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Inhoud



‘Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.’
Joël 3:10 (HSV)



‘I am fire. I am… death,’ zijn de onheilspellende woorden 
waar mee de draak Smaug zich voorstelt aan Bilbo Balings in 
De Hobbit. Smaug heerst op dat moment al 150 jaar over de 
schat onder de berg Erebor. In de verfilming van Peter Jackson 
zien we goud, juwelen en edelstenen zo ver het oog reikt. 
 Bilbo bevindt zich in het reisgezelschap van een aantal 
dwergen, van wie de schat oorspronkelijk was. Samen 
weten ze de geheime doorgang in de berg te vinden, zodat 
Bilbo toegang krijgt tot de schatkamers en daar een voor 
de dwergen cruciale edelsteen kan zoeken. Tijdens zijn 
zoektocht wordt hij echter ontdekt door Smaug. In het 
daaropvolgende kat-en-muisspel komt Bilbo dicht in de 
buurt van de draak en ziet dat de draak een schub mist 
rondom zijn hartstreek. Smaug spuwt vuur en Bilbo ont-
komt ternauwernood, met die edelsteen.
 Als Smaug vervolgens ontdekt dat een gedeelte van zijn 
schat ontbreekt, neemt hij wraak door het nabijgelegen 
dorpje aan te vallen. Terwijl hij vanuit de lucht al vuurspu-
wend het dorpje in de as legt, wordt hij neergeschoten 
door een van de inwoners. De pijl raakt Smaug precies op 
de plek waar de schub ontbreekt. De draak stort neer en is 
eindelijk overwonnen.

De draak, de schat

en de strijd
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DE STRIJD
Tolkien schreef dit verhaal in 1937, Hitler was net vier jaar 
aan de macht in Duitsland en Europa stond aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog. Het kan bijna niet anders of 
Tolkien heeft een link gelegd tussen de draak Smaug en 
het duister dat over Europa viel. Als christen was hij immers 
bekend met één van de bijnamen van Satan: de draak.
 De jongens die dit jeugdboek lazen in 1937, stonden 
zeven jaar later, in de ochtend van 6 juni 1944, klaar om te 
landen op de stranden van Normandië. De geallieerden 
hadden de geheime doorgang tot Hitlers rijk ontdekt en ze 
waren vastbesloten het duister te verjagen. Zouden er sol-
daten zijn geweest die hoop hebben geput uit dit bekroonde 
verhaal uit hun jeugd? Door alle avonturen van Bilbo heen 
had Tolkien zijn lezer immers op het hart gedrukt dat het 
verslaan van de draak weliswaar grote offers kost, maar 
dat aan het einde echt de overwinning gloort. 

Hoop ontvangen op de goede afloop is ook de reden 
waarom we in de Bijbel lezen over de draak: ‘De draak en 
zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. 
(…) De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de 
slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en 
die de hele wereld misleidt. (…) Wee de aarde en de zee: 
de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij 
weet dat hij geen tijd te verliezen heeft’ (Op. 12:7-9, 
12b).
 De duivel heeft geen tijd te verliezen. Waar houdt hij 
zich nu dan mee bezig? Jezus noemt de duivel een dief en 
onthult daarmee dat Satan, net als Smaug, onze schat 
heeft gestolen en nog steeds bezig is onze rijkdom weg te 
nemen op de momenten dat hij een voet tussen de deur 
krijgt. Misschien is dat bij jou ook wel gebeurd, en ben je 
ergens onderweg je levenslust of levenskracht kwijtge-
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raakt. Wellicht heb je dat zelfs geaccepteerd, net zoals de 
dwergen met tegenzin accepteerden dat Smaug de heer-
ser van Erebor was geworden: ‘Het is nu eenmaal zo.’
 In de Tweede Wereldoorlog hadden de geallieerden dat 
ook kunnen doen: de strijd ontlopen en accepteren dat het 
duister er nu eenmaal was. Gelukkig besloot de Ameri-
kaanse generaal Eisenhower uiteindelijk om wél de strijd 
aan te gaan en Frankrijk binnen te vallen op 6 juni 1944. 
Dat was het begin van het einde voor Hitlers Derde Rijk. 

MEEDOEN
Als Jezus zegt: ‘Sinds de dagen van Johannes de Doper tot 
nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met 
geweld en geweldenaars grijpen ernaar’ (Mat. 11:12 NBG), 
dan roept Hij ons op om een geweldenaar te zijn. Om het 
slagveld niet te ontlopen, maar juist te grijpen naar dat 
Koninkrijk en ons te storten in het gevecht met de draak. 
Om niet langer akkoord te gaan met wat de dief heeft 
geroofd, maar om met de wapens van God stand te houden 
en de draak te vermorzelen – een drakendoder te zijn.

