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Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. Schriftgedeelten in deze uitgave zijn afkomstig   
uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders vermeld.  
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dan nodig zou zijn om elke man, elke vrouw en elk kind op aarde te doden. De 
laatste eeuw alleen al kende catastrofale oorlogen die de levens van meer dan 
150 miljoen mannen, vrouwen en kinderen eisten – voornamelijk burgers. In 
meer recente jaren hebben er jaarlijks tientallen gewapende conflicten, opstan-
den en burgeroorlogen op aarde 
gewoed, waarbij miljoenen mensen 
het leven verloren. Slechts weini-
gen realiseren zich dat zelfs op dit 
moment alles wordt voorbereid op 
nog grotere rampen.

Waarom is onze samenleving zo 
doordrenkt met conflict, geweld en 
grenzeloos kwaad? Waar kunnen we 
het antwoord vinden? Als er een 
lichtpuntje te vinden zou zijn, zou-
den we dat toch vast en zeker moeten 
kunnen vinden op het gebied van 

religie? Maar ook op het gebied van religie, waartoe velen zich toch wenden om 
een oplossing voor de problemen van de wereld te vinden, is het een rommeltje. 
Veel oorlogen zijn niet gevochten om de te verwachten interreligieuze conflicten, 
maar tussen christenen onder elkaar, moslims onder elkaar en Joden onder elkaar.

Er heerst alom verwarring in de religieuze wereld. Veel voorchristelijke reli-
gies met hun heidense riten, gebruiken en bijgeloof zijn zelfs bezig aan een 
comeback als gevolg van het feit dat mensen zoeken naar betekenis, die ze niet 
langer vinden in conventionele rituelen en overtuigingen.

Waarom worden we door deze problemen getroffen? Waarom heerst er zo 
veel chaos en verwarring? Is het leed van het menselijk ras simpelweg het resul-
taat van oncontroleerbare omstandigheden – tijd en toeval? Is ons collectieve lij-
den simpelweg zoals het altijd al is geweest en zoals het altijd zal blijven?

Een door wetenschappers erkende basiswet van het universum is dat er een 
oorzaak bestaat voor elk gevolg. Dingen gebeuren niet zomaar. Ze doen zich 
voor omdat iemand ervoor zorgt dat ze gebeuren. We kunnen zelfs een oorzaak 
vinden voor alle kwaad dat we om ons heen in de wereld zien. Er is een oorzaak 
voor het bestaan van misdaad, oorlog, religieuze verwarring, hongersnood, uit-
hongering, ziekten en prematuur overlijden in vele tragische gedaanten. Gebro-
ken huwelijken, gebroken gezinnen, gebroken relaties en gebroken samenlevin-
gen zijn er niet zomaar. U kunt de oorzaak van de problemen van deze wereld 
en de onderliggende reden voor zó veel van de moeilijkheden waarmee u in het 
leven te maken krijgt, te weten komen. Dit boekje zal u helpen om die oorzaak   
te begrijpen en – belangrijker nog – u leren wat u eraan kunt doen.

Inleiding

Inleiding
“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:36).

e meeste mensen in het Westen vinden het niet moeilijk om te geloven 
dat de situatie waarin de mensheid zich bevindt nooit tevoren zo goed 
is geweest. Met het bewijs dat zij dagelijks om zich heen zien, is het 

moeilijk hen op andere gedachten te brengen. 
Landen die op technologisch gebied zeer ontwikkeld zijn, eisen de hoogste 

levensstandaard ooit in de geschiedenis. Ze genieten van comfortabele en 
betaalbare onderkomens, snel en efficiënt vervoer, voldoende te eten en te drin-
ken, veelal banen met zekerheid, mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en een duizelingwekkende reeks aan onderhoudende gadgets en mogelijkhe-
den. Ze hebben baat bij hun inkomens die hoog genoeg zijn om te voorzien in 

hun basisbehoeften en houden daarnaast 
voldoende over om te besteden aan de 
meeste andere wensen.

Maar dat is niet het geval voor het 
grootste deel van de mensheid. Miljoe-
nen mensen gaan naar bed met een hon-
gerig gevoel in hun maag. Hun schamele 
inkomen gaat op aan het kopen van net 
voldoende voedsel om hen in leven te 
houden. Sommigen hebben nog iets over 
om te besteden aan onderdak, kleding en 
vervoer. Dagelijks sterven 35.000 kinde-
ren – voldoende om een redelijk grote 
stad mee te bevolken – door honger of 
ziekten die te maken hebben met chroni-
sche ondervoeding. Als gevolg van ziek-
ten sterven daarnaast dagelijks tiendui-

zenden prematuur. Cholera, malaria, tuberculose en tyfus – vrijwel uitgeroeid 
in ontwikkelde landen – blijven dodelijke bedreigingen in grote delen van de 
wereld. Zelfs in rijke landen sterven elk uur duizenden mensen aan kanker, 
hart- en vaatziekten en aids. Niemand van ons heeft een écht vreedzame wereld 
meegemaakt. In de laatste decennia heeft de mensheid de angstaanjagende 
mogelijkheid ontwikkeld om al het menselijk leven te vernietigen. We beschik-
ken nu over méér wapens – nucleair, chemisch, biologisch en conventioneel – Ph
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De laatste eeuw alleen al kende catastrofale oorlogen die de 
levens van meer dan 150 miljoen mannen, vrouwen en kinde-
ren eisten – voornamelijk burgers.

Miljoenen mensen gaan naar bed met een hongerig gevoel in 
hun maag. Hun schamele inkomen gaat op aan het kopen van 
net voldoende voedsel om hen in leven te houden. 
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de informatie onthullen die we nergens anders kunnen vinden. Die ene, 
betrouwbare bron is de Bijbel. Alles buiten de Bijbel om met betrekking tot 
Satan en of hij bestaat, is slechts mythologie en speculatie. (Voor een duidelijk 
bewijs van de betrouwbaarheid van de Bijbel kunt u een gratis exemplaar van 
het boekje Is de Bijbel waar? aanvragen of downloaden van onze website.)

De Bijbel bevat ondubbelzinnig, intern bewijs dat dit waarlijk het Woord 
van God is. Door de bladzijden van de Bijbel heen onthult God ware geeste-
lijke kennis – informatie die uit geen 
enkele andere bron te halen is. De 
Bijbel vertelt ons in ontnuchterende 
bewoordingen dat de duivel wel 
degelijk bestaat. De Bijbel legt uit 
dat dit wezen en de geestelijke 
wereld nét zo reëel zijn als de onze.

De Bijbel laat ons zien dat Satan 
een ongelooflijk machtig, geestelijk 
wezen is met een vérgaande invloed 
op de mensheid. Samen met zijn tra-
wanten – demonen of boze geesten 
genaamd – wordt hij veelvuldig in de 

Schrift genoemd. Hij duikt op van het begin tot het eind, van Genesis tot Open-
baring.

