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Luther zei eens: 'Hoe groter christen, des te meer aanvechting. Al hebben we Gods Woord en al willen we de Here geloven,
toch verloopt ons leven niet zonder zonde. Aanvechting en verzoeking komen op ons af. Ons geloof blijft voortdurend
onderhevig aan beweging en strijd'.

Wereld, duivel en dood
        We leven in een zondige wereld en we hebben te doen met mensen die ons soms ongeduldig, boos en woedend maken.
Bovendien is de duivel, die ons aanvalt, er ook. Al hebben we nog zoveel zegeningen van de Here, we struikelen dagelijks.
Telkens vallen we weer in zonden. We raken in negatieve gedachten verstrikt. We blijven hangen in bezorgdheid en twijfel. We
verliezen het evenwicht voor een christelijk leven van elke dag.
        En dan is er nog de aanvechting van de dood. In een preek uit 1522 gaf Luther bij alle huiver voor het sterven toch ruim
voorrang aan de troost: 'Het is een sterke aanvechting dat we zo jammerlijk heengaan. We kunnen huilen en wenen en zien op
dat wat voor ogen is. Maar als we er goed over nadenken, dan is het geen doods graf, maar een schone kruidentuin waarin
een mooie kruidnagel wordt gelegd. Op Pasen zal deze te voorschijn komen'.

Wel uitverkoren?
        We kunnen onzeker zijn of we wel uitverkoren zijn. Op een heilloze manier kunnen we daarmee bezig zijn. We raken erin
verstrikt. Ook dat is een boze aanvechting.
        In een troostbrief schreef Luther eens: 'Het is ons verboden de verkiezing van God te willen begrijpen. We moeten niet
willen weten, wat God geheim wil houden. Het is niet goed ons met zulke onderzoekingen bezig te houden. Als God wel
begrijpelijk was voor zondige mensen, dan hadden we geen groot en machtig God. Laten we nederig blijven'.
        Om ons te wapenen tegen de aanvechting heeft God ons zijn Zoon gegeven, aldus Luther. In Hem laat God zijn bedoeling
zien. In Christus is vrede en vreugde. Buiten Hem is alles gevaarlijk. Wanneer we ons buiten Hem om kwellen met de eeuwige
voorzienigheid van God, dan winnen we daarmee niets dan angst. Ons spreken over uitverkiezing mag een gezicht krijgen: het
gelaat van Christus.

Een vrolijk hart
        Als we naar ons zondige zelf kijken en naar ons aangevochten geweten, dan hebben we er de nodige moeite mee om
Gods belofte van vergeving te geloven. Luther was uit op een vrolijk hart, een hart dat zeker is van de vergeving. Hoe kan het
in ons aangevochten bestaan toch vrolijk worden? Door ons in de aanvechting niet blind te staren op de kracht van de boze.
Luther trok zich op aan de tegenkracht van Gods Woord: 'Want het Woord van leven en heil is bestemd voor wie in angst en
vertwijfeling verkeren. De duivel met zijn angel en bovendien het vlees plagen je. Maar wees getroost, God is niet boos op jou'.
        Luther heeft de kracht van de boze ondervonden. Maar ook de hulp van Gods Geest: 'Het is mijzelf dikwijls overkomen
dat de duivel mij door middel van de wereld en van mijn geweten sterk beproefd heeft. Dat benam me bijkans de adem en de
levenskracht. De satan houdt niet op om angstig en vermoeid te maken door middel van de zonde en de dood. Maar de
Heilige Geest houdt niet op het hart te troosten en ons moed in te blazen, zodat we al die dingen overwinnen'.

Woorden van bevrijding
        Vooral de Psalmen spraken Luther in zijn persoonlijke worsteling erg aan. De Psalmen staan dicht bij de werkelijkheid
van wie in geloofsstrijd gewikkeld zijn. Er wordt in geklaagd uit angst en nood. Er wordt ook in gezongen over verlossing uit
grote ellende en over geestelijke bevrijding. Daar zag Luther naar uit.
        Zijn we in nood, laten we de Psalmen nemen. Daar vernemen we, dat het loven van God in de moeite een goed
hulpmiddel is om ons duister te verdrijven.

