De duivel wil de ziel van onze kinderen!
Lessen uit het leven van Benaja, een van de helden van
David (2)
“Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden … Ook was hij
het die [eens] in het midden van een kuil afdaalde en [daar] een leeuw doodsloeg, in de
sneeuwtijd” (2 Sam. 23:20).
In de vorige aflevering hebben we nagedacht over de grote daad van Benaja door twee
helden van Moab te verslaan, Gemakzucht en Hoogmoed. In deze aflevering nemen we een
volgende daad van hem onder de loep. Nadat Benaja die twee mannen uit Moab heeft
verslagen, gaat hij niet lekker op zijn lauweren rusten om na te genieten van zijn
overwinning. Hij blijft oplettend speuren of ergens nieuw gevaar dreigt. Zodra zich dat
aandient, treedt hij met onverschrokken moed en doortastend op.
Wat is het geval? Er is een leeuw in een kuil terecht gekomen. Als bijzonderheid wordt
vermeld dat het in de sneeuwtijd is. Benaja had kunnen denken: ‘Die leeuw zit daar goed,
die vormt voor niemand meer een bedreiging; mooi laten zitten, dan gaat hij vanzelf dood.’
Maar zo zit Benaja niet in elkaar. Ik stel me voor dat hij heeft gedacht: ‘Die leeuw is
misschien wel door de sneeuw uitgegleden en zo in de kuil terecht gekomen. Wat met die
leeuw is gebeurd, kan ook met een mens gebeuren. Kinderen vinden het bijvoorbeeld
prachtig om in de sneeuw te spelen. Stel je voor dat een van die kinderen ook uitglijdt en per
ongeluk in die kuil belandt. Daar moet je toch niet aan denken.’ Benaja bedenkt zich niet,
laat zich in de kuil zakken en doodt de leeuw. Hij denkt niet aan zichzelf, maar aan het
gevaar dat anderen lopen.
Benaja handelt naar de betekenis van zijn naam. Zijn naam betekent: ‘door de HEERE
gebouwd´. In zijn omgang met de HEERE heeft de HEERE hem gevormd tot een man van
karakter. De kracht om de strijd met die leeuw aan te gaan, heeft hij niet in zichzelf. Maar hij
zegt als het ware: “Ik vermag alles in Hem Die mij kracht geeft” (Fil. 4:13). Dat is niet de taal
van de branieschopper, maar de taal van het geloof in de Almachtige. Voor Hem is die leeuw
een kleintje. Heeft zijn koning, David, ook niet die taal gesproken toen hij zei: “Met U immers
loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur” (Ps. 18:30)?
De leeuw is hier een beeld van de duivel die eropuit is om te verslinden: “Uw tegenpartij,
*de+ duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petr.
5:8). Op de onmogelijkste plekken, waar je meent dat hij niet veel kan uitrichten, probeert
hij slachtoffers te maken. Daarbij heeft hij een voorkeur voor kinderen. Misschien heb je
geen kinderen, misschien ben je nog niet eens getrouwd. Toch kun je van Benaja leren. Heb
jij oog voor de gevaren waaraan de kinderen, en zeker ook die van de gelovigen, bloot
staan? Waarmee komen kinderen in aanraking op school, op straat? Het is koud in de
wereld. Er ligt een dikke laag sneeuw. De sneeuw maakt de wereld aantrekkelijk en doet de
kou vergeten.
Het is helaas geen uitzondering dat de kou de kinderen tegemoet slaat als ze thuis komen.
Niemand die op hen wacht om iets met hen te drinken, niemand die vraagt hoe ze het
hebben gehad, niemand bij wie ze hun verhaal spontaan kwijt kunnen. Ja, er is wel een
‘knuffelhoek’. De pc wordt aangezet om ‘het net’ op te gaan en het chatten kan beginnen.
Met wie? Er zijn altijd ‘aardige’ mensen, aan wie ze wél hun verhaal kwijt kunnen, die wél

aandacht hebben. De sneeuw ziet er zo aantrekkelijk uit, de kou wordt vergeten, ze komen
steeds dichter bij de kuil … . Als je dit herkent, treed dan op als Benaja.
Er staat niet bij dat er bij zijn optreden toeschouwers waren. Er staat ook niet dat hij de dode
leeuw uit de kuil heeft meegenomen om die triomfantelijk als een trofee aan anderen te
laten zien. Misschien heeft hij er nooit iets van aan anderen verteld. Maar God heeft het
opgemerkt en laten optekenen in Zijn Woord. Dit gevecht met de leeuw in de kuil, waarbij
niemand aanwezig was of toekeek dan alleen de HEERE, doet denken aan het strijden in de
gebeden, zoals je dat leest van Epafras: “U groet Epafras, die [één] van u is, een slaaf van
Christus Jezus, die altijd voor u strijdt in de gebeden dat gij mag vaststaan, volmaakt en ten
volle verzekerd in *de+ hele wil van God” (Kol. 4:12). Een dergelijke strijd wordt gestreden in
het verborgene van de binnenkamer (vgl. Matth. 6:6). Onopvallend voor mensen, maar
waargenomen door God mag je voor anderen strijden in de gebeden.
Misschien voel je je nutteloos. Dan ligt hier een enorme mogelijkheid om je medegelovigen
op een geweldige manier te dienen. Ga strijden in de gebeden voor de gezinnen van de
gelovigen en hun kinderen. Meer dan ooit is het nodig dat er voor de gezinnen wordt
gebeden. Daarop concentreren zich de aanvallen van de duivel. Deze oproep tot gebed geldt
niet alleen voor oudere gelovigen. Het is te wensen dat ook jongeren de noodzaak ervan
inzien. Neem meer tijd om te bidden voor het geestelijk behoud van de kinderen van de
gelovigen en voor al de kinderen die je in je kennissenkring hebt. Zo kun jij een held van de
ware David worden.
In de overwinning die Benaja in het verborgene behaalde, lijkt hij op David. Ook David heeft
in het verborgene de leeuw (en ook de beer) verslagen: “Toen zei David tegen Saul: Uw
dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap
van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek.
En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw
dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen” (1 Sam. 17:34-37).
Als jij gaat bidden, lijk je op de Heere Jezus. De Heere Jezus is nu ook verborgen voor de
wereld. Hij is in de hemel, waar Hij bidt voor elk van de Zijnen: “Christus is het, die gestorven
is, ja nog meer, die ook opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt”
(Rom. 8:34). Er is toch niets mooiers dan op Hem te lijken?
Benaja, bedankt voor je moedige optreden, waardoor je hebt voorkomen dat kinderen in de
klauwen van de verslinder terecht zijn gekomen.
Gebed: Heere Jezus, geeft U me een open oog voor de gevaren die onze kinderen lopen in
deze koude wereld. Geef me de moed om die gevaren uit te schakelen. Doe me het enorme
belang van het gebed voortdurend beseffen. Ik wil graag een strijder in de gebeden worden.
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