De Bijbel onthult veel over dit wezen en laat ons zijn oorsprong zien, hoe 
hij geworden is wat hij nu is. De Schrift laat ons zijn bedoelingen zien alsmede 
de methodes waar hij zich van bedient om deze te bereiken. De Schrift 
beschrijft zijn karakter en aard alsook waar hij door gedreven wordt. Daarnaast 
helpt de Bijbel ons om de onthutsende impact te zien die zijn invloed kan heb-
ben op ieder van ons individueel, maar ook zijn invloed op de mensheid als 
geheel. Ook onthult de Bijbel zijn toekomst. De Bijbel geeft ons kennis die we 
zélf nooit zouden kunnen ontdekken of inzien.

Ontmoetingen in het echte leven

Jezus Christus sprak over de duivel als een machtig, bewust, echt wezen. 
Als we aanvaarden dat Jezus echt is, dat Hij de Zoon van God is – en dat de 
Bijbel een waarheidsgetrouw verslag van Zijn bediening en onderwijs geeft – 
moeten we ook aanvaarden dat de duivel echt is.

De vijand              
van de mensheid

“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat 
rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen       

verslinden” (1 Petrus 5:8).

chter het lijden en de tragische omstandigheden waar zo veel men-
sen door worden getroffen, schuilt één primaire oorzaak. De Bijbel ont-
hult dat een machtig, intelligent en enorm invloedrijk wezen actief het 

kwaad dat onze planeet in zijn greep heeft, bepaalt. De meesten van ons hebben 
wel van hem gehoord. De Bijbel neemt hem meestal de duivel en Satan.

Wellicht hebt u zich weleens afgevraagd of hij werkelijk bestaat. Voor veel 
mensen lijkt de duivel namelijk eerder een sprookjesfiguur – een grotesk, 
bloedrood wezen met hoorns, een puntige staart en vleermuisvleugels die een 
hooivork vasthoudt en woont in een helse omgeving met eeuwig brandende 
vlammen. Omdat hij meestal zo fantasievol wordt afgebeeld, is het niet verras-
send dat slechts weinigen het bestaan van een duivel serieus nemen.

Bestaat een dergelijk wezen? Waar zou een dergelijk wezen vandaan zijn 
gekomen? Wat is zijn doel, zijn intentie? Wat doet hij? Is hij, zoals veel men-
sen geloven, slechts een mythische belichaming van het kwaad? Veel mensen 
weten niet wat ze moeten geloven. Ze hebben ofwel niet dieper nagedacht over 
de duivel of ze weten niet waar ze de antwoorden kunnen vinden.

Door de eeuwen heen is het geloof in het bestaan van de duivel – een wezen 
dat verantwoordelijk is voor het kwaad – toegenomen en afgenomen. Tijdens 
de Middeleeuwen stond geloof in de duivel en zijn invloed op de mensheid 
niet ter discussie. Maar toen als gevolg van wetenschappelijke ontdekkingen in 
de Renaissance mythes en bijgeloof, verbonden aan demonen en kwade gees-
ten, werden uitgebannen, raakte ook het besef van de duivel als een letterlijk 
wezen in onmin.

Latere wetenschappelijke ontdekkingen en toename van het onderwijs wak-
kerden de scepsis met betrekking tot het bestaan van een goede of slechte 
geestenwereld aan. De idee van een letterlijke duivelse entiteit die verantwoor-
delijk is voor de ellende en het lijden dat we om ons heen zien, wordt tegen-
woordig door veel mensen belachelijk gemaakt. Maar wat is de waarheid? 
Bestaat de duivel?

Het vinden van een betrouwbare bron voor kennis

Waar kunnen we betrouwbare, accurate informatie met betrekking tot de 
geestelijke wereld vinden? Slechts één bron kan ons de antwoorden geven en 

De vijand van de mensheid
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Voor veel mensen lijkt de duivel eerder een sprookjesfiguur – 
een grotesk, bloedrood wezen met hoorns, een puntige staart 
en vleermuisvleugels die een hooivork vasthoudt. Omdat hij 
meestal zo fantasievol wordt afgebeeld, is het niet verrassend 
dat slechts weinigen het bestaan van een duivel serieus nemen.
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Is de hele wereld 
misleid?

Als u de duivel zou zijn en u de hele wereld   
zou willen misleiden, hoe zou u zo’n uit-

daging aanpakken? Een briljante strategie zou 
zijn om de mensen ervan te overtuigen dat u 
er eigenlijk niet bent – dat u zelfs niet eens be-
staat. En de beste manier om dat te doen, zou 
zijn om hen ervan te overtuigen dat de enige 
bron van informatie die onthult wie u bent en 
wat uw motieven en methodes zijn, weinig 
meer is dan een verzameling fabels die zonder 
enige betekenis is voor hun leven.

En dat is precies wat we hebben gezien. 
Het is een aantal eeuwen geleden begonnen. 
Geprikkeld door de theorieën van mensen als 
Charles Darwin – die een manier had bedacht 
om de schepping zonder de Schepper te verkla-
ren – begonnen veel mensen openlijk vraag-
tekens te zetten bij de autoriteit en inspiratie 
van de Bijbel. Ze begonnen te spotten 
met het bestaan van de geestenwereld, 
als betrof het niets meer dan mythe 
en bijgeloof, terwijl het bestaan ervan 
door degenen die de Bijbel geloofden 
reeds lang geleden zonder twijfel werd 
aanvaard.

Sceptici aan ‘s werelds vooraanstaan-
de universiteiten betwistten de geldig-
heid en accuraatheid van de Bijbel, en 
materialistische redeneringen onder het 
mom van wetenschap – waarbij alles 
wordt verworpen wat niet met de fysieke 

zintuigen kan worden waargenomen – waren 
aan de orde van de dag. Hele generaties van lei-
ders werd onderwezen om zich te ontdoen van 
alles wat niet aan de hand van wetenschappe-
lijke methodes bewezen kon worden. En toen 
waren daar de twee wereldoorlogen. Twee 

opeenvolgende generaties zagen hun vaders, 
echtgenoten en zonen sterven op bloedige 
slagvelden in uithoeken van de wereld, zon-
der dat deze oorlogen resulteerden in een 
blijvende vrede. Ook was de hoeveelheid bur-
gerslachtoffers afschuwelijk, want er kwamen 
tientallen miljoenen mensen om het leven. Ge-
voelloos gemaakt door zulke brute en massale 
vernietiging van levens en goederen verloren 
velen hun geloof in God, omdat ze meen-
den dat een almachtig Opperwezen dergelijke 
bloedbaden en lijden nooit zou toestaan.

En zodoende werd in de tijdspanne van een 
paar generaties het geloof in een almachtige, 
liefhebbende God en het vertrouwen in de 
Bijbel als Zijn openbaring aan de mensheid, 
vernietigd.

Hoewel veel mensen in onze moderne we-
reld beweren dat ze in God geloven, nemen 
slechts weinig mensen hun beweerde geloof 
serieus genoeg om hun leven erdoor te laten 
leiden. De Bijbel is al jarenlang een van ’s we-

relds best verkochte boeken, maar toch is het 
een van de minst gelezen en minst begrepen 
boeken. De meeste mensen denken dat de 
Bijbel en de geestelijke wereld niets met hen 
en met hun leven te maken hebben. Hoewel 
religie een begrip van God en de geestelijke 

wereld zou moeten verschaffen, is religie al 
te vaak niet meer dan wéér een bron van ver-
warring en onenigheid. Ongeveer een derde 
van de wereldbevolking belijdt het christen-
dom aan te hangen en daarmee vormt het de 

grootste religie. Maar het is versplinterd in dui-
zenden sekten en denominaties, waarvan vele 
beweren dat ze het ware onderwijs van de Bij-
bel en van Jezus Christus vertegenwoordigen.

