
36. Het Romeinse leger (2)

Soldaat zijn in het Romeinse leger was geen makkelijk baantje. Je moest

veel trainen en hard werken. In het gevecht kon je gewond raken, of

zelfs gedood worden. De kans daarop werd zo klein mogelijk gehouden.

De legerleiding bedacht de beste manier om oorlog te voeren. De solda-

ten kregen een heel goede uitrusting, die hen beschermde en waarmee

ze het gevecht konden ingaan. Alles was zo georganiseerd, dat de over-

winning wel behaald moest worden; met verlies van zo min mogelijk sol-

daten. Overal waar Paulus kwam, zag hij hoe Romeinse soldaten leefden,

samenwerkten, voor elkaar zorgden, hun hoofdman gehoorzaamden. Hij

dacht: hiervan kunnen we iets leren.

In die tijd was het voor gelovigen niet makkelijk. Andere mensen vonden

hen vreemd, en regeringen zagen hen als vijanden omdat ze Koning Jezus

dienden. Paulus schreef Timoteüs: “Deel in het lijden als een goed sol-

daat van Christus Jezus” (1 Tim 2:3). Hij vond dat als Romeinse soldaten

bereid waren te lijden voor hun keizer, christenen bereid moesten zijn

te lijden voor Koning Jezus. Je kunt je verstoppen tot de moeilijkheden

voorbij zijn, maar volgens de Bijbel ben je dan een verliezer. God wil

juist dat je overwinnaar bent. En dat word je alleen als je er echt iets

voor over hebt. Zo laat je zien dat je Hem je volle vertrouwen geeft.

God heeft je een Hoofdman gegeven, die je leidt in de

‘strijd’: de Here Jezus. Hij geeft je alle middelen (een

‘wapenrusting’) om de overwinning te behalen. Zelf ging

Paulus daarmee de strijd aan tegen zijn eigen ‘ik’, en de

verleidingen om hem heen: “We vallen aan en verdedigen

ons met de wapens van de gerechtigheid” (2 Kor 6:7).

Geen zwaarden of geweren natuurlijk: “We vechten niet

met wapens van deze wereld” (2 Kor 10:3). Hij bedoelde

het woord van God, waarmee je je kunt verdedigen tegen

alles wat tegen God en het evangelie ingaat. Hij stond altijd ‘paraat’ om

dat te doen (in de verzen 4-6 zie je echte legertaal).

Paulus zei: “Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen

bieden op de dag van het kwaad” (Efez 6:13). Een belangrijk onderdeel

van de wapenrusting was het schild. Daar zat een dierenvel op dat nat

werd gehouden. Als er dan een brandende pijl van de vijand op kwam,

ging het vuur uit. Paulus gebruikte dit beeld om te laten zien dat ons

geloof zo sterk moet zijn, dat we alle aanvallen daarop kunnen tegenhou-

den. Lees de verzen 14-17 maar eens voor meer beelden.

www.metopenbijbel.nl Jij en de BijbelAfbeelding: elibri.nl


