Hoe ga jij om met gemakzucht en hoogmoed?
Lessen uit het leven van Benja, een van de helden van David (1)
Benaja verslaat twee mannen uit Moab
“Verder Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, uit
Kabzeël. Hij was het die de twee [zonen] van Ariël uit Moab versloeg” (2 Sam. 23:20a)
In de Bijbel luisteren zo’n dertien verschillende personen naar de naam Benaja. In een serie
van vijf afleveringen willen we met een van hen eens nader kennis maken. Dat is de Benaja
wiens leven zich afspeelt in de directe nabijheid van David. David is zíjn koning. Dat is voor
Benaja niet alleen het geval als David regerend vorst is. Dan is het gemakkelijk om bij hem te
zijn. Nee, Benaja is ook bij David als deze wordt opgejaagd door Saul en het lijkt alsof David
nooit koning zal worden. Hij ziet in David Gods uitverkoren koning, al is alle schijn tegen.
Benaja gelooft dat David eenmaal zal heersen. Geloof dat zich op God en Zijn keus richt,
trekt altijd aan het langste eind. Hij kiest voor David. Hij weet heel goed dat dat betekent dat
hij ook met David moet lijden. Maar het maakt Benaja niet uit of David op de troon zit of dat
David nog verworpen en op de vlucht is.
Zijn passie is David. Hem wil hij volgen en op hem wil hij lijken. Hoe is het met jouw passie
voor de Heere Jezus? Wil jij Hem ook volgen en op Hem lijken nu Hij nog de Verworpene is?
Benaja komt in zijn liefde voor David tot geloofsdaden. In twee bijbelgedeelten (2 Sam.
23:20-22 en 1 Kron. 11:22-24) staan in bijna gelijkluidende bewoordingen drie acties van
hem opgetekend. Ik zal het gedeelte uit 2 Samuël 23:20-22 citeren:
“Verder Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, uit
Kabzeël. Hij was het die de twee [zonen] van Ariël uit Moab versloeg. Ook was hij het
die [eens] in het midden van een kuil afdaalde en [daar] een leeuw doodsloeg, in de
sneeuwtijd. Hij versloeg ook een Egyptische man, een man van aanzien. In de hand van de
Egyptenaar was een speer, maar [Benaja] ging op hem af met een staf, rukte de speer uit de
hand van de Egyptenaar en doodde hem met diens [eigen] speer. Deze [dingen] deed Benaja,
de zoon van Jojada; daarom had hij een naam onder de drie helden.”
De drie acties die hij verricht, zijn:
1. het verslaan van twee zonen van Ariël uit Moab,
2. het doden van een leeuw in een kuil in een tijd dat er sneeuw ligt en
3. het verslaan van een Egyptenaar die hij met diens eigen wapen doodt.
Benaja was dus niet voor een kleintje vervaard. Het is ook niet zo, dat hij het na één
overwinning wel welletjes vond. Benaja is een man met moed en met volharding.
Uit zijn wapenfeiten kun je belangrijke geestelijke lessen leren. Daarbij moet je het volgende
bedenken: “Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [machten] van
de boosheid in de hemelse *gewesten+” (Ef. 6:12). De drie vijanden die Benaja verslaat en
doodt, zijn een beeld van drie geestelijke vijandelijke machten waarmee jij in je leven te
maken hebt. Je zult zien dat Moab een beeld is van het vlees in de gelovige, dat de leeuw
hier een beeld is van de satan en dat de Egyptenaar een beeld is van de wereld.

De eerste vijand bestaat uit twee zonen van Ariël (in een andere vertaling: twee helden),
afkomstig uit Moab. Moab betekent ‘van de vader’. Wie is de vader van Moab? Dat is Lot
(Gen. 19:36-37). Uit wat de Bijbel over Lot meedeelt, zien we wat voor soort man Lot was:
Hij was een man die de wereld liefhad. Hij zag aan wat voor ogen was. Hij liet zich leiden
door de begeerten van het vlees (zie Gen. 13:10-11), dat is de oude natuur die elke gelovige
nog steeds in zich heeft. In Moab zie je dan ook een beeld van het vlees en de werken
daarvan (zie Gal. 5:19-21).
In de geschiedenis van Moab worden twee kenmerken zichtbaar die voortkomen uit de
begeerten van het vlees. Het ene kenmerk is gemakzucht, het andere is hoogmoed. Dat
Moab gemakzuchtig is, lees je in het boek van de profeet Jeremia: “Moab is vanaf zijn jeugd
zonder zorgen geweest, en heeft [als wijn] op zijn droesem stilgelegen” (Jer. 48:11). Over het
andere kenmerk van Moab, hoogmoed, lees je in het boek van de profeet Jesaja:
“Wij hebben gehoord van de trots van Moab, [dat] zeer hoogmoedig is, van zijn hoogmoed,
zijn trots en zijn overmoed; zijn holle praat is niet gepast!” (Jes. 16:6). We kunnen dus deze
twee zonen van Moab elk een naam geven. De naam van de ene zoon is Gemakzucht en de
naam van de andere zoon is Hoogmoed. Met deze twee ‘helden’ zijn ook een gevaar voor
jouw leven als christen. Ze willen ook in jouw leven hun invloed uitoefenen. Misschien is de
ene ‘zoon’ een groter gevaar dan de anderen. Hoe het ook zij, je moet met hen afrekenen als
je toegewijd aan de Heere wilt leven.
