Liturgie Leer-van-de-kerk-dienst
Emmen, 29 januari 2017
Thema: de drones van de duivel
1. Votum
2. Vredegroet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus.
3. Geloofsbelijdenis: Gezang 179a, en v/a 127 Heidelbergse Catechismus
4. Gebed
5. Preek
6. Tijdens de preek enkele Schriftlezingen, o.a. Jakobus 1:13-15 en 4:7,8 en

Efeziers 6:10-20
7. Tijdens de preek zingen: LvdK 462:3,4 en Opwekking 616 (mmv Pearls)
8. Amenlied/luisterlied: Kidsopwekking 12 (mmv Pearls)
9. Dankgebed
10. Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...)
11. Slotzang: Gezang 143:1,2
12. Zegen
De HERE zegene u en Hij behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u
lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u
vrede.
Amen: LvdK 456:3
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Preek voor een Leer-van-de-kerk-dienst
Emmen, 29 januari 2017

De drones van de duivel

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,
[dia1] Oorlogvoeren is altijd verschrikkelijk geweest.
Het idee dat jij iemand anders dood maakt – da's toch haast onverdraaglijk?!
Heel vroeger gebeurde dat 'een koppie kleiner maken' in feite letterlijk, door met
bijvoorbeeld een zwaard het hoofd van iemand af te hakken.
Ook uit de Bijbel kennen we daar genoeg voorbeelden van.
Maar je zou kunnen zeggen: toen was het nog wel een strijd van mens tegen mens.
Tegenwoordig met onze massavernietigingswapens is dat een heel ander verhaal
geworden.
Met een kanon kon je al meer dan één mens tegelijk neerschieten. Met een mitrailleur
werd het nog gruwelijker: één mens was nu in staat met één wapen een compleet
aanstormend leger neer te maaien. En aan het eind van WOII was het zelfs mogelijk om
met één druk op de knop op afstand een atoombom te lanceren, met afgrijselijke
gevolgen voor de bevolking van een hele stad.
Oorlogvoeren is altijd verschrikkelijk.
Maar je ziet in de loop van de tijd dat de tactiek, de manier waarop het gebeurt, wel
verandert. Nieuwe technologische ontwikkelingen en technieken worden nauwkeurig
toegepast. Het is een echte industrie geworden, waar ook enorme belangen mee zijn
gemoeid...
Een ontwikkeling van de laatste jaren is de inzet en het gebruik van [dia2] drones.
Drones – mooi speelgoed voor m.n. mannen die er ooit van droomden piloot te worden.
Met een camera eronder, kun je opeens de meest prachtige luchtfoto's en films maken, en
je vertrouwde wereld vanuit een heel ander perspectief bekijken. [dia3]
Iemand als president Obama heeft tijdens zijn regeerperiode veelvuldig gebruik gemaakt
van de inzet van drones, las ik ergens. Bij de opsporing van Osama Bin Laden bijvoorbeeld.
En het scheelt natuurlijk nogal, of je manschappen naar vijandig gebied moet sturen (met
alle risico's van dien), of kunt volstaan met zo'n apparaat. Tuurlijk – als ze dat kapot
schieten is ook niet fijn, maar liever dat dan een mensenleven opofferen...
Oorlogvoeren is altijd verschrikkelijk.
En zeker ook de oorlog die geestelijk gevoerd wordt, de strijd die Gods' tegenstander de
duivel met als zijn geestverwanten voert tegen alles wat goed en mooi en schoon, tegen
alles wat heilig en hemels is.
De oorlog die gevoerd wordt om jouw, om mijn ziel!
Zoals in de Bijbel staat (1 Petrus 5:8) [dia4]Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw
vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.
Op zoek naar prooi...
De duivel wil niet dat je gelukkig bent, wil niet dat je Jezus kent als je Redder, wil niet dat je
vrij bent, maar de duivel wil je binden, ketenen, ongelukkig maken, je meetrekken in zijn
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ondergang.
Op zoek naar prooi...
Weet dat er om je gevochten wordt, dat er aan je getrokken wordt.
Hoe meer jij van God houdt, hoe dichter jij met God leeft, des te meer reden heeft de
duivel om alles op alles te zetten je los te weken van God.
