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DE REUS DER NATUURLIJKE THEOLOGIE 

VERSLAAN 

 

Preek van Rev. Erik E. Sandström 

 

"Toen zei David tot de Filistijnen: Gij komt tot mij met een 

zwaard en met een spies en met een schild; maar ik kom tot u in de Naam van de Heer der 

heirscharen, de God der slagorden van Israël, Dien gij gehoond hebt". (1 Sam. 17:45). 

 

De jonge David wordt -overeenkomstig al de tradities der heldenfolklore- onmiddellijk als 

onze kampioen beschouwd, wanneer hij onvervaard de 12 voet grote Goliath tegemoettreedt, 

de kampioen der Filistijnen, die Israël 40 dagen lang gehoond had. Slechts één gedachte houdt 

de jonge David bezig. Niet dat hij waardig was een zo grote soldaat van de vijand te 

bestrijden, noch dat hij kon opklimmen van de lage rang van schaapherder door middel van 

een glorieus wapenfeit. Neen, in plaats daarvan was David's gedachte deze, dat Goliath het 

leger van de Heer gehoond had, en daarmede de Levende God. Het was die eenvoudig 

kinderlijke overtuiging, die David de moed en het inzicht gaf om tegen zo'n formidabele 

vijand aan te treden. 

 

Laat ons nu -alvorens deze korte strijd te bezien, die eerst uit woorden en daarna uit daden 

bestond- deze twee tegenstanders eens van dichtbij beschouwen. 

Goliath was een Filistijn. Overal in het Woord beelden de Filistijnen dezelfde gevaarlijke 

instelling uit, namelijk die van het scheiden van geloof en naastenliefde. Deze instelling is 

niet alleen maar de zienswijze dat het geloof-alleen zalig maakt. Er ligt veel meer in 

opgesloten, want het betekent uiteindelijk, dat de mens zijn eigen slechte manier van leven 

verdedigt door de Waarheden van het Woord te verkondigen. Zodoende bedrijft hij blasfemie 

(godslastering) en ontheiliging, want hoewel hij de geloofswaarheden spreekt, is zijn leven 

vervuld van een voortdurend bezeten van vuile louter-lichamelijke liefdes. Om deze reden 

werden de Filistijnen de "onbesnedenen" genoemd, ter uitbeelding van het ware zonder het 

goede, of het ware vervalst door vuile liefdes. (E 781) 

 

Goliath was een reus onder de Filistijnen. En als zodanig schijnt het geloof-alleen in eigen 

ogen en in de ogen van zijn aanhangers; als een reus die ook een kampioen is. (CLJ 44). Want 

zij die in het geloof-aleen zijn, zijn uiterst geslepen.Zij zijn opgeblazen vol trots over hun 

eigen verstand. Maar toch geloven zij in het Woord en in God, in de Hemel en de Hel, en in 

de geestelijke dingen van de Kerk. Niettemin beweren zij, dat al deze geloofszaken door hun 

eigen intelligentie verworven kunnen worden. Zij steunen op wat genoemd wordt "Natuurlijke 

Theologie", die zegt dat het licht van het eigen verstand de mens geestelijke waarheden leren 

kan. Teniende zulke geestelijke waarheden te verwerven, benutten zij de letterlijke zin van het 

Woord en vervormen deze tot wat zij maar willen. Het vooropgezette doel is, hoewel 

onzichtbaar, ook de inwendige zin te vernietigen. 

 

Deze benadering van het Woord kan overkomen als een soort filosofische woordspelling-

hobby om de geest te ontspannen. Maar laat ons niet vergeten dat Goliath maar één uiting was 

van een eeuwenoude vijand, die al het eerst in wording kwam, toen de slang de mensen 

adviseerde om geestelijke waarheid door natuurlijk onderzoek te ontdekken: "Zo zullen uw 

ogen geopend worden en gij zult zijn als God, kennende het goed en het kwaad". (Genesis 

3:5). 
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En in het boek der Openbaringen heeft Goliath de vorm van de slang aangenomen, deze keer 

als een monsterdraak, die oude slang, genaamd duivel en satan. Gereed om het kind van de 

vrouw gekleed met de zon, te verslinden, vormt deze draak een ernstige bedreiging voor de 

Nieuwe Kerk, een bedreiging die wij ernstig dienen te nemen, een bedreiging waartegen wij 

ons met de gladde stenen uit de beek dienen te bewapenen. 