Natuurlijk hebben belijdende christenen in 
de menselijke geschiedenis nooit de meer-
derheid van de wereldbevolking uitgemaakt. 
De meeste mensen zijn in de afgelopen twee 
millennia een verbazingwekkende hoeveel-
heid goden, goeroes en religieuze leraars ge-
volgd. Sommigen geloofden in God, anderen 
in verscheidene goede en slechte geesten, of 
juist helemaal niet in God en een geestelijke 
wereld. Het mag duidelijk zijn dat deze onver-
enigbare en vaak tegenovergestelde geloofs-
overtuigingen niet allemaal juist kunnen zijn. 
God is niet de veroorzaker van verwarring (1 
Korinthe 14:33). 

Het effect van zó veel religieuze verwarring 
en verdeeldheid is precies wat men zou kun-

nen verwachten van een wezen wiens doel 
het is om de hele wereld te misleiden (Open-
baring 12:9). 

Veel mensen geloven al helemaal niet in de 
duivel, en velen van hen die er wel in geloven, 

zijn er niet zeker van wat ze nu pre-
cies moeten geloven aangezien zó 
veel religieus onderwijs verwarrend 
en met elkaar in tegenspraak is.

De meeste mensen zijn uitermate 
oprecht in hun geloofsopvattingen. 
Maar aangezien de geloofsopvattin-
gen van zovele belijdende christenen 
de geloofsopvattingen van andere 
belijdende christenen tegenspreken, 
kunnen ze niet allemaal juist zijn. Ve-
len van hen zijn oprecht, maar ook 
oprecht verkeerd. Zij zijn, samen met 
de rest van de wereld, misleid. Wat 
zijn dan de gevolgen van Satans mis-

leiding en de daaruit voortvloeiende verwar-
ring voor belijdende christenen?

Christus daagde de mensen in Zijn tijd uit 
die weliswaar oprecht, maar ook misleid wa-
ren: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en 
doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46). 

Hij spoorde Zijn volgelingen aan om alert 
te zijn op religieuze misleiding. “Pas op dat 
niemand u misleidt,” waarschuwde Hij 
(Mattheüs 24:4). Hij profeteerde dat religieuze 
leiders zouden opstaan en zouden beweren 
dat zij Hem vertegenwoordigen, terwijl ze in 
feite bedriegers zijn, en zij “zullen velen mis-
leiden” (vers 5).

In plaats van een bron van informatie en 
kennis te zijn over de grote, boosaardige geest 
die de vijand is van de mensheid, is religie ei-
genlijk een van de grootste instrumenten ge-
weest die de duivel heeft gebruikt om mensen 
te misleiden!W
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In twee wereldoorlogen zagen twee opeenvolgende generaties hun 
vaders, echtgenoten en zonen sterven op bloedige slagvelden.

Gevoelloos gemaakt door zulke brute en massale vernietiging van le-
vens en goederen verloren velen hun geloof in God, omdat ze meenden 
dat een almachtig Opperwezen dergelijke bloedbaden en lijden nooit 
zou toestaan.
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der zijn” (Anchor Bible Dictionary, deel 5, 1992, “Satan”, pagina 985). De 
andere term die de Bijbel vaak gebruikt om dit wezen te beschrijven, duivel, is 
even onthullend. Duivel is een vertaling van het Griekse woord diabolos, 
waarvan is afgeleid het (Engelse) woord ‘diabolical’, dat gebruikt wordt om 
iets slechts of sinisters mee aan te duiden. Diabolos betekent  “een aanklager, 
een lasteraar” (W.E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and 
New Testament Words, 1985, “Devil, Devilish”).

We zien dat de betekenissen van het Hebreeuwse woord Satan en het 
Griekse woord diabolos elkaar overlappen. Zodanig zelfs dat de Septuagint, 
de oudst bekende Griekse vertaling van het Oude Testament, Satan vertaalt 
met het Griekse woord diabolos. Beide betekenen “aanklager” of “lasteraar” 
en kunnen de betekenis hebben van een aanklager of tegenstander in een 
rechtszaak (vergelijk Zacharia 3:1). De Hebreeuwse term en de Griekse term 
worden in het Nieuwe Testament beide gebruikt om te verwijzen naar deze vij-
and van de mensheid.

De Bijbel onthult nog veel meer over de aard en het karakter van dit kwaad-
aardige wezen. Zoals we verderop nog meer zullen zien, zegt Christus dat 
Satan “een leugenaar en de vader van de leugen” is, en dat er “in hem geen 
waarheid” is (Johannes 8:44).

En juist door gebruik te maken van zijn leugenachtige, misleidende aard is 
Satan zeer succesvol in het beïnvloeden van de mensheid. De Bijbel onthult de 
omvang van zijn leugens en hun impact met de woorden van de apostel Johan-
nes in Openbaring 12:9, waar Johannes zegt dat hij “de hele wereld misleidt”. 

Heeft u deze verbluffende getuigenis aangaande Satans werk tot u door 
laten dringen? Er staat dat hij “de hele wereld misleidt”! Wat wil dit zeggen? 
Wat zegt God ons als Hij hier onthult dat deze kwaadaardige geest de hele 
wereld misleidt? Laat de enorme implicaties van deze uitspraak tot u doordrin-
gen.

Johannes zei niet dat Satan de wereld slechts eenmaal in het verre verleden 
heeft misleid. Het woord dat Johannes gebruikt – vertaald met “misleidt” in de 
Herziene Statenvertaling – staat in de tegenwoordige tijd, hetgeen betekent dat 
Satans misleiding in het verleden is begonnen en dat hij daarmee nog bezig is, in 
een voortdurend proces dat nog niet klaar is. Het boek Openbaring laat zien dat 
Satans grote misleiding door zal gaan totdat God op wonderbaarlijke wijze 
ingrijpt om een einde te maken aan zijn invloed op de mensheid.

Het begin van Satans invloed

Satan heeft de mensheid al gedurende duizenden jaren misleid. Maar wan-
neer – en hoe – is zijn invloed ontstaan? Hoe heeft hij een vaste grip gekregen 
op het denken van de mens? Wat is hij voor wezen en wat zijn het voor metho-
den waar hij zich van bedient en waardoor hij niet slechts een handvol mensen 
kan misleiden, maar vrijwel het gehele menselijke ras?

Het verhaal begint al bij het ontstaan van de mensheid. Zoals in het boek 
Genesis wordt weergegeven, schiep God onze eerste voorouders, Adam en 

De schrijvers van de vier evangeliën doen verslag van situaties waarin 
Christus wordt geconfronteerd met Satan en zijn troepen, de demonen. De 
evangeliën, de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, laten zien dat 
Satan de vijand van Christus is, en dat hij vastbesloten is om Zijn werk te 
dwarsbomen en te ondermijnen. Vlak voordat Jezus aan Zijn bediening begon, 
trachtte Satan door middel van verleiding om Hem van Zijn goddelijke doel af 
te houden (Mattheüs 4:1-11; Lukas 4:1-13).

