Hoe je de wereld kunt overwinnen
Lessen uit het leven van Benaja, een van de helden van
David (3)
“Benaja, de zoon van Jojada, de zoon van een dappere man, groot van daden, uit Kabzeël. …
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” (2 Sam. 23:22).
Ook na zijn tweede overwinning is Benaja de man er niet naar om zijn gemak ervan te
nemen. De vijand is er trouwens ook de vijand niet naar om na een nederlaag de strijd op te
geven. Hij verschijnt telkens in een andere gedaante. Ditmaal krijgt Benaja met een
Egyptenaar te maken. Evenals de vorige vijanden is ook dit er eentje van formaat. Er doemt
een reusachtige gestalte van maar liefst tweeënhalve meter voor hem op. Zie 1 Kronieken
11:23 waar staat dat deze Egyptenaar vijf el lang was. Zo’n verschijning zal op veel mensen in
Israël indruk hebben gemaakt, maar niet op Benaja.
Egypte is een beeld van de wereld. Dat kun je leren uit het boek Exodus. Het is het land dat
het volk van God lange tijd in slavernij heeft gehouden. Toen God Zijn volk daaruit wilde
bevrijden, bood de koning van Egypte heftig tegenstand. Zelfs toen het volk van God
weggetrokken was, wilde de farao het volk terughalen en weer onder zijn heerschappij
brengen. Dit is een illustratie van wat er gebeurt als iemand tot bekering komt. Dan wordt hij
door God gered uit de tegenwoordige boze wereld (Gal. 1:4).
Maar denk niet dat je daarmee voorgoed van deze vijand verlost bent. Zeker, hij heeft geen
gezag meer over je. Maar toch zal hij telkens weer proberen een bepaalde gebied van je
leven in bezit te krijgen. Het gevaar blijft aanwezig dat bepaalde patronen van je oude leven
weer ingang bij je krijgen. Het had toch ook zo z’n aantrekkelijke kanten, niet alles was toch
even verkeerd, er zijn toch een heleboel dingen waarvan je kunt genieten, je hoeft toch niet
wereldvreemd te zijn?
Het zijn op zich geen verwerpelijke redeneringen. Maar pas op: ben je er zeker van dat zulk
soort redeneringen niet bedoeld zijn om je breuk met de wereld ongedaan te maken en ben
je ervan overtuigd dat ze je toewijding aan de Heere Jezus niet zullen verminderen? Vroeger
ging je op in muziek of sport of kon je alleen maar denken aan mooie kleren of mooie auto’s.
Daarmee heb je gebroken. Is het daarom verkeerd om naar muziek te luisteren, aan sport te
doen of er verzorgd uit te zien of een auto te gebruiken? Nee, maar bedenk wel dat waar je
vroeger in leefde, opnieuw het patroon van je leven kan worden als je er niet mee handelt
zoals Benaja met de Egyptenaar.
Hoe haalt Benaja de overwinning? In de eerste plaats gaat hij er met een staf op af. Iemand
gebruikt een staf als hij onderweg is. De staf zegt iets over pelgrim zijn, een vreemdeling op
aarde, iemand die onderweg is naar zijn bestemming. Als je Christus kent als je Verlosser en
Heer, is je bestemming niet deze wereld. Daaruit ben je immers verlost. Je bestemming is de
hemel, daarnaar ben je onderweg. Als jij je dat goed bewust bent, heb je een wapen tegen
de vijand. Als de wereld je wil verleiden om deel te nemen aan haar vertier en mee te doen
met haar inspanningen, houd je de staf omhoog. Je zegt daarmee: ik hoor niet bij jou, ik hoor
bij de hemel.

Met zijn staf in zijn hand rukt Benaja de speer uit de hand van de Egyptenaar. Daar spreekt
een krachtig optreden uit. Hij vraagt niet of de Egyptenaar zo vriendelijk wil zijn om even zijn
speer in te leveren, maar hij neemt de speer met geweld uit zijn handen. Dan geeft hij de
Egyptenaar met zijn eigen wapen de doodsteek. Ook hierin volgt hij het voorbeeld van zijn
koning, David. Die heeft immers vroeger de reus Goliath met diens eigen wapen gedood:
“Daarom snelde David [naar voren] en ging bij de Filistijn staan. Hij nam diens zwaard, trok
het uit zijn schede en doodde hem en hij hakte zijn hoofd ermee af” (1 Sam. 17:51). Dat wijst
weer op een prachtige manier naar de Heere Jezus, die de duivel met diens eigen wapen, de
dood, heeft verslagen: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op
gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat hij door de dood te niet zou doen hem die de
macht over de dood had, dat is de duivel” (Hebr. 2:14).
In Kolossers 3:5-6 staat hoe je dit doden van de Egyptenaar kunt toepassen. Je wordt daar
opgeroepen om je leden die op aarde zijn te doden. Een van de leden die daar worden
genoemd is “de hebzucht, dat is afgodendienst”. En, zo staat in het volgende vers, “ook u
hebt vroeger onder hen gewandeld, toen u daarin leefde”. Dat betekent dat het gaat om
dingen waarin je vroeger leefde. De opdracht is nu om, zodra je merkt dat iets van vroeger
weer beslag op je gaat leggen, als je gevoelens die je vroeger koesterde weer in je voelt
opkomen, daarmee radicaal af te rekenen. Je mag ze niet de kans geven dat ze weer bezit
van je nemen. Dat kan alleen door eraan te denken wat de Heere Jezus voor je deed aan het
kruis om je ervan te verlossen. Daar behaalde Hij de grote overwinning. In die overwinning
mag je gaan staan. Je mag zeggen dat je meer dan overwinnaar bent door Hem Die jou heeft
liefgehad (lees Rom. 8:31-39). Daarmee geef je de Egyptenaar de doodsteek.
Benaja, bedankt voor deze derde overwinning. Ik heb van je mogen leren hoe je (dat heb ik
er tenminste in mogen zien) hebt afgerekend met drie grote vijanden: het vlees (in het beeld
van Moab), de duivel (in het beeld van de leeuw) en de wereld (in het beeld van de
Egyptenaar).
Gebed: Heere Jezus, wilt U mij helpen me niet door de wereld te laten overwinnen, maar het
waar te maken dat ik met U gekruisigd ben en te leven door het geloof in U, de Zoon van
God die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. In U ben ik meer dan
overwinnaar. Dat zegt Uw Woord en daarop wil ik gaan staan.
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