     Wij doen dat in navol-
ging van Christus zelf. In 
zijn overwinning delen 
wij. Jezus is als eerste 
tegen de draak opge-
staan. Hij is degene die 
heeft gezegd: ‘Geef 
terug!’ (Jes. 42:22) en 
‘Geef hier!’ (Jes. 43:6). 

Golgotha was voor de draak wat de landing op Normandië 
voor Hitler was: het begin van het einde. Jezus heeft op die 
Goede vrijdag de Satan de beslissende slag toegebracht en 
de schat weer veroverd. Vanuit die rijkdom deelt Christus 
ruimhartig uit aan wie op Hem vertrouwen. Hij zegt daar 

Golgotha was voor de draak 
wat de landing op Normandië 

voor Hitler was: 
het begin van het einde
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zelf over: ‘Een dief komt alleen om te roven (…), maar Ik 
ben gekomen, om hun het leven te geven in al zijn volheid’ 
(Joh. 10:10).

Juist voor de strijd tegen de draak hebben we dat leven in 
al zijn volheid, het leven dat Jezus ons geeft, steeds weer 
nodig. Want hoe zouden we tegen het kwaad durven 
opstaan, zonder de bijstand van Christus? Hoe zouden we 
het gevecht tegen de draak kunnen volhouden, als we niet 
continu gevoed en bekrachtigd zouden worden door Hem? 
Hoe zouden we rake slagen kunnen uitdelen, zonder de 
wapenrusting en de trefzekerheid die Hij ons geeft?
 De schat van Christus, het leven dat Hij ons geeft, is 
onze brandstof in de strijd tegen het duister. Nogal logisch 
dus, dat de duivel die rijkdom van ons wil roven. Zo wil hij 
ons arm en klein en ongevaarlijk maken. Maar in Christus 
zijn we sterk. In Christus zijn we drakendoders!

WINNEN
Maar, hoe dan? Hoe doden wij die draak? Hoe delen wij in 
de overwinning van Christus? In het derde deel van dit 
boek maken we dat concreet en spreken we over de over-
winningskracht in ons leven. Die blijkt alles te maken te 
hebben met de rijkdom van Christus, waar deel 1 over gaat. 
Want waarom winnen Barcelona en Real Madrid jaar na 
jaar zo veel prijzen? Niet alleen omdat ze spelen met res-
pectievelijk Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar ook 
omdat het de twee rijkste clubs ter wereld zijn. 
 Welnu, qua overwinningskracht lijken wij op Real Madrid 
en Barcelona: Jezus Christus is de aanvoerder van ons team 
(Hebr. 12:2) en wij zijn erfgenamen van zijn ongelimi-
teerde rijkdom. Vandaar dat Paulus kan uitroepen dat wij 
dankzij Hem ook glansrijk zegevieren (Rom. 8:37).
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 Dat alles geeft ons vertrouwen voor de strijd, die we in 
deel 2 verkennen. Als de slang Eva verleidt, gebruikt hij 
vier verschillende strategieën om haar aan te vallen. In 
evenzoveel hoofdstukken zullen we die tactieken waarmee 
wij onder vuur worden genomen analyseren en verkennen 
hoe we ons daartegen teweer kunnen stellen.
 

Daarom bidden wij U: 
wil ons toch staande houden 
en sterken door de kracht van uw Heilige Geest,
zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, 
maar altijd krachtig tegenstand bieden, 
totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen.

Heidelbergse Catechismus, zondag 52





DE SCHAT ONTVANGEN

DEEL I
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Tijdens het interrailen in de zomervakantie deden we ook 
Rome aan. Na een kort nachtje in een goedkoop hostel gin-
gen we de stad in en kwamen we langs het Forum Roma-
num, een grote archeologische opgraving van het centrum 
van het oude Rome. Er waren gratis rondleidingen en de 
gids vertelde prachtige verhalen over de functie van de 
gebouwen en over de manier waarop de mensen vroeger 
leefden in het oude Rome. Op een gegeven moment stond 
ze stil bij een trap met daar bovenop een groot steenblok, 
een soort tafel, en ze begon te vertellen wat daar was 
gebeurd in het jaar 258 na Christus. 

In die tijd was Valerius de keizer van het Romeinse rijk en 
hij had het helemaal gehad met de christenen. Een aantal 
leiders van de kerk in Rome werd opgepakt en ter dood 
veroordeeld. Ook de diaken Laurentius werd opgepakt, 
maar nog niet meteen ter dood veroordeeld. De keizer had 
namelijk gehoord dat de kerk veel armen ondersteunde en 
hij trok daaruit (ten onrechte) de conclusie dat de kerk 
schatrijk was. Omdat Valerius geld nodig had voor de finan-
ciering van zijn oorlogen, gaf hij Laurentius één week de 
tijd om alles op te sporen en aan hem te overhandigen. 
 Na die week verscheen Laurentius weer voor de keizer, 
samen met een groep anderen. Ontstemd vroeg de keizer aan 

1 Vreugde