Elkaar weer ruimte geven
        Als wijzelf een aanvechting hebben of ons geloof niet sterk genoeg weten, kunnen we hulp en advies vragen bij een
medechristen. Door diens mond kan de Here vertroosten, bemoedigen en vergeving uitdelen. Een christen houdt de



aanvechting van de zonde levenslang. Omdat Luther zelf de gevolgen had ondervonden, kon hij anderen daarin ook bijstaan.
Vooral het voor elkaar bidden zag hij als een sterk wapen. Verder moeten we het niet altijd zelf willen uitvechten. We mogen
elkaar in Gods naam weer ruimte geven.
        Ook moeten we niet denken, dat wij de enigen zijn die aangevochten worden. Dat is een krachtige stimulans om het vol te
houden in de geestelijke strijd. De Here wil ons opbeuren, juist in de gemeenschap van mede-christenen: 'God heeft de
gemeenschap in de kerk geschapen, en de broederschap geboden, zoals de Schrift zegt: 'Wee de mens die alleen is; want als
hij valt, heeft hij niemand die hem overeind helpt'.

Aangevochten, maar gedoopt
        Aanvechtingen overwin je door oefening in het gelóóf. Het overwint alle macht van de duivel en alle angsten. Het worstelt
zich er doorheen. Met het oog daarop heeft de Here ons ook de doop gegeven: 'Bedenk daarom in zulke aanvechtingen, dat je
niet meer een mensenkind bent, maar een kind van God, door je geloof in Christus in wiens naam je gedoopt bent. Daarom
kan de dood zijn angel niet meer in je boren, omdat je Christus toebehoort, in Hem gelooft en gedoopt bent. De dood kan
over jou niet heersen'.
        In de arena waar we de geloofsstrijd strijden, kan de doop ons goed helpen. 'Een burcht tegen alle aanvechtingen', zo
noemde Luther de doop. Het is een door God aangewezen plaats waar zondige mensen Hem veilig mogen ontmoeten.
        Soms denken we dat de Here ver is en vreemd, onwillig om ons te horen of te helpen. Volgens Luther mogen we dan
zeggen: 'Here God, U beloofde me dit in uw Woord. U verandert uw belofte niet. Ik ben gedoopt, ik ben een door U verloste.'
        Luther omschreef de doop als het gezicht van God. Daarin vernemen we zijn stem. Hij spreekt persoonlijk tot ons. In ons
aangevochten bestaan is Hij bij ons.

Leven in de doop
        Als Luther spreekt over Gods aanwezigheid in de doop, beperkt hij dat niet tot het moment waarop het water over de
gedoopte komt. De God van onze doop is levenslang werkzaam. Aangevochten als we zijn, mogen we altijd terugvallen op
wat hij eens zei: 'Ik geloof in Christus, al zie ik Hem niet. Nog zie ik weinig of niets van wat Hij belooft. Ik voel eerder het
tegenovergestelde. Maar ik moet blijven strijden en vechten tegen wantrouwen en twijfel. Ik heb immers zijn doop, de troost
van het woord van vergeving.'
        De doop is dus geen eenmalige zaak. We moeten het feit dat we gedoopt zijn, niet opsluiten in het verleden. Ons hele
leven is een leven in de doop: 'Het christelijk leven is een voortdurend terugkeren en zich toewenden naar de doop. Daarom
mag ieder zijn doop beschouwen als zijn dagelijks kleed, waarin hij zich altijd moet bewegen. Wie zijn doop niet gebruikt, mist
ook de kracht daaruit.'

De blijvende kracht van de doop
'Als iemand in zonden valt, moet hij des te meer zijn doop bedenken. Hoe God met hem een verbond heeft gemaakt om hem al
zijn zonden te vergeven. Wel moet hij tot aan zijn dood blijven vechten tegen het kwaad. Op dit verbond met God moet een
mens vrijmoedig durven vertrouwen. Want de doop komt opnieuw in werking en dat met kracht. Dit vertrouwen moet een
mens krachtig vasthouden, ook al strijdt alles tegen hem en vallen alle zonden hem aan.'
Luther ontdekte de blijvende kracht van de doop in het leven van een christen. Aangevochten mensen riep hij terug naar hun
doop.
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