 

David, onze kampioen van de Waarheid, beeldt de Goddelijke Waarheid in uiterlijke dingen 

uit, hier in de letterlijke zin van het Woord. Aldus stelt David als jongeling de onvervaarde 

moed voor die de mens van de Kerk van de Goddelijke Waarheid ontvangt, vermeld in de 

letterlijke zin van het Woord. Deze macht wordt uitgebeeld in de bijzondere 

heldenverrichtingen van David toen hij diende als schaapherder. Toen een leeuw en een beer 

een lam kwamen stelen, had David de leeuw verslagen en de beer bij de baard genomen en 

eveneens verslagen. Aan David was deze macht gegeven opdat hij de Almacht van de Heer 

zou voorstellen, om Zijn eigen volk in de Kerk te verdedigen tegen de valsheid van het kwade 

dat uit de hel voortkomt. 

 

David was dus reeds de bewezen kampioen, maar onbekend voor Goliath. En in de 

overwinning op de leeuw en de beer had David de Zege van de Heer over de hellen 

uitgebeeld. Want de strijd van de Heer tegen de hellen kan -hoewel in beperkte mate- worden 

vergeleken met een gevecht tegen alle wilde beesten van de gehele aarde, bijgevolg hun 

vernietiging en onderwerping, opdat niet één van hen voorwaarts durft te komen om een mens 

die in de Heer is, aan te vallen. Kwade wilde beesten stellen inderdaad de lusten voor, die 

voortkomen uit de slechte dingen des levens en de leervervalsingen die alle dingen van de 

Kerk bij de mens aanvallen. Al deze kwade wilde beesten woekerden in het binnenste van die 

reus Goliath. Toen hij David zag, die nog gekleed was als schaapsherder met een staf, een 

buidel en een nauwelijks zichtbare leren slinger, bespotte en vervloekte hij hem: "Ben ik een 

hond, dat gij tot mij komt met stokken? Kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des 

hemels en aan de beesten des velds geven".(1 Sam. 17:43,44). 

 

Interessant genoeg beeldt een hond de vloeken uit, die op de dingen van het geloof uitgestort 

wordn. Daarom vloekte Goliath David uit bij zijn goden. Vloeken is zich van de Hemel 

afkeren, en valse goden zijn er evenveel als valsheden uit het kwade. Valsheden uit het kwade 

hebben aldus Goliath van de Hemel afgekeerd, terwijl hij vloeken uitstortte op de dingen van 

geloof. 

David daarentegen vertegenwoordigde de Heer, de Schaapherder van Israël, die alle mensen 

door de waarheden van geloof naar het goede van het leven leidt. David was zowel jong als 

knap van uiterlijk, om zowel het goede als het ware voor te stellen. Zijn schaapherdersstaf 

komt overeen met de macht die toebehoort aan het ware van het goede. Zijn schaapherderstas, 

of buidel, beduiden de kennis van het goede en het ware van het Woord. In die zak lagen de 

gladde stenen, genomen uit de beek. Alleen die waarheden die komen van het Goddelijke of 

van de Goddelijke Leer, hebben het gepolijste uiterlijk, zodat men kan zien dat deze 

waarheden lang in de stroom der Voorzienigheid geleefd hebben. Zij zijn gladgepolijst door 

het lange slijpen, onsterfelijke Waarheden van God de Schepper. Zulke Waarheid is feilloos 

in haar vlucht, onweerstaanbaar in haar onvloed, want zij komt voort uit de Bron van alle 

Waarheid. Goliath heeft zijn ondergang niet voorzien. 