Iemand merkte bij de voorbereiding op, en dat vond ik wel treffend: [dia5] ,,Als je geen last
hebt van de duivel, niks van hem merkt, dan mag je je wel 's gaan afvragen of de duivel het
misschien al wel prima vindt zoals het gaat – maar dat is dan vaak niet zoals God het wil...''
Op zoek naar prooi...
Vergis je niet: er is veel meer aan de hand dan je denkt of ziet of hoort. Achter de
schermen wordt echt oorlog gevoerd op leven en dood.
Zoals in de Bijbel staat (Efeziers 6:12): [dia6] Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar
tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade
geesten in de hemelsferen.
Daarom ook dat: wees waakzaam, wees op je hoede!
Oorlogvoeren is altijd verschrikkelijk.
Net als de legers hier op aarde gaat de duivel met de tijd mee.
Soms is het heel duidelijk, dan is de duivel net een olifant die door de porseleinkast loopt;
dan schiet hij met een kanon, maait hij met een mitrailleur hele volksstammen neer.
Kijk maar naar [dia7] deze kaart: het is overduidelijk waar de meeste mensen om hun
geloof in Jezus Christus worden vervolgd, gemarteld en vermoord.
Maar het is de vraag of daar de meeste slachtoffers vallen, of de duivel in die landen de
grootste winst boekt.
Ik denk dat hij veel meer succes heeft hier in ons welvarende Westen, waar hij niet met een
mitrailleur schiet, maar, zou je kunnen zeggen, [dia8] drones inzet voor precisie aanvallen.
Heel geniepig, stiekem, geruisloos. Heel persoonlijk, individueel.
Zonder dat je het door hebt word je gevolgd, bespied, in de gaten gehouden.
Zonder dat je er iets van merkt worden er allerlei data van je bewaard en opgeslagen.
Net als google weet de duivel veel meer van je dan jij denkt...
En dan opeens, onverwachts, precies op het voor hem goede moment, slaat hij toe.
En dat goede moment voor hem is juist het slechte moment voor jou – het moment dat jij
het zwakst bent, het kwetsbaarst.
Zo vuil! Zo gemeen!
Concreet?
Er werden bij de voorbereiding concrete voorbeelden genoemd (dank daarvoor!):
[dia9] ,,Net als ik het salaris binnen heb, ontploft de mailbox met hebzuchtige
reclamemailtjes.''
[dia10] ,,Bij het 'totaalpakket van (merk) voor tv, internet en telefoon, zitten drie
pornokanalen, onder de naam 'meiden van Holland'. Toen ik er één keer naar gekeken had,
was het afgelopen met mijn gemoedsrust. Ik wilde er steeds weer naar kijken...''
[dia11] ,,Er staat zoveel informatie op internet; je kunt zomaar een godloos en
mensverheerlijkend verhaal lezen, heel deskundig en geargumenteerd, maar wat totaal
tegen Gods boodschap van genade ingaat.''
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[dia12] ,,Als ik een beetje depri ben, niet zo lekker in m'n vel zit, hoef ik maar een foto te
zien, of ik ben al weer verleid naar dingen te kijken die niet goed voor me zijn.''
[dia13] ,,Mijn zoon was eens op een feestje, waar ze buiten bij het vuur een leuk spel
hadden bedacht: ze zaten allemaal in een kring, en er was een fles op de grond. Die werd
rondgedraaid en als de dop naar een persoon wees, moest die een kus geven aan degene
die gedraaid had. Heel onschuldig, zou je zeggen. Maar het lijkt op 'glaasje draaien', en
mijn zoon werd er helemaal gek van, hij kwam compleet overstuur thuis...''
Meerdere mensen noemden als drone ook: [dia14] afleiding. Zeker in een wereld waarin er
meer impulsen zijn dan ooit, zou dat idd wel eens een heel belangrijke drone van de duivel
kunnen zijn: afleiding. Denk je net aan iets moois – een mooie gedachte over God, over
zijn liefde voor jou; lees je net iets wat je raakt – woorden van Jezus, over goed en heilig
leven; denk je er net aan iets goeds te gaan doen voor iemand in je omgeving – trilt je
telefoon, komt er een appje binnen, gaat de bel, zie je iets langs komen op het
beeldscherm... en weg is het.
Hij werkt zo geniepig he, de duivel.
Zo sluw als een slang, die draak!
Hoe het werkt staat in de Bijbel beschreven (Jakobus 1:14,15): [dia15] Iedereen komt in
verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht,
dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort .
Begeerte is je zwakke plek, precies dat waar de duivel naar op zoek is.
Voor iedereen is dat verschillend.
En wat het lastig en verradelijk maakt: wat je begeerte opwekt is vaak in zichzelf niet eens
zo verkeerd/slecht.
Met geld op zich is niks mis, met seks ook niet, evenmin als met informatie, lekker eten, je
mobiele telefoon, etc. Het wordt een probleem als je van die dingen afhankelijk wordt. Als
ze een obsessie voor je worden. Als je er niet meer zonder kan.
Of als er iets is waar je goed in bent, een eigenschap, een kwaliteit van je, bijvoorbeeld
leiding geven of handel drijven of goed met mensen kunnen praten – ook dat kan maar zo
doorslaan, en dan word je trots, hoogmoedig, neerbuigend, ijdel, of jaloers.
Ook kan je zoveel met jezelf bezig zijn (door wat je meemaakt/overkomt, door een
negatief zelfbeeld/gevoelens van minderwaardigheid, door onzekerheid) – dan kan je
zoveel met jezelf bezig zijn en op jezelf gericht zijn, dat de HERE buiten beeld is.
En dan zijn er nog de dingen waarvan je weet dat ze niet goed zijn, dat de HERE het niet
wil, dat het niet past bij de stijl van zijn Koninkrijk, en dat je het dan toch doet.
Naar slechte films kijken bijvoorbeeld, films waarin overspel voorkomt, of gevloek, of
geweld. Dat beinvloedt je meer dan je denkt -onderschat dat alsjeblieft niet! Hoe meer je
er naar kijkt, hoe meer het invloed heeft op je eigen normen en waarden.
Het is echt belangrijk dat je daar alert op bent, op je hoede, waakzaam.
Goed moment om te zingen: LvdK 462:3,4
[dia17(blanco)] De duivel voert oorlog. En hij is bij de tijd, scherp, doeltreffend.
Op zoek naar prooi... Onderschat dat alsjeblieft niet!
Hoe kun je daartegen stand houden? Die aanvallen afslaan? Hoe terug vechten?
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Ook daar zegt de Bijbel iets over, bijvoorbeeld in Jakobus 4:7,8 [dia18] Onderwerp u dus
aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan
zal Hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars, zuiver uw hart, weifelaars .
Naderen tot God heeft twee gevolgen: je komt niet alleen dichterbij God, de duivel raakt er
verder door bij je vandaan.
Als jij bij de HERE bescherming zoekt, als je naar Hem toevlucht, dan is dat teveel voor de
duivel, daar kan hij absoluut niet tegen.
Concreet?
Als je merkt dat je in verleiding komt, dat er aan je getrokken wordt, dat je hart en je hoofd
naar dingen geleid worden die niet goed zijn, geef daar dan geen ruimte aan, dring ze
terug, weersta dat, ga er tegenin; en tegelijk: zoek God op, praat met de HERE, probeer aan
Jezus te denken, aan zijn lijden en sterven en opstanding, ga bidden, vraag om kracht en
hulp van de heilige Geest, of ga zingen.
Ja, dat zingen, dat is ook zoiets! Zing een Psalm, een Gezang, een ander geestelijk lied dat
je kent en mooi vindt. Zing het! Dat is een heel krachtig middel tegen de duivel. Want aan
Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen heeft 'ie een bloedhekel.
En als je niet van zingen houdt of niet zingen kan – neem dan een Bijbeltekst en zeg die
op, herhaal die steeds weer.
Het vraagt in elk geval je eigen inzet; je kunt je niet verschuilen in een slachtofferrol.
In Jakobus staan immers ook twee duidelijke bevelen: reinig je handen en zuiver je hart.
Dat betekent: doe geen verkeerde dingen, en denk er ook niet aan.
Diegene die als voorbeeld van een drone van de duivel de pornokanalen van zijn
internetprovider noemde vertelt ook: [dia19] ,,Ik heb God gevraagd of Hij me hiervan wilde
verlossen. En Hij liet me uitvinden dat je ongewenste kanalen kunt verbergen, zodat je ze
niet heel gemakkelijk weer kunt kiezen. Ik heb ze nooit weer opgezocht. Dat neemt niet
weg dat wat je eens gezien hebt, de neiging heeft op je netvlies te blijven hangen. Dan
helpt als enige bidden.''
