
Strijdt de goede strijd! 
 
Paulus schrijft in zijn brief aan Timotheüs, “Strijdt de goede strijd van het geloof” 
(1Tim.6:12) Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? 
 
Is de goede strijd strijden, strijden tegen satan en zijn trawanten? Strijdt leveren in 
de hemelse gewesten? Strijden voor onszelf, voor ons gezin, ons huwelijk, onze 
familie, of als we echte strijders zijn die meer aan kunnen, strijden voor een stad, 
een volk, een land? Demonische machten binden, satan binden en wat niet al? 
Het lijkt soms wel of wij de wereld moeten redden en satan moeten verslaan. En 
omdat satan een geest is kunnen we dat alleen maar door te bidden, te spreken in 
de geestelijke wereld. Wat een activisme. 
 
Maar als wij het zouden moeten doen, komt er niets van terecht. Jonge christenen 
worden vaak meteen opgezadeld met van alles en nog wat om te doen. Welkom in 
de strijd, hier heb je de wapenrusting. Kom op we gaan er tegen aan. De christelijke 
wereld heeft zo zijn eigen parochies waarvoor we preken. We hebben voorbidders 
nodig, of strijders, of wachters, of profeten of ….. 
Sommigen houden het redelijk lang vol. Anderen zijn sneller moe van al het bezig 
zijn in het Koninkrijk. En er zijn er ook die al heel snel uitgeblust zijn. Moe van al het 
moeten. Teleurgesteld om de resultaten. Want ja, als we zo hard strijden, moet er 
toch ook een overwinning zijn? 
Is het juist niet van belang dat de volwassen christenen de jonge christenen de 
goede strijd leren? We strijden niet om te overwinnen, maar we strijden de goede 
strijd om dat we meer dan overwinnaars zijn! Gelooft u dat? 
 
Niet aan u is de strijd, maar aan God. (2Kron. 20:15) 
De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn. (Exodus 14:14) 
Onze God zal voor ons strijden. (Nehemia 4:20) 
Zelfs in de fysieke strijd, streed de Heere voor zijn volk en zorgde voor de 
overwinning.  Maar wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
machten en overheden in de lucht.  
Kunnen wij de duivel dan verslaan door hem met de Bijbelteksten om de oren te 
timmeren? Ik zeg u, de duivel weet meer Bijbelteksten als verweer te geven dan u 
lief is. Bovendien hoeven we hem niet te verslaan, dat heeft Jezus voor ons gedaan. 
Satan is verslagen. Jezus heeft overwonnen en die overwinning is ook voor ons voor 
de gelovigen. Waarom strijden we dan zo hard tegen een vijand die verslagen ligt op 
het slagveld? Het enige wat hij doet is zijn grote mond open trekken en tekeer gaan 
met leugens. En onze reactie is dat we in discussie gaan met hem.   
 
Gelooft u dat Jezus satan verslagen heeft? Zeg hem dat. 
Gelooft u dat uw zonden vergeven zijn? Zeg hem dat. 
Gelooft u dat u de gerechtigheid Gods bent door Jezus Christus? Zeg hem dat. 
Gelooft u dat u genezen bent door Zijn striemen? Zeg hem dat. 
Gelooft u dat u gezegend bent met alle geestelijke zegeningen? Zeg hem dat. 
Gelooft u dat u …….. 
 



Zeg satan wat u gelooft. Weersta hem daarmee en hij zal van u vluchten. Blijf staan 
in uw geloof, in Het geloof. Maak vooral niet te veel woorden aan hem vuil. Geef 
hem niet te veel aandacht maar richt uw aandacht op Jezus en Zijn volbrachte werk, 
Zijn volbrachte strijd. Al de tijd dat we met hem bezig zijn is verloren tijd. Die tijd 
kunnen we beter besteden aan aanbidding van God. Hij zal voor ons strijden want 
de strijd is des Heeren. 
 
Het woord dat in de grondtekst gebruikt wordt voor “goede” strijd kan ook vertaald 
worden met mooi of schoon of voortreffelijk. Ik zie weinig schoons of moois of 
voortreffelijks in de strijd tegen satan en zijn demonen. Ik zie wel veel schoonheid en 
voortreffelijkheid en moois in de strijdt van het geloof. Dat is wat ons opbouwt. Dat 
is waar we ook toe aangespoord worden. “Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw 
allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest” (Judas :20) 
 
Laten we de mooie strijd van het geloof strijden, zodat we kunnen zeggen, “Ik heb 
de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof 
behouden. 
Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de 
rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen 
die Zijn verschijning hebben liefgehad.” 
 
 
 
 


