Een Geestelijke strijd
Geschreven door Administrator
zondag, 20 april 2008 23:50 - Laatst aangepast zondag, 12 september 2010 11:16

Het komen van de Messias
Overal gonst het goede gerucht: ‘De Heer komt spoedig!’. De ‘dag en het uur’ van Zijn komst
weten we niet (zie
Matteüs 24:36 en
Matteüs 25:13
). Wel weten we dat de periode vóór Zijn komst getekend en gemarkeerd wordt door profetische
signalen, die we door heel de Bijbel heen kunnen vinden.

Het belangrijkste teken van de eindtijd en van de komst van de Here Jezus en van Zijn
Koninkrijk is ‘het uitlopen van de vijgenboom’ (zie Matteüs 24:32, Marcus 13:20 en Lucas 21:29
en
Lucas 30
).

De vijgenboom staat in de Bijbel symbolisch voor Israël. De laatste eeuw is de ‘vijgenboom’
uitgelopen. Het Joodse volk is teruggekeerd naar het Beloofde Land. Sinds kort zijn zelfs
vroege, eerste vruchten (een vijgeboom in Israël draagt driemaal per jaar vrucht), al zichtbaar.
De jonge vijgjes, de messiaanse Joden, bewijzen dat de zomer, het Koninkrijk van God, nabij is.
We zien voor onze ogen dat de HERE, de God van Israël, Zijn volk herstelt. Dit herstel van
Israël gaat precies volgens wat voorzegd is in de profetieën van de Bijbel.Voor de komst van de
Heer en Zijn Koninkrijk is het nodig dat Israël eerst hersteld wordt. Een groot aantal frappante
vervullingen van profetieën zijn signalen van het feit dat ‘het Koninkrijk van God nabij is’ (Lucas
21:31
)
.

We zien tegelijk dat de strijd om dat Koninkrijk steeds heviger wordt. Op aarde gaat deze
oorlog, zoals altijd, om Gods volk, om Israël. De aanval op Israël is op veel fronten ingezet: De
oorlog om het land met de Palestijnen, de strijd om Jeruzalem, de politieke strijd in de VN, van
de EU en vooral met de Arabische landen. Iets van de geestelijke strijd die gaande is zien we
bijna dagelijks om ons heen: Bijna de hele wereld wordt vergiftigd door anti-Israël en
anti-Joodse propaganda. De laatste maanden is de spanning rond Israël bijzonder hoog
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opgevoerd. Elk moment kan het tot een enorme uitbarsting komen. Al die fronten in en rondom
Israël maken deel uit van een geestelijke strijd die vanuit de hemelse gewesten wordt gevoerd.

Wij, gelovigen-uit-de-volken, hebben een belangrijk aandeel in deze oorlog om het komende
Koninkrijk. We mogen ons beslist niet beperken tot de rol van
‘geï
nteresseerde toeschouwers’
van de ontwikkelingen in Gods handelen met Israël en met de wereld. Van ons wordt verwacht
dat wij
‘onze wapenrustig aandoen’
en meestrijden met de machtige wapens die de HERE ons heeft gegeven. Die wapens zijn:
Gebed en het Woord van God. In deze oorlog is de inzet van iedere strijder belangrijk.

Altijd oorlog
De strijd om Israël heeft altijd een geestelijke component gehad. Denk maar eens aan de
uittocht uit Egypte. De HERE bevrijdde Zijn volk uit de slavernij en wilde Israël een machtige
openbaring van Zijn Woord geven op de Sinaï. Op het eerste gezicht waren het Farao en de
Egyptenaren, die het volk Israël wilde tegenhouden en zelfs vernietigen. Maar achter Farao
stonden geestelijke machten. Dat waren machtige afgoden, de goden van Egypte, die Gods
plannen wilden dwarsbomen. Daarom heeft de HERE ‘aan alle goden van Egypte gerichten
gedaan’
(Exodus 12:12 en Numeri 33:4).
Daarna waren het de Amalekieten, de aartsvijanden van Israël, die Israël van het plan van God
wilden afhouden. Zij vielen het volk aan en Mozes (met behulp van Aäron en Hur) was het die
biddend de geestelijke kant van deze strijd streed (zie
Exodus 17:8-16
). Gods openbaringen en de voortgang van Zijn verlossingsplan gaan altijd met geestelijke strijd
gepaard. Wat Israël betreft komt daar ook nog physieke strijd, oorlog, bij. De
‘machten en de wereldbeheersers van deze duisternis’
(zo noemt Paulus deze geestelijke machten in
Efeziërs 6:1-18
) geven het niet zomaar op. De strijd om Israël en om het komende Koninkrijk vindt plaats op
het natuurlijke èn op het geestelijke vlak.