Elke keer faalde hij weer, maar 
Satan werd uiteindelijk wel toege-
staan om andere menselijke wezens 
te beïnvloeden om Jezus te execute-
ren (Lukas 22:2-4; Johannes 13:2, 
27) – waardoor Hij, als de Messias en 
onze Verlosser, het verzoenende offer 
voor de zonden van de mensheid 
werd.

De apostel Petrus, die zelf strijd 
met Satan heeft ervaren (Mattheüs 
16:21-23; Lukas 22:31-32), waar-

schuwt ons om op onze hoede te zijn voor deze machtige, slechte geest: 
“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als 
een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (1 Petrus 
5:8, nadruk onzerzijds in dit boekje tenzij anders aangegeven). Petrus’ ont-
nuchterende waarschuwing helpt ons om ons te realiseren dat de duivel niet 
alleen de vijand is van Jezus Christus, maar ook de sterke vijand van al Chris-
tus’ volgelingen, die hen probeert te verscheuren en verslinden.

De vader van de leugen

Maar er is meer te zeggen over Satan. Een centrale boodschap van de Bij-
bel, van het begin tot het einde, is dat de duivel de vijand van de gehele mens-
heid is. Als we ontdekken wat de Bijbel over hem zegt, zien we dat hij voort-
durend erop gericht is om de mensheid kwaad te doen en op elke mogelijke 
manier oorlog te voeren tegen menselijke wezens.

De naam Satan, de aanduiding die de Bijbel het meeste gebruikt voor dit 
slechte wezen, helpt om zijn kwade bedoelingen te onthullen. God noemt de 
dingen zoals ze zijn. Satan is een Hebreeuws zelfstandig naamwoord dat “tegen-
stander” betekent – de vijand, opponent, antagonist. De werkwoordvorm van het 
zelfstandig naamwoord betekent “beschuldigen”, “lasteren” en “een tegenstan-

De vijand van de mensheid

Eva geloofde de slang. Ze at het fruit en deelde het met Adam. 
Samen zetten Adam en Eva een tragisch patroon in beweging 
dat de mensheid sindsdien heeft gevolgd.
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Eva, en voorzag hen van een prachtig paradijs in een gebied genaamd Eden, 
dat hun thuis vormde (Genesis 1:26-27; 2:7-8). Daar begon Hij hen persoon-
lijk te onderwijzen (Genesis 2:16-17) en werd de basis gelegd voor een hechte, 
persoonlijke relatie die zij met Hem zouden kunnen ontwikkelen.

Maar er gebeurde iets wat de relatie plotseling deed ontsporen. “De slang 
[de duivel, Openbaring 12:9; 20:2] nu was de listigste onder alle dieren van het 
veld, die de heere God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo 
dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?” (Genesis 
3:1).

God had Adam en Eva gezegd dat ze mochten eten van alle bomen in Eden 
met uitzondering van één boom – de boom van kennis van goed en kwaad 
(Genesis 2:16-17). Hij waarschuwde hen dat zij zouden omkomen als ze van 
de vrucht ervan zouden eten.

Satan, die in de vorm van een slang verscheen, kwam alleen naar Eva en 
sprak op subtiele wijze tegen wat God tegen haar en haar echtgenoot had 

gezegd: “U zult zeker niet ster-
ven. Maar God weet dat, op de 
dag dat u daarvan eet, uw ogen 
geopend zullen worden en dat 
u als God zult zijn, goed en 
kwaad kennend” (Genesis 3:4-
5).

Eva geloofde de slang. Ze at 
het fruit en deelde het met 
Adam. Samen zetten Adam en 
Eva een tragisch patroon in 
beweging dat de mensheid 
sindsdien heeft gevolgd – door 
hun eigen weg te kiezen, die 

hen onder de misleidende invloed van Satan heeft gebracht (1 Johannes 3:10) 
in plaats van onder Gods waarheid. Het leven zou voor de mens nooit meer 
hetzelfde zijn. Zonde – rebellie tegen Gods instructie – had haar intrede in de 
wereld gedaan (Romeinen 5:12). De mensheid zou er nu de tragische vruchten 
van plukken. 

Adam en Eva’s overgave aan Satans invloed was het begin van “de tegen-
woordige slechte wereld” (Galaten 1:4). Het lukte Satan om zijn sluwe mislei-
dingen te injecteren in de relatie tussen God en Gods menselijke kinderen. 
Door Eva ervan te overtuigen dat God tegen hen had gelogen over de gevolgen 
van het eten van het verboden fruit, had Satan al vroeg in de geschiedenis van 
de mensheid laten zien dat hij de tegenstander is van zowel God als de mens-

heid, de ultieme valse aanklager en lasteraar – de betekenissen van zijn Bij-
belse namen.

Een mensenmoordenaar van het begin af

Jezus verwees naar dit incident in de Hof van Eden toen Hij de mensen con-
fronteerde die Zijn boodschap en werk tegenwerkten – moordzuchtige mannen 
die Hem wilden doden omdat Hij Zichzelf de Zoon van God had genoemd. 
Jezus herkende waar hun motivatie uit voortkwam: “U bent uit uw vader de 
duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoorde-
naar van het begin af, en staat 
niet in de waarheid, want er is in 
hem geen waarheid. Wanneer 
hij de leugen spreekt, spreekt hij 
vanuit wat van hemzelf is, want 
hij is een leugenaar en de vader 
van de leugen” (Johannes 8:44).

Satan was werkelijk “een 
mensenmoordenaar van het 
begin af”. Maar hij hoefde 
Adam en Eva niet fysiek kwaad 
te doen om hun dood te veroor-

zaken. Hij wist dat als hij hen kon blijven beïnvloeden om te zondigen – om 
God ongehoorzaam te zijn – zij zelf hun dood zouden veroorzaken (Romeinen 
6:23). Zijn leugens – zijn misleiding – hebben rechtstreeks geleid tot de uitein-
delijke onderwerping van Adam en Eva aan de klauwen van de dood. Door 
sindsdien alle menselijke wezens te beïnvloeden om op dezelfde wijze te kie-
zen voor de weg van zonde en ongehoorzaamheid aan God, heeft Satan een rol 
gespeeld in de dood van alle menselijke wezens sinds Adam en Eva (Romei-
nen 5:12).

Christus zei ook dat Satan “een leugenaar en de vader van de leugen” is. 
Zijn leugens ondermijnden de relatie tussen God en Zijn kinderen, en vernie-
tigden die vervolgens. Door net als Adam en Eva Satans weg van zonde en 
rebellie te gaan, hebben we onszelf afgesneden van Gods leiding en hulp, en 
hebben we de verlossing, die alleen mogelijk is door Christus (Jesaja 59:1-2; 
Romeinen 3:23-24; Handelingen 4:12), wanhopig hard nodig.

De vijand van de mensheid

Waarom is de wereld zo vol ellende? Het antwoord, dat in Gods Woord 

onthuld wordt, is simpel: we oogsten wat we zaaien. 