Hoe kijk jij aan tegen de grote Moabitische held ‘Gemakzucht’? Ben je van hem onder de
indruk? Hij imponeert echt. Als jij denkt dat anderen het werk wel opknappen, is de kans
groot dat je onder de invloed van ‘Gemakzucht’ bent gekomen. Is je rust je lief? Geef je ‘niet
thuis’, als je gevraagd wordt, bijvoorbeeld om mee te doen met evangeliseren? Het kan ook
zijn dat je je verschuilt achter: ‘Ik kan toch niets, mijn bijdrage telt niet mee.’ Het zijn
allemaal tekenen van de invloed van ‘Gemakzucht’ in je leven. Om je aan die invloed te
onttrekken, wil ik je vragen hoe het zit met je relatie met de Heere Jezus. Denk er nog eens
aan hoeveel Hij voor jou heeft gedaan. Al dat lijden en die pijn, Hem door mensen
aangedaan. Denk bovenal aan de striemen die Hem door God zijn toegebracht toen Hij de
Heere Jezus sloeg toen Hij tijdens de drie uren van duisternis aan het kruis jouw zonden
droeg. Lees maar hoe het in 1 Petrus 2:21-25 staat: “Want hiertoe bent u geroepen, omdat
ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen
navolgt; Hij ‘die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden’, die
als Hij uitgescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar [Zich] overgaf
aan Hem die rechtvaardig oordeelt; die Zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op
het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven: ‘door zijn
striemen bent u gezond geworden’. Want u dwaalde als schapen, maar bent nu teruggekeerd
tot de Herder en Opziener van uw zielen.”
Laat het nog eens op je inwerken. Zou je voor Hem niet van je gemak willen afzien en je gaan
inzetten voor Hem? Met Hem voor ogen zal het niet moeilijk zijn met ‘Gemakzucht’ af te
rekenen.
O, jij hebt al met ‘Gemakzucht’ afgerekend? Je hebt geen last van hem? Prachtig. Maar pas
op! Daar komt zijn broer aan, ‘Hoogmoed’. Dat is ook geen kleine jongen. Op slinkse wijze
sluipt hij zomaar je hart binnen. Je herkent hem in de lage gedachte die bij je opkomt dat je
toch heel wat meer presteert dan al die andere christenen die een prooi zijn geworden van
broer ‘Gemakzucht’. Díe held heb jij toch mooi een kopje kleiner gemaakt. En jij bent heel
goed en ijverig bezig. Je zet je in voor de gemeente. Al je vrije tijd geef je ervoor. Zonder jou

zou de gemeente niet zijn wat ze nu is. En als jij zou vertrekken, kon de gemeente wel
opdoeken. Trouwens, ze zouden ook wel eens wat meer waardering kunnen tonen voor je
inzet, toch?
Ook jou wil ik vragen: hoe zit het met je relatie met de Heere Jezus? Ben je echt alleen voor
Hem bezig en niet uit op complimenten van je medegelovigen? Kijk eens naar de Heere
Jezus. Hij, Die de Meester is, is jouw Dienstknecht geworden. Om ‘Hoogmoed’ de baas te
worden. Als de discipelen er strijd over krijgen wie van hen wel de grootste mocht zijn, geeft
de Heere Jezus het volgende antwoord: “Hij echter zei tot hen: De koningen van de volken
heersen over hen, en zij die gezag over hen voeren, worden weldoeners genoemd. U echter
niet aldus, maar laat de grootste onder u als de jongste zijn, en de voorganger als een die
dient. Want wie is groter, hij die aanligt of hij die dient? Niet hij die aanligt? Ik echter ben in
uw midden als Degene die dient” (Luk. 22:25-27; lees ook Joh. 13:1-17). Laat het maar op je
inwerken. Met Hem en Zijn voorbeeld voor ogen zal het niet moeilijk zijn met ‘Hoogmoed’ af
te rekenen.
Benaja, bedankt voor je moedige optreden tegen deze twee grote vijanden en het voorbeeld
dat je me daarin geeft. Bedankt dat je hebt laten zien dat het mogelijk is ze te verslaan.
Gebed: Heere Jezus, wilt U mij helpen ‘Gemakzucht’ en ‘Hoogmoed’ te verslaan. Zonder U
kan ik niets doen. Ik wil op U zien en U met een onverdeeld hart volgen en dienen.
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