Die geestelijke strijd in hemelse gewesten zien we heel duidelijk bij Daniël. Daniël ontdekte dat
het de tijd was voor het Joodse volk om uit de Babylonische ballingschap terug te keren. De
tempel moest worden herbouwd alles moest gereed gemaakt worden voor de komst van de
Messias. Daniël had gelet op de ‘tekens van zijn tijd’ en tegelijk op het Woord van God. Zo
ontdekte hij dat Gods tijd was aangebroken. Hij was geen toeschouwer bij het handelen van de
HERE voor Zijn volk, maar ging onmiddellijk de geestelijke strijd aan met vasten, bidden
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schuldbelijdenis en verootmoediging. Zo werd hem geopenbaarde welke geestelijke machten er
in het spel waren. Koning Darius van de Meden was het Joodse volk welgezind. Maar er waren
satanische engelvorsten die Gods openbaring en Gods plan met Israël wilden verhinderen.
Machtige engelen, waaronder Michaël, de
‘
engel die Israël terzijde staat’
streden tegen die satanische
‘vorst van Perzië’
en tegen de ‘vorst van Griekenland’. Het is belangrijk aandacht te geven aan het feit dat Daniël
een belangrijke rol speelde in deze geestelijke strijd. Hij was het die door zijn gebeden en
vasten het proces op gang bracht. De Gemeente van Christus speelt een belangrijke rol in de
geestelijke strijd om Israël en het komende koninkrijk.

Visie
De oorlogen rond en in Israël zijn een echo en onderdeel van een enorme geestelijke strijd die
op ook dit moment gaande is. Om dat in te zien hebben we een duidelijke visie nodig op het
profetische Woord. Daniël lette op de profetieën, ontdekte bij zijn onderzoek in het Woord van
God dat de zeventig jaren van de Babylonische ballingschap voorbij waren. Toen begon hij zijn
gebedsstrijd.

Nog een voorbeeld van mensen met visie: Siméon en Anna leefden dichtbij het Woord van
God en kregen visie op de komende Messias. Zij hoorden bij de eersten die Jezus als messias
mochten herkennen.

Een derde voorbeeld: Mozes had visie op de geestelijke betekenis van de uittocht uit Egypte
en stond door bidden en vasten op de bres voor Gods volk.

Onze tijd
Wat is de profetische visie op deze tijd?

Wij weten dat we leven in de tijd van het herstel van Israël en dat dit herstel heeft te maken
met de komst van Jezus Messias en van Zijn Koninkrijk. Israël ondergaat nu de barensweeën
van deze Komst. De taak van de Gemeente van de Here Jezus is duidelijk. Als Daniël en
Mozes in hun tijd staan wij op de bres in de geestelijke strijd om Israël en om het komende
koninkrijk. Wij, als Gemeente van de Here Jezus hebben de toegang tot de Troon van God.
Daar pleiten wij, als Daniël en als Mozes voor Gods eigen volk. We bidden met grote
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vrijmoedigheid en met volharding. We bidden of de HERE de vijanden van Israël in verwarring
wil brengen. We bidden en strijden tegen de geesten van het antisemitisme. We worstelen voor
de Troon totdat God tot Zijn doel komt met Zijn volk. Zo werken we mee aan de Verlossing. Als
we zo voor de Heer en voor Zijn volk staan laat Hij ook wegen zien om Israël dat onderweg is
naar Gods doel te troosten, te steunen en te bemoedigen. Vaak wordt de weg naar die
geestelijke strijd andersom afgelegd. Gelovigen zetten zich in voor Israël en leren zo het
belang en de geheimen van de voorbede voor Israël kennen en ervaren. De strijd om Israël zal
steeds feller worden.

Uw inzet, uw gebeden en uw steun zijn van groot belang. Niet alleen voor Israël, maar ook
voor ons eigen volk en uiteindelijk voor de hele wereld.

Want ‘de Verlosser zal uit Sion komen’.

Dit artikel is verscheen eerder in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
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