dat hebben gedaan. De 
andere kant is dat de definitieve afrekening met satan die moet nog plaatsvinden, dat moment gaat 
nog komen, we lezen dat in Openbaring 20 (dan zal de onthoofding plaatsvinden, de genadeklap 
wordt toegebracht). Tot die tijd gaat de wereld nog gebukt onder de gevolgen van de zonde en we 
hebben daar last van …. En daarom ervaren we strijd en worden we opgeroepen voor de strijd. Is dat 
een strijd, een gevecht om de tegenstander verslaan zoals David dat deed? Nee, zeker niet, daartoe 
zijn we ook niet in staat, maar waar wat betekent het dan wel strijden?  Dan moeten we terug naar 
het gedeelte in Efeze 6. 

Lezen vers 10-13. Hier staat drie keer wat we moeten doen in de strijd namelijk ….standhouden (11 
en 14) en weerstand bieden (13). Hoe? God weet dat we als christenen te maken hebben met 
geestelijke strijd en heeft ons daarvoor middelen gegeven die we moeten gebruiken om staande te 
blijven, de wapenrusting. Die moeten we aantrekken om stand te houden en zo te overwinnen. 
Graag zou ik daar een volgende keer, als de Heer het wil, samen met jullie naar kijken, naar deze 
tweede belangrijke les, standhouden, blijven staan op de plek waar we zijn, ook weer aan de hand 
van een geschiedenis uit het O.T. 

Broeders en zusters welkom in de strijd, we hebben vanochtend gezien dat we een strijd te voeren 
hebben en dat die hoort bij ons leven als christen, een strijd om de eer van God hoog te houden. Een 
strijd die heftig kan zijn in onze levens maar die u ingaat als overwinnaar, omdat Christus de 
Overwinnaar is. U voert de strijd niet alleen, de Here Jezus strijdt samen met ons. Ook in onze strijd 
geldt vers 47: ''de strijd is van de Heer''. Hij strijd samen met ons. Dat mag ons bemoedigen. Blijf zien 
op de Heer. Wat wij moeten doen is standhouden. We mogen ons gedragen als blije verloste vrije 
christenen, blij over wie we zijn in Christus en wat we van Hem hebben ontvangen. Laten we blij zijn 
voor elkaar, voor onze broeders en zuster met wie we samen strijden. Ook dat is belangrijk. Zoek 
elkaar op, op zondag, op de huiskring of daarbuiten, bidt voor elkaar. Moedig elkaar aan, we hebben 
allemaal een weg te gaan die met strijd gepaard gaat persoonlijk maar ook als gemeente. Als we 
maandag nagedacht hebben over de toekomst van de gemeente en hoe we een levendige, 
aantrekkelijke gemeente kunnen zijn, hoe we verloren mensen kunnen bereiken, ook daarin zullen 
we zeker strijd ervaren. Het is Gods verlangen om een werk doen in deze gemeente en in u en mijn 
leven, door alle strijd heen, wij mogen meer en meer op de Here Jezus gaan lijken, Zijn licht 
verspreiden in deze wereld zolang het nog kan. Houdt daarom stand, want elke keer als we 
overwinnen in de verleiding, tegenwerking, aanklachten, vervolging dan komen we sterker en voor 
God mooier uit de strijd en houden we de eer van God hoog. 

Gods zegen in de strijd !
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