Als we zoeken naar de belangrijkste reden voor het menselijk 
lijden, kunnen we veel leren door de oorzaak van de omstan-
digheden te herleiden. Vaak zullen we zien dat zonde de on-
derliggende oorzaak is – en dat lijden en ellende de verdrietige 
gevolgen ervan zijn.
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De wereld lijdt als gevolg van zonde

De mensheid als geheel is het spoor van Adam en Eva blijven volgen. Satan 
heeft ervoor gezorgd dat wij ons, net als Adam en Eva, zouden blijven verzetten 
tegen Gods heerschappij over ons. Dit heeft hij gedaan door ons zodanig te mis-
leiden en te beïnvloeden dat we Gods instructie verwerpen en wij in plaats daar-
van hem volgen (Romeinen 5:10; 8:7; Efeze 2:1-3). We ondervinden net als 
Adam en Eva de pijnlijke gevolgen van onze keuzes en daden. (Natuurlijk is 
Jezus gekomen om voor onze zonden te sterven en om aan degenen die God in 
dit tijdperk vóór Jezus’ wederkomst al tot behoud zou roepen, de weg tot beke-
ring en uit deze ellende te wijzen. Om dit beter te begrijpen kunt u onze gratis 
boekjes De weg naar eeuwig leven en Verander uw leven: het bekeringsproces 
aanvragen of downloaden van onze website.)

Waarom is de wereld zo vol ellende? Het antwoord, dat in Gods Woord ont-
huld wordt, is simpel: we oogsten wat we zaaien. “Vergis u niet,” schrijft de 
apostel Paulus, “God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook 
oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood” (Gala-
ten 6:7-8, NBV). Onze daden hebben gevolgen. Veel van het lijden van de 
wereld kan herleid worden tot de handelingen en beslissingen van mensen. We 
hebben nog steeds niet geleerd dat veel van onze keuzes leiden tot tragische 
resultaten, ongeacht onze intenties.

De profeet Hosea begreep het principe van oorzaak en gevolg toen hij de 
erbarmelijke geestelijke toestand van het koninkrijk Israël in de 8e eeuw voor 
Christus in ogenschouw nam. Hosea 2 en 4 laten zien dat afgoderij, geweld en 
seksuele immoraliteit alom vertegenwoordigd waren in Hosea’s tijd. Binnen 
een aantal jaren zou het machtige Assyrische Rijk vanuit het noorden binnen-
vallen en het koninkrijk Israël verwoesten door de inwoners ervan of te doden 
of in slavernij te voeren.

God onthulde aan Hosea wat er zou gaan gebeuren en waarom: “Want wind 
zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten” (Hosea 8:7). “U hebt god-
deloosheid geploegd, onrechtvaardigheid geoogst, leugenvrucht gegeten” 
(Hosea 10:13). Met andere woorden, God zei dat het onvermijdelijk was dat de 
zonden van de mensen hen uiteindelijk zouden inhalen: “Uw eigen kwaad 
straft u en uw eigen afdwalingen bestraffen u” (Jeremia 2:19). 

Als we zoeken naar de belangrijkste reden voor het menselijk lijden, kun-
nen we veel leren door de oorzaak van de omstandigheden te herleiden. Vaak 
zullen we zien dat zonde de onderliggende oorzaak is – of dat nu onze eigen 
zonden of die van anderen zijn – en dat lijden en ellende de verdrietige gevol-
gen ervan zijn.

Satan houdt onze wereld in een misleidende greep van leugens, lijden en 
dood door de mensheid aan te zetten tot zonde door het aantrekkelijk en aan-
lokkelijk te laten lijken.

Heeft God de duivel 
geschapen?

“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster,                          
zoon van de dageraad!” (Jesaja 14:12).

W aar komt de duivel vandaan? Hoe is zo’n wezen ontstaan? Heeft God 
opzettelijk een slecht wezen geschapen? De Bijbel onthult de ant-
woorden op deze vragen. Ze kunnen ons helpen om te begrijpen 

waarom Satan werkelijk de vijand van de mensheid is.
Om Satans herkomst te begrijpen, moeten we ver teruggaan in de tijd, voordat 

de mens bestond. Genesis 1:1 vertelt ons: “In het begin schiep God de hemel en 
de aarde.” Maar zoals vaak het geval is, vertelt de Bijbel het hele verhaal niet in 
een of zelfs een paar verzen. Op andere plaatsen in de Bijbel vinden we meer 
details, in dit geval in het boek Job.

Toen Job Gods oordeel in twijfel begon te trekken toen hij belaagd werd door 
vreselijke rampen en met lijden te maken kreeg ondanks het feit dat hij een toege-
wijde volgeling van God was, antwoordde God hem door middel van rake vragen 
om hem te helpen zich te realiseren dat hij niet de wijsheid had om aan God te 
twijfelen. In Zijn antwoord, in de vorm van vragen aan Job, onthulde God enkele 
details over Zijn schepping van de aarde. “Waar was u toen Ik de aarde grond-
vestte?” vroeg God aan Job. “Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft 
haar afmetingen bepaald? (…) Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie 
heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al 
de kinderen van God [engelen] juichten?” (Job 38:4-7).

God onthult hier informatie die geen enkel mens had kunnen weten, aangezien 
geen enkel mens bij de schepping aanwezig was. God beschreef de aarde ten tijde 
van haar schepping als een onvoorstelbaar schitterend juweel, zwevend in de 
ruimte. De gebeurtenissen van de schepping waren zo fantastisch, dat “al de kin-
deren van God juichten”. De engelen – geestelijke wezens die God had gescha-
pen – bestonden al toen God de aarde maakte. Zij waren één in hun vreugde toen 
God de wereld schiep, en jubelend zongen en juichten. Zij waren eendrachtig en 
volledig in harmonie op dat moment. Hoe past dus de duivel in dit plaatje?

Een prachtige aarde wordt een woestenij

Enige tijd echter nadat de aarde gevormd was, veranderde de situatie drastisch. 
Genesis 1:2 vertelt ons dat de aarde na haar schepping “woest en leeg” was (in het 
Hebreeuws tohu va-bohu). In Jesaja 45:18 zegt God over de aarde uitdrukkelijk 
dat Hij haar “niet geschapen (heeft) opdat zij woest zou zijn”. Het betreft hier het-
zelfde Hebreeuwse woord tohu. Als God de aarde niet in een woeste staat heeft 
geschapen, hoe is de aarde dan in die toestand terechtgekomen? 

Heeft God de duivel geschapen?



 1514   Bestaat de duivel echt?  

Een deel van het antwoord ligt verborgen in Genesis 1:2. Het Hebreeuwse 
woord hayah, dat vertaald is met “was”, kan ook correct vertaald worden met 
“werd”, zoals het ook is vertaald in Genesis 2:7 en 19:26. De aarde is niet woest 
en leeg geschapen, maar werd dat op enig moment na de schepping. In de Engels-
talige Rotherham’s Emphasized Bible wordt Genesis 1:2 op de juiste wijze weer-
gegeven: “De aarde nu was woest en leeg geworden” (‘had become’).

