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aan de buitenkant en naar de vorm nog wel aardig uit, maar
het geestelijk leven was ontmoedigd, doods en uitzichtloos.
Vijanden hadden bezitgenomen van het land. Bij één man
leefde nog een zwakke herinnering aan de dagen van vroeger. God had zijn wonderen getoond in Egypte, in de Rode
Zee en in de woestijn. Waar waren die wonderen gebleven?
Waar was de God van die wonderen gebleven? Wat Gideon
niet besefte, was dat die God van wonderen recht voor hem
stond en dat zijn kracht zich zou gaan openbaren in de
zwakheid van Gideon.
Zeven jaren waren verloren gegaan door de heerschappij
van de Midianieten. Hoeveel jaren gaan in het leven van
gelovigen verloren doordat onze verwachting van God verdwenen is, eigenlijk ons geloof in God verdwenen is? Oh ja,
ons geloof is nog orthodox, maar is het ook levend? Hoeveel
jaren gaan verloren omdat we het ‘wel goed vinden zo’ en
er geen ‘heilige onvrede’ is, een diep verlangen naar meer
van God? Zeven jaren waren ze gebonden, God wilde ze opnieuw in de vrijheid stellen. De dag was aangebroken om
de vijanden uit het land te verjagen. Vandaag is de dag om
de vijanden te verjagen voor ieder die verlangt naar meer
van God. Vandaag is de dag dat God begint een verlossing
te brengen. Nú is de tijd om in geloof tot God te naderen
en zijn Naam aan te roepen. Is God niet gisteren en heden
dezelfde en tot in eeuwigheid? Is Hij niet de God die veertig
jaar lang water gaf in de woestijn? Is Hij niet Dezelfde die
de olievaten van de weduwe vulde met olie tot overvloeien
toe? Is dat niet Dezelfde God die gezegd heeft dat Hij zijn
Geest geeft aan hen die er Hem om bidden, dat stromen van
levend water uit ons binnenste zullen stromen?
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‘Waar zijn dan al de wonderen?’
Gideon is bezig tarwe uit te kloppen in de wijnpers, als de
Engel van de Heer hem aanspreekt: ‘De Heer is met je, dappere held’. Deze woorden maken bij Gideon een stroom van
woorden los die meer lijkt op een klaagzang dan op een
‘dank je wel’. Nu wóónde Israël eindelijk in het land van de
belofte, maar ze waren hun zegeningen kwijt! Ze woonden
nog wel fysiek binnen de grenzen van het land, het zag er

Christenen worden door moslims wel ‘mensen van het boek
genoemd’, omdat wij naar de Bijbel willen leven. Maar is
onze God ook de ‘God van het boek’, of is Hij meer dan dat –
de lévende God? God gaat werken in het leven van Gideon.
Hij begint met hem een nieuwe identiteit te geven: je bent
een dappere held!

