
Aangeklaagd maar hersteld 

 

De leugens van aanklager satan kunnen je angstig maken. De Bijbel leert os om de dingen te 

bedenken die boven zijn. Wij zijn meer dan overwinnaars! 

 

De Tsjechische schrijver Franz Kafka schreef omstreeks 1914 het beroemde boek Het proces. Het 

gaat over Josef K. die gearresteerd wordt, en steeds weer verhoord wordt, totdat hij uiteindelijk 

terecht moet staan. Maar hij weet totaal niet waarvan hij beschuldigd wordt. Uiteindelijk geeft hij zich 

gewonnen en wordt hij veroordeeld. Ieder mens kan zich voorstellen wat een nachtmerrie zoiets 

moet zijn. Helaas komen dergelijke situaties nog steeds voor in landen zonder behoorlijk 

rechtssysteem. 

In het boek Zacharia, hoofdstuk 3 vind je een visioen dat aan een strafproces doet denken, maar 

hier loopt het goed af. De hogepriester Jozua staat terecht en de satan staat naast hem om hem 

aan te klagen. Maar Jozua wordt door God vrijgesproken, krijgt nieuwe kleren aan - feestkleren zelfs 

- en wordt in ere hersteld. 

 

Aanklachten 

 

De satan wordt in de Bijbel ‘de aanklager’ genoemd (Openbaring 12:10). Zoals hij Jozua 

aanklaagde, zo valt hij al Gods kinderen aan. Laat er geen misverstand over bestaan: met zonde 

dient te worden afgerekend en fouten moeten worden rechtgezet. Daar wijst de Heilige Geest ons 

op, de Geest van de waarheid. 

 

Angst is een van de belangrijkste werktuigen van de boze 

 

Maar de duivel gebruikt leugens in zijn aanklachten. Net als Josef K. weet je vaak niet eens wat de 

gronden voor de aanklacht zijn. Jij gaat gebukt onder het gevoel te hebben gefaald, je kunt niets, je 

bent niets. We beginnen die aanklacht te geloven. Vervolgens komt er angst in je op. Angst is één 

van de belangrijkste werktuigen van de boze. Angst verlamt en vernietigt het leven. Satan zelf is één 

en al angst, want hij weet dat zijn laatste uur heeft geslagen. Daarom gaat hij zond om te vernietigen. 

 

Bremstruik 

 

Dit soort intimiderende gevoelens kan iedereen hebben, zelfs de sterkste dienaar van God. Neem 

bijvoorbeeld de geweldige profeet Elia. Hij had in opdracht van de Heer grote wonderen gedaan. Zo 

had hij de zoon van een weduwe uit de dood opgewekt en het land Israël gezuiverd van de profeten 

van de afgod Baäl. 

Maar toen Izebel, de vrouw van de koning, Achab, zwoer hem te zullen doden, ging hij onder een 

bremstruik zitten en bad dat God hem zou wegnemen van de aarde. Zijn gevoelens gingen met hem 

aan de haal, net als bij ons allemaal wel eens gebeurt. 

 



Verzetten 

 

Gelukkig mogen we leren ons te verzetten tegen deze gevoelens van intimidatie, angst, 

minderwaardigheid en onzekerheid. We kunnen onze gedachten leren beheersen. De Bijbel roept 

daartoe op: bedenk de dingen die boven zijn… de waarheid maakt je vrij, dus bedenk alles wat waar 

is, geen leugens (zie Kolossenzen 3:2 en Johannes 8:32). 

 

Gevoelens van minderwaardigheid zijn ten diepste gebaseerd op ongeloof, maar we kennen de 

waarheid: dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Laat je daarom bemoedigen door de eerste 

christenen. In het boek Handelingen wordt verteld over hun onverschrokkenheid. Wat doen ze als 

ze worden aangevallen? Ze bidden: Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw 

dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken (Handelingen 54:29). 

 

Paulus schrijft: Wie zijn wij eigenlijk? Zwakke, dwaze, onaanzienlijke mensen. Maar we zijn wel 

uitgekozen (zie 1 Korinthe 1:26-28)! Paulus vindt dat hijzelf ‘gering’ is en niet waard een apostel te 

heten. Maar hij schrijft ook: Wij zijn meer dan overwinnaars dankzij Christus! (Romeinen 8:37). 

 

Angst 

 

Jezus kende ook angst, althans één keer: in Getsémané. Toen bad Hij: Vader, als U wilt, neem 

deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan Hem 

verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware zielenstrijd en 

bad des te vuriger: En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. 

(Lukas 22:42-44). 

 

Jezus is door de aller diepste angst gegaan. Het was méér dan de angst voor het lijden zelf. Hij wist 

dat Hij losgemaakt zou worden van zijn Vader. Dat was de ware hel: gescheiden van God te zijn, de 

bron van alle goedheid en leven. Jezus heeft de hel geproefd, zodat wij dat niet zouden hoeven. 

Jezus werd verhoord uit zijn angsten. Zouden wij dat dan niet worden? De Vader stuurde Jezus een 

engel om te helpen. Dat gebeurde ook bij Elia. Zou God ons niet bijstaan? 

 



Remedies 

 

➢ Herken het. Erken het. Praat erover met een vertrouwd iemand. Het is geen schande als je 

gevoelens van minderwaardigheid ervaart! En vraag om gebed. 

 

➢ Lees je Bijbel: Het woord van God neutraliseert angst. Lees maar hardop, spreek het uit, of zing 

het. Romeinen 8:1 zegt: Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van 

God? Romeinen 8:38,39: Niets kan ons scheiden van zijn liefde. 

 

➢ Bid om kracht van de Heilige Geest. Kijk naar het verschil in de apostelen na Pinksteren. Bid om 

die kracht en laat voor je bidden. 

 

➢ Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten 

(Jakobus 4:7). Eerst onderwerping aan God. Daarna gebod en proclamatie van zijn Woord. Stuur 

de vijand weg vanuit je autoriteit in Christus. 

 

➢ Uiteindelijk zal de aanklager moeten zwijgen. Er is hoop voor nu en een eeuwige hoop voor de 

toekomst! Lees maar: Openbaring 12:10: …de aanklager van onze broeders, die hen dag en 

nacht aanklaagde voor onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is 

neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het 

woord van hun getuigenis. 

 

➢ God herstelt je, Hij trekt je feestkleren aan. Je wordt net als Jozua gerehabiliteerd. God zegt tot 

jou: “Je mag er zijn! Ik heb jou een hoge plaats gegeven!” Wat een liefdevolle God. 
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