God had de aarde in zo’n sprankelende schoonheid geschapen dat de engelen 
vol vreugde waren over de schepping ervan. Maar er gebeurde iets waardoor de 
aarde in een toestand van verwoesting en leegte terechtkwam. Haar oorspronke-
lijke schoonheid werd verwoest. God heeft de aarde toen opnieuw vormgegeven 
en de aarde zodoende gemaakt tot een mooi thuis voor de eerste man en vrouw, 
zoals we in de rest van Genesis 1 kunnen lezen. Maar het verslag in Genesis ver-
telt ons niet het hele verhaal. Er gebeurde iets anders tussen de eerste twee verzen 
van Genesis dat daar niet is vermeld.

God geeft ons wel de benodigde details in verschillende andere hoofdstukken 
van de Bijbel met betrekking tot wat de oorzaak is geweest van deze toestand van 
woestenij en verwarring.

In 2 Petrus 2 geeft de Bijbel verschillende voorbeelden van Gods oordeel over 
overtredingen. De verzen 5 en 6 spreken over de vloed in Noachs tijd en de 
daarna volgende vernietiging van Sodom en Gomorra door vuur. Maar daarvóór, 
in vers 4, lezen we: “God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard 
maar hen in de Tartarus [een toestand van beperking, van verzekerde bewaring] 
geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af 
te wachten” (NBV). Wanneer hebben deze engelen gezondigd, en wat was hun 
zonde? 

Wederom moeten we naar andere verzen kijken om het antwoord te vinden. 
Judas vers 6 geeft ons aanvullende informatie: “En de engelen die hun oorspron-
kelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, 
heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in 
verzekerde bewaring gesteld.”

We zagen eerder al dat ten tijde van de schepping van de aarde alle engelen 
vrolijk en verheugd waren, samen zongen en juichten. Het is dus duidelijk dat zij 
op een later moment gezondigd hebben – en daarmee de geweldige harmonie en 
samenwerking die ooit onderling bestond, vernietigden. Wat was de aard van hun 
zonde? Zij hebben “hun oorspronkelijke staat niet (…) bewaard, maar hun eigen 
woonplaats verlaten” – zij verlieten de plaats en staat die God hun had gegeven. 
Zij rebelleerden tegen hun Maker, de Schepper van zowel het fysieke universum 
als van de geestelijke wereld van de engelen!

Een opstand tegen God

In Jesaja 14 vinden we meer informatie. Dit hoofdstuk verwijst naar de 
opstand onder de engelen en wijst de aanstichter ervan aan. Het geeft ons 
belangrijke details waar we op geen enkele andere wijze achter zouden kunnen 
komen.

Heeft God de duivel geschapen?

Het woord 
“Lucifer”  

 
In Jesaja 14:12 wordt naar het machtige 

wezen dat een opstand tegen God leid-
de, verwezen met een woord dat in En-
gelstalige vertalingen wordt vertaald met 
“Lucifer”. De oorspronkelijke Hebreeuwse 
benaming hier – het wordt slechts een-
maal in de Bijbel gebruikt – is Heylel. 
Er bestaat discussie over de precieze be-
tekenis ervan. Sommigen menen dat het 
“Lof van God” betekent, omdat zij een 
verband zien met het Hebreeuwse Halal 
(“prijzen”), waarbij de uitgang –el moge-
lijk een aanhangsel is dat “God” betekent 
(zoals in de namen van de aartsengelen 
Michaël en Gabriël). 

Anderen beweren dat Heylel “helder-
heid” of “lichtbrenger” betekent – vooral 
vanwege het feit dat hij ogenschijnlijk 
met hemellichamen in verband gebracht 
wordt. Samen met de frase “zoon van 
de dageraad” menen velen dat dit een 
verwijzing is naar de planeet Venus als 
de heldere morgenster die vlak vóór de 
zon opkomt in het oosten schijnt. En dit 
was ook duidelijk zoals de term uitge-
legd werd vlak voor Christus’ tijd. De 
oude Griekse Septuagint vertaling van 
het Oude Testament gaf het woord weer 
als Eosphoros (“brenger van de dage-
raad”), de Griekse term voor Venus als de 
morgenster (die in het Grieks ook bekend 
is als Phosphoros, hetgeen “lichtdrager” 
betekent). Deze betekenis werd in de La-
tijnse Vulgata vertaling van de vijfde eeuw 
weergegeven met Lucifer (“lichtdrager” 

of “lichtbrenger”), de naam die Romeinse 
astronomen gebruikten voor dezelfde mor-
genster. Wel moet hierbij vermeld worden 
dat ook naar de engelen van God figuurlijk 
wordt verwezen als “morgensterren” (Job 
38:7; zie ook Openbaring 1:20). 

Een klein beetje kennis van astrono-
mie helpt ons om het beeld hier beter te 
begrijpen. Venus is het helderste hemel-
lichaam met uitzondering van de zon en 
de maan. Nu begrijpen we dat dit een 
planeet is, maar vroeger classificeerden 
de mensen dit als een ster – omdat hun 
woorden voor ster nu eenmaal een klein, 
schijnend lichtpunt in de hemel beteken-
den. Let wel, de verwijzing in vers 12 be-
treft “zoon van de dageraad”. De planeet 
Venus wordt nog altijd zowel morgenster 
als avondster genoemd – omdat de pla-
neet alleen zichtbaar is vlak voor zonsop-
komst of vlak na zonsondergang.

Het beeld dat hier geschetst wordt, 
is dus van een grote ster die vergeleken 
wordt met Venus, en die groter wil zijn 
dan de andere sterren: “Ik zal opstijgen 
naar de hemel; tot boven Gods sterren” 
(vers 13). Vóór zonsopkomst rijst Venus 
op aan de oostelijke hemel. Maar voor-
dat de planeet hoger aan de hemel kan 
komen – zich kan verheffen boven de 
andere sterren en de hoogste kan zijn – 
zorgt het licht van de opkomende zon 
ervoor dat Venus verdwijnt in het toene-
mende daglicht.

De overeenkomsten tussen het astro-
nomische plaatje en wat er in de geesten-
wereld gebeurde, zijn verbazingwekkend 
en versterken het punt dat Jesaja hier 
maakt bij het beschrijven van deze tragi-
sche opstand onder de engelen.
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In vers 4 heeft God het over “de koning van Babylon”. In Jesaja’s tijd was de 
stadstaat Babylon in opkomst als de grootste mogendheid in die regio van de 
wereld. De koning van Babylon was oorlogszuchtig en wilde zijn rijk door mid-
del van bruut geweld uitbreiden. Hij maakte de mensen uit de landen rondom 
hem tot slaven, plunderde hen en verwoestte hun landen. (Overigens heeft deze 
passage een tweeledige betekenis, in die zin dat het ook verwijst naar een tiran 
die in de eindtijd zal opstaan en zal regeren over een laatste wereldwijd rijk, 
waarnaar in Openbaring 17 en 18 wordt verwezen als het grote Babylon.)

De filosofie van de koning van Babylon hier is als die van Satan – het verkrij-
gen van rijkdom en macht ten koste van anderen door middel van geweld en 
bloedvergieten. De koning van Babylon staat hier dus symbool voor Satan en zijn 
kenmerken. Zoals we later nog zullen zien, is Satan inderdaad de werkelijke 
macht die schuilgaat achter de macht van de koninkrijken van deze wereld (ver-
gelijk Lukas 4:5-7; Johannes 12:31; Openbaring 12:9; 13:2).