Een nieuwe identiteit
In de film The Shawshank Redemption wordt een treffende illustratie gegeven van de kracht van je identiteit. Voorover
gebogen loopt Mr. Brooks de gevangenis uit. Tientallen jaren heeft hij geleefd achter de muren van de Shawshank gevangenis voor zware criminelen. Hij is er oud geworden en
heeft ieder uitzicht op vrijlating al lang opgegeven, als hij bij
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de directeur geroepen wordt. ‘Je bent vrij, je mag gaan’. Wie
nu denkt dat Mr. Brooks vrolijk de wereld in stapt heeft het
mis. In de gevangenis wás hij iemand, in de buitenwereld
wist hij de weg niet. Zijn baantje bij de supermarkt voert
hij uit als een gevangene. Hij ís wel een vrij man, maar hij
leeft niet als een vrij man. Hij is natuurlijk de tegenpool van
Andy Dufresne, die in al de jaren van zijn gevangenschap
nooit de hoop en het zicht op de vrijheid had opgegeven.
Mr. Brooks heeft de ‘gevangene’ mee naar buiten genomen
en in zijn binnenste vindt een worsteling plaats tussen oud
en nieuw, eenvoudig omdat hij nooit volledig in de nieuwheid van zijn leven als vrij man is gaan staan.
Gaan staan in je nieuwe identiteit in Christus, betekent leven in het volle bewustzijn dat onze oude mens is gekruisigd,
gestorven en begraven. Wie in Christus is, is niet langer een
gevangene, een slaaf van zonde. Hij is bevrijd van de vloek
van de wet en bevrijd van de slavernij van de zonde. Leven
we in het bewustzijn dat de gevangene is achtergebleven in
de gevangenis en dat we vrije mensen zijn? ‘Ik ben (...) aan
de wet gestorven, om voor God te leven. Ik ben met Christus
gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en
wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon
van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft
overgegeven’ (Gal.2:19-20). De oude mens is afgelegd en de
nieuwe mens is aangedaan die overeenkomstig God geschapen is (Ef.4:20), wij wáren slaven van de zonde, maar zijn nu
vrijgemaakt (Rom.6:16), een nieuwe schepping in Christus
(2Kor.5:17). Negeer de stem van de zonde, hij heeft geen zeggenschap meer. Laat je niet terneerdrukken door aanklachten
over jou zelf, Christus is daarvoor gestorven. Geen aanklacht
kan standhouden tegen Christus en jij bent in Hem! Petrus
was vroeger een verloochenaar, nu werd hij door Christus
in de bediening gesteld om de leiders die Hem verloochend
hadden (Hand.3:13). Paulus was vroeger een lasteraar, nu door
God in de bediening gesteld om tegensprekers het lasteren af
te leren (1Tim.1:13,20). Ze waren volkomen vrij van hun verleden, omdat Christus vóór hen pleitte. En al staat satan ons
aan te klagen, zoals destijds de hogepriester Jozua (Zach.3:16), Christus legt Hem het zwijgen op, op grond van zijn eigen heerlijkheid. Het geloof spreekt deze zegen, die God ons
geeft in Christus, vrijmoedig uit. Als we Gods genade volledig
omarmen met blijdschap en dankbaarheid, zijn we klaar om
in zijn kracht te gaan staan in dit leven. Genade die voor 1%
vermengd is met eigen werk is géén genade meer! De genade
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van God zal in jouw leven regeren. Luister nooit meer naar de
stem van oude meesters die het af hebben gelegd tegen Jezus’
macht. Laat je nooit meer influisteren dat je een gevangene
bent, je bent vrij! Mijn nieuwe identiteit wordt bepaald door
wie Christus is, want ik ben met Hem ééngemaakt: met Hem
gestorven, met Hem gezegend (Ef.1:3), met Hem rechtvaardig
verklaard (Rom.4:25), met Hem opgestaan (Ef.2:6), zelfs met
Hem in de hemelsferen geplaatst (Ef.2:6)! In Christus ben ik
een zoon van God geworden en lijk ik in alles op de grootste
en oudste van alle broers, Christus zelf (Rom.8:29). Daarom
ben ik ook met Hem erfgenaam geworden. Stel je eens voor:
erfgenaam van de hemel en de aarde. Zijn Geest woont nu in
mij, waardoor ik tegen God kan zeggen: ‘Abba, Vader’. We zijn
voor altijd verzekerd van zijn eeuwige en onvoorwaardelijke
liefde. Als we gaan wandelen door de kracht van de Geest, leren we om als nieuwe mensen in Christus te leven. Uit onszelf
kunnen we dat niet, hoe goed en geleerd we ook zijn. Het kan
wanneer de Heilige Geest de regie van ons leven overneemt.

Leven door de Geest
Een geestelijke herleving kan alleen maar gebeuren als Gods
Geest gaat werken. Wie in Jezus gelooft als zijn Verlosser en
Hem volgt, wordt volgens de Bijbel verzegeld met de Heilige
Geest (Ef.1:13). Hij woont in je en blijft bij je (Joh.15:16).
Maar we zijn niet automatisch vervuld, of vol met de Geest.
Maar hoe is de Geest in ons? Hij kan in ons zijn als een
waakvlam, een klein vuurtje dat het systeem nog net draaiend houdt, maar van buiten merk je er niet veel van. Het
vuur van de Geest kan ook aangewakkerd worden, door een
vurig verlangen naar God, door overgave, aanhoudend gebed, door lofprijzing in onze ziel. Als Paulus zegt dat wij vol
moeten worden van de Geest (Ef.5:18) bedoelt hij dat we ons
moeten uitstrekken naar meer van de Geest en vervolgens
ook als Geest-vervulde christenen moeten blijven leven en
wandelen. Het is door de Geest dat de werkingen van ons
lichaam worden gedood (Rom.8:13 - in die volgorde dus en
nooit andersom). Het is door de Geest dat de werkingen van
ons vlees geen kans krijgen in ons leven (Gal.5:16). Door een
prediking van werken van de wet is nog nooit een mens veranderd, hooguit kwam er met pijn en moeite een kleine gedragsverandering die tegen de innerlijke drang ingaat. Door
de prediking van genade en de kracht van de Geest wordt
elk mens veranderd! Mensen die in aanraking komen met
Gods heerlijkheid worden voor altijd veranderd. Richt je
dus voortdurend in je gebed tot God met een verlangen om
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kunnen we dat niet, hoe goed en geleerd we ook zijn. Het kan
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vol te worden, om geheiligd en gereinigd te worden door
zijn Geest in ons leven. Ik stel me volkomen afhankelijk van
Hem op, dank Hem voor alles wat Hij doet in mijn leven en
geef Hem daarvoor alle eer.

