Voorwoord
Op het moment dat de mens zich overgaf aan de zonde en een slaaf van het
kwaad werd, volgde een conflict dat sindsdien voortduurt. Van generatie op
generatie hebben de krachten van goed en kwaad met gemengde resultaten
met elkaar gevochten, in afwachting van de tijd dat de grote Overwinnaar
en Verlosser zou verschijnen. Verwijzend naar de vijandschap en strenge
conflicten die het verhaal van Gods volk en de overwinning van Gods Zoon
zouden kenmerken, zei de profetie in Eden: “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” Genesis
3:15.
De eerste van de vrouw haar nageslacht die slachtoffer werd van het geweld van de vijand was de onschuldige Abel, gevolgd door een lange rij
van anderen. Door de eeuwen heen werden zij “gefolterd en namen de
aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen
zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs
boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking
gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in
schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en
mishandeld.” Hebreeën 11:35-37.
Desondanks is het verslag – ondanks het bittere conflict en het lijden dat ze
hebben doorstaan – dat ze zegevierden en door geloof beloften verkregen
hebben, ondanks vijandschap, tegenstand en conflict.
“In alle eeuwen”, schrijft de Geest der profetie, “heeft de toorn van satan
zich gemanifesteerd tegen Christus’ gemeente; en God heeft Zijn genade en
Geest aan Zijn volk geschonken om hen te sterken om te staan tegen de
macht van de boze.” –The Great Controversy, blz. ix.
“... Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit ...”
Galaten 4:4. Hij overwon de krachten van het kwaad op elk front. Van de
kribbe tot de woestijn en van Gethsemané tot Golgotha, onder alle omstandigheden, steden en dorpen, waren er botsingen met de krachten van het
kwaad; maar de Zoon van God was overwinnaar. Vol vreugde kon Hij
zeggen: “Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33. Dankzij Hem en
Zijn bloed kunnen ook wij overwinnaars worden. “En zij hebben hem
overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.”
Openbaring 12:11.

“ ‘Dit heb Ik tot u gesproken,’ zei Hij, ‘opdat gij in Mij vrede hebt. In de
wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed. Ik heb de wereld
overwonnen.’ (Johannes 16:33)
Christus versaagde niet en werd ook niet ontmoedigd; en de discipelen
moesten een geloof van hetzelfde standvastige karakter tonen. Zij moesten
werken zoals Hij had gedaan, steunend op Zijn sterkte. Ofschoon hun weg
door schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden zou worden versperd,
moesten zij toch in Zijn genade voorwaarts gaan, aan geen ding wanhopende en alle dingen verwachtende.” –Van Jeruzalem tot Rome, blz. 18.
Na de intense strijd die door de Meester werd gewonnen, ging het conflict
voor Zijn discipelen en Zijn kerk verder. Inderdaad, hoe dichter we bij het
einde komen, hoe intenser “de goede strijd des geloofs” zal worden. De
Schrift waarschuwt: “En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om
oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van
God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.”
Openbaring 12:17.
“De toestand van de wereld, voorafgaande aan de eerste komst van
Christus”, zegt de Geest der profetie, “is een beeld van de wereld kort voor
Zijn wederkomst. Dezelfde ongerechtigheid zal bestaan, Satan openbaart
dezelfde verleidende macht over het denken van de mensen. [...] Hij verschaft zich een leger van menselijke helpers om ze in te zetten in de laatste
strijd tegen de Vorst des levens, om Gods wet teniet te doen, die de grondslag vormt van Zijn troon. Satan zal werken door wondere vertoningen om
de mensen te sterken in het geloof dat hij is wat hij voorgeeft te zijn – de
vorst dezer wereld, en dat de overwinning voor hem is. Hij zal zijn krachten
richten tegen hen, die trouw zijn aan God, maar hoewel hij pijn, droefheid
en menselijk zielelijden kan veroorzaken, kan hij het hart niet verontreinigen. [...] Gods volk moet in deze laatste dagen verwachten, dat ze in het
felste van het gevecht komen; want het profetische Woord heeft gezegd:
‘En de draak werd toornig op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren
tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en
het getuigenis van Jezus hebben’ (Brief 43, 1895).” –Bijbelkommentaar,
blz. 245.
Hoe kunnen we deze strijd het hoofd bieden? Hoe kunnen wij zeker zijn van
de overwinning? Welke wapenrusting zouden wij moeten dragen? Aan deze
ernstige vragen wordt het geruststellende antwoord gegeven: “Verder, mijn
broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed
u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de
listige verleidingen van de duivel.” “Neem daarom de hele wapenrusting
van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na
alles gedaan te hebben, stand kunt houden.” Éfeze 6:10, 11, 13.
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Moge de Heer elke student zegenen om de lessen te leren die nodig zijn om
de gehele wapenrusting van God te hebben, om dapper te strijden en om de
beloofde beloning te behalen.
–De broeders en zusters
van de Generale Conferentie en de Predikersafdeling
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De goede strijd
“Toen we Christus als onze Verlosser aannamen, aanvaardden we de voorwaarde om samen met God arbeiders te worden. We hebben een verbond
met Hem gesloten om geheel voor de Heer te zijn; als trouwe rentmeesters
van de genade van Christus, om te werken voor het opbouwen van Zijn
koninkrijk in de wereld. Elke volgeling van Christus geeft zich als pand om
al zijn krachten, van geest, ziel en lichaam te wijden aan Hem die het
losgeld voor onze ziel heeft betaald. Wij zijn een verbintenis aangegaan om
soldaten te zijn, in actieve dienst te gaan, beproevingen te ondergaan,
schaamte, smaad, om de strijd des geloofs te strijden, en de Aanvoerder van
onze verlossing te volgen.” –Evangelism, blz. 618.
Een persoonlijke strijd
1.

Welke raad die voor iedere christen is, gaf de apostel Paulus aan
Timótheüs? 1 Timótheüs 6:12; 1:18, 19.
1 Timótheüs 6:12; 1:18, 19 Strijd de goede strijd van het geloof.
Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de
goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. [...] Dit gebod leg ik
u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die
voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede
strijd strijdt. En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen
hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.
“Het christelijke leven is een strijd en een mars. In deze strijd is er
geen adempauze; en er is een voortdurende, volhardende inspanning.
Het is door onophoudelijk streven dat wij de overwinning over de
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