In vers 12 verschuift het onderwerp van de fysieke koning naar een heerser die 
nog hoger staat. Veel geleerden erkennen dat het oorspronkelijke taalgebruik in 
deze passage de vorm heeft van een klaagzang, een reflectie op Gods rouw over 
en gevoel van groot verlies als gevolg van de gebeurtenissen die worden beschre-
ven: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt 
geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal 
opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal 
zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de 
wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (verzen 12-14). 

Wie is dit wezen dat zichzelf durft te verhogen boven Gods andere engelen 
(sterren staan symbool voor engelen, zie Openbaring 1:20), die zelfs God Zelf als 
heerser van het universum durft uit te dagen?

Meer details onthuld

In Ezechiël 28 geeft God ons het antwoord. Dit hoofdstuk is op vrijwel dezelfde 
wijze geschreven als Jesaja 14. God begint bij de beschrijving van een menselijke 
heerser en verlegt vervolgens de blik naar de geestelijke macht achter die aardse 
troon – de heerser achter de schermen die de koninkrijken van deze wereld 
beheerst.

In Ezechiël 28:2 spreekt God hem aan als “vorst van Tyrus”. Tyrus, een haven-
stad ten noorden van het oude Israël aan de Middellandse Zee, stond bekend als 
belangrijke handelsstad. Haar heersers waren hooghartig en arrogant geworden 
vanwege hun welvaart en invloed. In de verzen 6-10 zegt God tegen deze heerser 
dat hij zijn macht en welvaart zou verliezen vanwege zijn arrogantie en ten val 
zou komen. 

Maar merk op dat God in vers 12 “de koning van Tyrus” aanspreekt in plaats 
van de vorst. Deze figuur is de werkelijke heerser, de echte macht achter de troon. 
De geschiedenis verschaft ons hier enige aanvullende informatie, aangezien de 
belangrijkste god van het oude Tyrus Melkart was, hetgeen “koning van de stad” 
betekent. Hij werd als de ware heerser van Tyrus beschouwd. En vergeet niet dat 

Heeft God de duivel geschapen?

de valse goden van deze wereld echte demonische krachten kunnen vertegen-
woordigen, met Satan als de belangrijkste onder hen, de “god van deze eeuw” (2 
Korinthe 4:4). 

En eigenlijk maakt Gods beschrijving van deze “koning van Tyrus” al duide-
lijk dat Hij niet langer tot een fysiek menselijk wezen spreekt: “U, toonbeeld van 
volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof 
van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn, topaas en diamant, tur-
koois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw tamboerij-
nen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed” 
(verzen 12-13).

Van geen enkel mens kan waarlijk gezegd worden dat hij het “toonbeeld van 
volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid” is. Dit wezen was 
geschapen – in tegenstelling tot menselijke wezens die geboren worden in plaats 

Volgen in de 
voetstappen van 
een andere god
De Bijbel maakt duidelijk dat bescha-

vingen en samenlevingen beïnvloed 
zijn door Satan. De apostel Johannes 
schrijft dat “de hele wereld in de macht 
van de boze is” (1 Johannes 5:19, Willi-
brordvertaling). Door middel van zijn in-
vloed heeft Satan de hele wereld misleid 
(Openbaring 12:9). De hele samenleving 
is door dit sluwe wezen verleid met be-
hulp van zijn overtuigende misleiding en 
arglistige leugens.

Het resultaat daarvan is duizenden jaren 
menselijke angst, ellende en lijden. Door-
dat de mensen misleid zijn door zijn leu-
gens, hebben ze opzettelijk Satans manier 
van leven aangenomen in plaats van Gods 
manier van leven. Het resultaat van het 
volgen van Satans weg, die als gevolg van 
zijn misleiding wel goed en in orde lijkt en 
voor de meeste mensen bepaald natuurlijk 
lijkt, is voorspelbaar: “Soms schijnt een 
weg iemand recht, maar het einde daar-
van voert naar de dood” (Spreuken 14:12; 
16:25, NBG).

Satans misleiding is zó volledig, zó over-
tuigend, dat de Bijbel hem “de god van 
deze eeuw” noemt (2 Korinthe 4:4). De 
apostel Paulus duidt hem in het originele 
Grieks aan als de theos – de god, degene 
die aanbeden wordt – van deze aeon, dit 
tijdperk, deze periode in de geschiedenis. 

Let eens op de omvang van Satans in-
vloed op de mensheid – zó groot dat de 
meeste mensen zonder dat zij het weten 
de duivel als hun god aanbidden en vol-
gen. Dat is de onvoorstelbare waarheid 
die in uw Bijbel geopenbaard wordt! Als 
we deze realiteit begrijpen, verklaart dit 
zo veel van de verontrustende paradoxen 
die we in de wereld om ons heen zien. 
Paulus legde uit dat als gevolg van Satans 
grip op de mensheid de meeste mensen 
niet geloven in de waarheid van de Bijbel. 
Zij begrijpen het Evangelie – het goede 
nieuws – van Gods plan met de mensheid 
niet. Zoals hij opmerkte in 2 Korinthe 4:3-
4: “Maar in het geval dat ons Evangelie 
nog bedekt is, dan is het bedekt in hen 
die verloren gaan. Van hen, de ongelovi-
gen, geldt dat de god van deze eeuw hun 
gedachten heeft verblind, opdat de ver-
lichting met het Evangelie van de heerlijk-
heid van Christus, Die het beeld van God 
is, hen niet zou bestralen.”
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van geschapen. Dit wezen was ook “in Eden, de hof van God”. Afgezien van 
Adam en Eva is geen enkel mens in de Hof van Eden geweest. God had hen daar-
uit verdreven en vervolgens een engel geplaatst voor de ingang om ervoor te zor-
gen dat niemand er nog binnen zou kunnen gaan (Genesis 3:24).

De val van een aartsengel

In het volgende vers vertelt God een deel van de geschiedenis van dit wezen: “U 
was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aange-
steld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen” (Eze-
chiël 28:14). Wat is de betekenis van deze opmerkelijke uitspraken? Wat is “een 
cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt”? Hebreeën 8:5 zegt ons dat de 
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tabernakel die door Mozes was voltooid – het draagbare heiligdom dat de Israë-
lieten met zich mee droegen op hun tocht door de woestijn – “een afbeelding en 
schaduw van de hemelse dingen” was. In Exodus 25:18-20 zien we dat God de 
Israëlieten de opdracht gaf om een voorstelling – een fysiek model – te maken 
van Zijn troon voor de tabernakel die ze mee zouden dragen in de woestijn. Aan 
elke kant van het “verzoendeksel”, dat symbool stond voor Gods troon, was een 
gouden cherub met vleugels die het verzoendeksel bedekken. De twee cherubs, 
gemaakt van goud, stonden symbool voor echte engelen – de grote aartsengelen 
wier vleugels de troon van God bedekken.