Dus idd heel concreet stappen zetten om slechte dingen niet meer te doen/kunnen doen.
En wees daar maar heel radicaal in, dat was Jezus ook.
In zijn zo genoemde 'Bergrede' zegt Jezus: [dia20] Als je rechteroog of je rechterhand je
op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit/hak het dan af en gooi het weg. Want het is
beter één van je lichaamsdelen te verliezen dan dat heel je lichaam naar het verderf gaat.
(Matteus 5:29,30)
Aarzel niet om concrete maatregelen te nemen. Ook als ze pijn doen. Als ze je wat kosten.
Als ze diep ingrijpen.
En tegelijk: richt je helemaal en alleen op de HERE.
Iemand verwoordde het zo: [dia21] ,,Zolang ik me richt op mijn verleidingen en zonden, op
mijn strijd ertegen, hoe meer dit mij in z'n greep houdt. Het is de kunst om je steeds
opnieuw op de HERE te richten, naar zijn licht. En het de duivel niet te gunnen dat je maar
steeds bezig bent met hem en zijn dingen.''
Geen verkeerde dingen doen en er niet aan denken – laten we elkaar daarin het goede
voorbeeld geven, elkaar helpen en steunen.
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[dia22(blanco)] Oorlogvoeren is verschrikkelijk.
Maar als je wordt aangevallen ontkom je er niet aan... dan moet je terug vechten, als je
tenminste vrij wilt blijven, en niet onder het regime van de duivel wilt komen.
Gelukkig sta je er niet alleen voor – je bent immers niet alleen: [dia23] God is er, hij is
JHWH – er altijd bij. Dat mag je weten, dat mag je geloven, en vaak zul je dat ook ervaren.
Je bent niet alleen, open je ogen en ontdek: [dia24] Wees niet bang, want wij zijn met
meer dan zij (2 Koningen 6:16). Gods hemelse legermacht van engelen is om ons heen, en
zij zijn met meer en zij zijn sterker dan de duivel en zijn aanhangers!
Je bent niet alleen: [dia25] we hebben ook elkaar. Onderschat daarom niet de kracht van
de kerk, van de gemeenschap, van het samen Gods volk zijn. Juist samen ben je sterker.
We hebben elkaar echt nodig.
Je bent niet alleen: [dia26] je hebt het Woord van God, alles wat in de Bijbel staat – lees
dat, ken dat, laat het in je hart zijn, en in je mond. Daarmee zul je sterk staan. De Bijbel
noemt het een krachtig zwaard waarmee je aanvallen van de duivel kunt afslaan.
Lezen: Efeziers 6:10-17 [dia27,28]
Dit gedeelte staat bekend als 'de geestelijke wapenrusting'.
Het laat weer duidelijk zien dat je idd maar niet alles op je af of over je heen moet laten
komen, maar zelf actief moet zijn of worden: [dia29] trek de wapenrusting van God aan!
Ik geef toe dat de voorbeelden die genoemd worden niet meer heel erg van deze tijd zijn:
voor een harnas moet je tegenwoordig immers naar een museum.
Misschien een mooie uitdaging voor straks thuis, om wat er staat 's te vertalen naar
instrumenten waarmee je drones en aanvallen van drones kunt weerstaan...
Waar het om gaat is natuurlijk dat we allereerst niet naief moeten zijn en denken dat we
het zelf, zo, zonder hulp(middelen) wel redden.
Nee, dat gaat je niet lukken. Je moet je wapenen, trainen, voorbereiden, hulp zoeken.
Dat is echt nodig – anders ga je eraan, verlies, ben je een gewillige prooi...
En waar het verder om gaat is dat we [dia30] waarheid, gerechtigheid, het verder vertellen
van de blijde boodschap dat Jezus je (enige) Redder is, het geloof in God, de verlossing
van schuld en zonde, en dat we het Woord van God hoog in het vaandel hebben.
Die kunnen je beschermen, helpen, redden.
Doe dat. Trek die wapenrusting aan.
[dia31] Onderwerp u nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een
eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het
hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een
brullende leeuw, op zoek naar prooi. Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in
het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt
gaan. [dia32] Maar al moet u nog korte tijd lijden, God de bron van alle genade, heeft u
geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en
krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de
macht toe, voor eeuwig. Amen (1 Petrus 5:6-11)
[dia33]
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