 

Natuurlijke Theologie in haar streven om alle geestelijke dingen die verschijnen uit te roeien, 

is zich niet bewust van de ontmoeting met de jonge slingeraar en de feilloze werking van de 

Goddelijke Waarheid vanuit de letterlijke zin van het Woord. En zodoende volhardt zij in haar 

pogen, haar eigen leer als waar in te prenten met bewijzen en argumenten om de mens van de 
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Kerk te misleiden. Een van hun slimste argumenten in deze moderne tijd is te zeggen dat 

volkeren en naties over de gehele aardbol godsdienst hebben, zonder enige openbaring te 

hebben ontvangen, of met het Christendom in contact te zijn geweest. Maar zij weten niet van 

het Oude Woord, dat wel degelijk verspreid was over de gehele aarde. In Indië (oost en west), 

Afrika en tenslotte in Griekenland en Italië. Alle oude godsdiensten stammen af van dit 

Woord en zijn gebaseerd op de geopenbaarde kennis van Goddelijke Waarheid. Natuurlijke 

Godsdienst is dus waanzin. Alle godsdiensten zijn afkomstig van geopenbaarde waarheid. 

Alle ware godsdiensten hebben de waarheid geaccepteerd en daarnaar geleefd. Waar dan ook 

en wanneer dan ook bestaat geen waarheid zonder openbaring. Die argumenten van 

Natuurlijke Theologie worden in de Openbaringen bedoeld waar we lezen van "grote tekenen, 

zodat het zelfs vuur uit de Hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwe van de 

mensen; en het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn 

te doen voor de ogen van het beest". (Openbaringen 13:13, 14). 

 

Tegenover de macht van de draak, en in dit geval van Goliath, staan de gepolijste waarheden, 

die eeuwenlang in de beken van tijd geschud zijn, waarheden die door alle godsdiensten 

gemeenschappelijk gedeeld worden: Een God te aanbidden, Zijn geboden te gehoorzamen, die 

zijn de Her en de naaste lief te hebben en kwaadheden als zonden te vermijden. Niets kan 

deze Goddelijke waarheden weestaan, welke gepolijst zijn door het gebruik, steeds meer door 

de eeuwen heen herhaald. En zo spreekt David zijn vonnis uit over Goliath: "Ik zal u verslaan 

en u het hoofd afhouwen".( 1Sam.17:46).  

 

En toen de reus in woede aanviel, slingerde David snel zijn gladde steen in het voorhoofd. 

Aldus had de Goddelijke Waarheid, die normaal als een zachte invloeiing in het voorhoofd 

van de Engelen ontvangen wordt, een vernietigend effect op de boze lusten van de hel, die 

vervloeking uitstorten over de geloofswaarheden. Goliath met aangezicht ter aarde geworpen; 

een bespotting van de verering die hij en zijn soortgenoten hadden nagelaten door de eeuwen 

van bedrog, eigenwijsheid, trots en stijfkoppige arrogantie. Met zijn eigen zwaard werd zijn 

hoofd afgehouwen, zoals het valse van het kwade terugslaat op de hals van de boosdoener. 

Van menselijk inzicht alleen -los van openbaring- komen slechts reuzen, slangen, draken, 

honden en wilde beesten; dat wil zeggen inzover het menselijk inzicht zich van de Hemel 

afkeert, en door het uitstorten van vloeken over de Waarheden der Kerk, anderen vervloekt. 

"Laat de mens zich voor zulke waanzin hoeden", wordt ons gezegd. 

 

Nog steeds zijn er de subtiele aanvallen, afkomstig van moderne Goliaths, die op wel duizend 

verschillende manieren ons influisteren, dat er geen behoefte aan openbaring, geen behoefte 

aan godsdienst, en geen behoefte aan kerkbezoek is. Laten we ons tegen deze reuzen van trots 

en menselijke eigenwijsheid wapenen met de gepolijste Goddelijke Waarheden. Laat ons deze 

in onze schaapherderstas steken om ze gereed te hebben voor toepassing in het leven. En met 

welke woorden zouden we ons beter kunnen voorbehouden en gedenken, dat de Heer de slag 

strijdt en overwint dan met Davids eigen woorden: "Ik treed u tegemoet in de Naam van de 

Heer, want de strijd is des Heren. 

 

AMEN. 

 

Lezen: 

1 Samuel 17:32-51 

Openbaringen 13 

WCG 273, 275, 276. 