Leven door de Geest

De autoriteit van Jezus’ naam
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nooit andersom). Het is door de Geest dat de werkingen van
ons vlees geen kans krijgen in ons leven (Gal.5:16). Door een
prediking van werken van de wet is nog nooit een mens veranderd, hooguit kwam er met pijn en moeite een kleine gedragsverandering die tegen de innerlijke drang ingaat. Door
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elk mens veranderd! Mensen die in aanraking komen met
Gods heerlijkheid worden voor altijd veranderd. Richt je
dus voortdurend in je gebed tot God met een verlangen om

Er zijn opnieuw vijanden in het land, en dit keer niet zomaar een. Een reus staat dag-in dag-uit te blazen tegen God
en zijn volk. En luister eens naar wat hij zegt: ‘als ik win,
dan zullen jullie ons tot knechten zijn’. En geen Israëliet
durfde het gevecht met hem aan te gaan. Jullie zullen voor
altijd onze knechten en slaven zijn, jullie kunnen het nooit
van ons winnen! Ken jij het gebrul van zo’n vijand in je
leven? Bindingen aan het verleden, verslaving, depressie,
angst, negatieve gedachten, listen van de boze. We kunnen
het idee hebben dat we er ons leven lang aan vast zitten.
Dingen misschien die in onze jeugd of verleden gebeurd
zijn, invloeden uit de familie, een negatief zelfbeeld. Ze
kunnen ons verlammen, zoals die soldaten van Israël daar
gelaten het gebrul van de reus aanhoorden.

God stort zijn Geest mild en overvloedig uit over ons leven.
Ezechiël 36 beschrijft het als een stroom van reinigend water,
het ontvangen van een nieuw hart en een nieuwe Geest in
ons binnenste. De Heer Jezus zegt zelf dat de Geest zal zijn
als een stroom van levend water die uit ons binnenste naar
buiten vloeit (Joh.7:38). Wie gaat leven door de Geest gaat
getuigen, gaat God grootmaken, krijgt vrijmoedigheid om
van Hem te spreken, wordt vervuld met blijdschap en met
kracht – lees het boek Handelingen er maar op na! Ik zou
iedereen die dit leest willen uitnodigen om voor een moment
een pauze te nemen en God te vragen om een rijke stroom
van zijn Geest uit te storten in je leven en in je hart. Laten we
ons uitstrekken naar Hem en biddend wachten op zijn zegen.

En daar komt David op het toneel. De jongen die niet in tel
was, die zelfs even ‘over het hoofd werd gezien’ toen Samuël
de zonen van Isaï kwam bezoeken. Maar dit bezoek van Samuël had een ommekeer in zijn leven gebracht. Samuël had
hem gezalfd met de zalfolie van Gods Geest, en hier stond
een man bekleed met de kracht van Gods Geest. David hoort
iets totaal anders in de woorden van de reus. Hij hoort geen
angstaanjagend geschreeuw, geen intimiderende woorden. Hij
hoort iemand die de levende God uitdaagt. De kracht en de
heerlijkheid van God zijn in het geding. David aarzelt geen se-
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conde. ‘Ik treed u tegemoet in de Naam van de Here der heerscharen, de God van de slagorden, die u hebt getart. Deze dag
zal de Here u in mijn macht overleveren!’ David zoekt geen
steun bij menselijke wapens, hij hoeft zichzelf niet te verdedigen. Er is autoriteit, er is kracht in de Naam van God. Wij strijden niet met wapens of tactieken die ons door mensen zijn
geleerd. Maar met de autoriteit en de kracht van de Naam van
de Heer Jezus breken wij bolwerken van satan af. De Zoon van
God is geopenbaard om de macht van satan te verbreken. Wij
mogen gebeden opzenden in de Naam van de Heer Jezus! We
zijn gedoopt in de Naam van de Heer Jezus, dat is ons schild,
onze waardigheid. Voor de Naam van de Heer Jezus sidderen
demonen. We mogen getuigen dat in de Naam van de Heer
Jezus er verlossing en bevrijding is voor ieder mens! Ga staan
in de autoriteit van deze machtige Naam in iedere situatie en
elke strijd die op je weg komt. We mogen elkaar ook zegenen
in de Naam van de Heer Jezus, er schuilt kracht in het hardop
uitspreken van Zijn Naam en in het hardop uitspreken van
een zegen in die Naam, want in zijn Naam is kracht. In die
Naam worden bolwerken van satan geslecht en worden reuzen verdreven. God gebruikt zijn dienstknechten om reuzen,
grote vijanden, te verslaan en een weg te banen voor zijn volk.
Mozes heeft reuzen verslagen (Deut. 3:11), Jozua en Kaleb hebben reuzen, Enakieten verslagen. David heeft een reus verslagen. God leert ons strijden. Wat die reus ook is ons ons leven,
in Gods kracht zullen we hem verslaan. De Heer verbreekt het
juk van Babel (Jer.28:2) en stelt ons in de vrijheid.

Heilige onvrede
We zijn nieuwe mensen in Christus, vrij van het verleden. De
kracht van Gods Geest neemt de regie over in ons leven zodat de nieuwe mens zichtbaar wordt, de vrucht van de Geest
bloeit op in ons persoonlijke leven. God roept ons op het
strijdtoneel om te strijden in de kracht en autoriteit van zijn
Naam. Deze roeping en deze strijd begint in de binnenkamer
van ons gebed. Onder bidden versta ik nu de worsteling, het
gebed waarin God ons onderwijst hoe en waarvoor we zullen
bidden. Zoals Abraham voor God ging staan (Gen.18:22!) en
met Hem ‘in discussie’ ging over de behoudenis van de steden van Sodom en Gomorra. Zoals Mozes in de tent ging en
de wolkkolom neerdaalde en bleef staan, zo staan we in Gods
heilige tegenwoordigheid.
Zijn er gelovigen met een ‘heilige onvrede’ die zich met open
handen uitstrekken naar God en Hem durven aanlopen met
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volharding, zelfs met aanhoudend gebed? Laat me uitleggen
wat ik bedoel met ‘heilige onvrede’. Het is niet ‘onvrede’ over
de houding of de gezindheid van jouw broeder of zuster. God
is niet ontvankelijk voor de klachten over je buurman, alleen
maar voor je zegenwens. Het is ook niet onvrede over ‘de
toestand’ van de gelovigen in zijn algemeen. God weet dat,
de tegenstander dient bovendien dagelijks zijn aanklacht in
en jij hoeft daar geen schepje bovenop te doen. Een beroep
op Gods barmhartigheid volstaat. Het is al helemaal niet onvrede over je eigen zwakheid of tekortkoming. God heeft ons
alles gegeven om een heilig en godvruchtig leven te leiden
door de kracht van zijn Geest.
Onder de heilige onvrede versta ik het vurige verlangen om
meer van Gods werk te zien dan we nu zien. Het gebed om
méér zielen te bereiken met de liefde-boodschap, om een
grotere stroom van Gods genade in uw woonplaats. Het is
het dringende, aanhoudende en vrijmoedige gebed van de
dienstknechten die één van hart en zin worden met Gods wil
en niet loslaten voordat Hij antwoordt.
God zelf zegt: ‘het is mij te gering, dat gij Mij tot een knecht
zou zijn om de stammen van Jakob weer op te richten… ik
stel u tot een licht der volken’ (Jes.49:6). ‘Vraag mij, en ik zal
volken geven tot uw erfdeel’ (Ps.2:8). Elia bad tot de Here ‘antwoord mij Here, zodat dit volk beseft dat U Heer, God bent’
(1Kon.18:37). Als we de beden van God hebben, mogen we
met vrijmoedigheid bidden (1Joh.5:14,15). James Fraser die
als zendeling onder de Lisu werkte, beschrijft hoe hij groeide
in zijn gebedsleven totdat hij de zekerheid kreeg om voor
‘enkele honderden gezinnen te bidden. De overeenkomst
was tot stand gekomen … En sedertdien heb ik nooit iets
anders dan vrede en blijdschap ervaren, wanneer ik mij hield
aan de belofte betreffende het gebied, dat ik al opgeëist en in
bezit genomen had … Het is iets plechtigs, om in een geloofsverbond met God te treden’ (Crossman:1982).
In dit gebed mogen we groeien. Er is geen opwekking die
zonder een dergelijk gebed tot stand kan komen. Het is een
vrijmoedigheid die we ontvangen als nieuwe mensen, die geleid worden door de Geest en die niets meer willen dan leven
en strijden voor de heerlijke Naam van Jezus.

Crossman, E. Als het regent in de bergen, 1982 Overseas Missionary
Fellowship, Apeldoorn
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