Het wezen dat door God wordt aangesproken bij monde van Ezechiël wordt 
genoemd de “cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt”, hetgeen dus 
betekent dat hij ooit een van de grote engelen is geweest die afgebeeld zijn in 
het model van Gods troon. God gaf deze engelen de ontzagwekkende opdracht 
om de troon van God in de hemel zelf te bedekken en daar te dienen!

Veel andere Schriftgedeelten zeggen dat God “tussen de cherubs troont”, 
waaruit blijkt dat deze wonderbaarlijke wezens bij Hem zijn en Hem dienen 
bij Zijn machtige troon (1 Samuel 4:4; 2 Samuel 6:2; 2 Koningen 19:15; 1 
Kronieken 13:6; Psalm 80:2; Jesaja 37:16). Dus dit schitterende wezen nam in 
Gods engelenrijk een zeer hoge, eervolle positie en achting in.

Van deze zelfde grote cherub wordt ook gezegd dat hij “op Gods heilige berg” 
was. In de Bijbel worden de termen “heuvels” en “bergen” vaak gebruikt als sym-
bool voor regeringen (zie Openbaring 17:9-10). Blijkbaar was aan deze aartsen-
gel de autoriteit gegeven om over andere engelen, waarvan er wel honderden mil-
joenen zijn (zie Daniël 7:9-10; Openbaring 5:11), te heersen.

God zegt ook tegen deze cherub: “Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag 
dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd” (Ezechiël 
28:15). Net als de beschrijving in Jesaja 14 gaat het in deze passage om een 
beschrijving van een geschapen wezen, niet van een mens. Dit wezen was uitzon-
derlijk, volmaakt tot het moment dat hij zondigde, hetgeen begon met trots van-
wege zijn eigen schoonheid en pracht, waardoor zijn wijsheid te gronde werd 
gericht (Ezechiël 28:17).

“In de overvloed van je handel werd jouw binnenste vol geweld en ging je zon-
digen; ik ontwijdde je, deed je weg van Gods berg en liet je verdwijnen, overdek-
kende cheroev [cherub], uit de stenen van vuur” (vers 16, Naardense Bijbel). Dit 
ooit zo schitterende wezen zondigde en werd van Gods troon verdreven, uitgesto-
ten en “ontwijd”. 

Een persoonlijke keuze om te rebelleren

Satans zonde van trots en ijdelheid leidde uiteindelijk tot totale en openlijke 
rebellie tegen God. In Jesaja 14:13-14, dat we eerder al hebben aangehaald, staat: 
“En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren 
[engelen] zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting 
aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstel-
len met de Allerhoogste.”

De almachtige God: 
heerser over het      

universum

Hoewel de Bijbel Satan aanduidt als de 
“vorst van de geestelijke machten in 

de lucht” en de heerser van deze wereld 
(Efeze 2:2 (Het Boek); Johannes 12:31; 
14:30; 16:11), blijft God over het geheel 
de leiding houden als “Heere van de hemel 
en van de aarde” (Mattheüs 11:25). Al-
hoewel Hij de duivel behoorlijk wat speel-
ruimte geeft in wat hij nu doet, behoudt 
God Zich het recht en de macht voor om 
in te grijpen.

Het Bijbelse verslag laat zien dat God 
gedurende dit tijdperk Zijn macht slechts 
sporadisch gebruikt om in te grijpen, en 
vaak de natuurlijke gang van zaken laat 
plaatsvinden om Zijn doel en plan met de 
mensheid tot voltooiing te brengen. Ver-
geet niet dat Jezus tegen Pontius Pilatus 
zei: “U zou geen enkele macht tegen Mij 
hebben, als het u niet van boven gegeven 
was” (Johannes 19:11).

“De God van onze Heere Jezus Chris-
tus, de Vader van de heerlijkheid” is het 
belangrijkste onderwerp van Efeze 1 (vers 
17, zie ook vers 3). Zijn troon is “ver boven 
alle overheid en macht en kracht en heer-
schappij en elke naam die genoemd wordt, 

niet alleen in deze wereld, maar ook in 
de komende. En Hij heeft alle dingen aan 
Zijn [Jezus’] voeten onderworpen” (verzen 
21-22). 

Israëls koning David erkende Gods soe-
vereiniteit: “De HEERE heeft Zijn troon in de 
hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over 
alles” (Psalm 103:19) en “Hij heeft uit Zijn 
heilige hoogte neergezien, de HEERE heeft 
uit de hemel op de aarde neergekeken” 
(Psalm 102:20).

De Babylonische heerser Nebukadnezar 
kwam uiteindelijk tot hetzelfde inzicht na-
dat God hem gedurende zeven jaar had 
vernederd. “Zijn [Gods] heerschappij is 
immers een eeuwige heerschappij, en Zijn 
Koninkrijk is van generatie op generatie,” 
zei de koning. “Al de bewoners van de 
aarde worden als niets geacht [in vergelij-
king met God]. Hij doet naar Zijn wil met de 
legermacht [de engelen] in de hemel en de 
bewoners van de aarde” (Daniël 4:34-35; 
vergelijk 5:21).

De eerste twee hoofdstukken van Job 
laten de aardse autoriteit van de duivel zien 
en hoe dit past binnen Gods suprematie 
over het universum. Hoewel Job ontzettend 
veel heeft geleden vanwege de daden van 
de duivel, laat het verhaal zien dat Satan 
in geen geval iets kon doen zonder Gods 
toestemming. God blijft altijd de leiding 
houden.
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Dit machtige geestelijke wezen besloot om God uit te dagen met de heerschap-
pij over het universum als inzet! Wat ooit een onvoorstelbaar mooi, ontzettend 
getalenteerd geestelijk wezen met grote verantwoordelijkheid in Gods orde van de 
engelen was, werd door zijn rebellie tegen de Almachtige God een afkeurenswaar-
dig, verachtelijk schepsel. God heeft het kwaad dus niet geschapen. Integendeel, 
wat God had geschapen was een schitterend, perfect wezen. Maar als gevolg van 
zijn eigen keuze werd dit machtige wezen later de duivel en Satan – de tegenstan-
der, lasteraar, aanklager en vernietiger. Hij heeft zichzelf tot de vijand van God en 

de mensheid gemaakt! De ongekende krachten die hij in dienst van God had 
gebruikt, werden niet aangewend om God te dienen, maar om te proberen Gods 
bedoelingen te dwarsbomen. Dit schepsel blijft een enorm machtig geestelijk 
wezen, maar zijn krachten worden nu gebruikt voor goddeloze, vernietigende 
doeleinden.

Zoals we al hebben gezien, werd hij zó ijdel en trots dat hij meende dat hij de 
heerser over het universum zou moeten zijn. Zijn enorme talenten en capaciteiten 
zorgden ervoor dat hij ging geloven dat hij gelijk was aan, zo niet beter was dan 
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Hoe kunnen we 
weerstand bieden 

aan de duivel?
Naast het kunnen herkennen van Satans 

methoden om mensen te misleiden geeft 
God ons ook specifieke begeleiding om weer-
stand te bieden aan de duivel en zijn invloed.

Gods Woord verzekert ons van het vol-
gende: “Bied weerstand aan de duivel en hij 
zal van u wegvluchten” (Jakobus 4:7). Deze 
belofte is echter duidelijk gericht aan degenen 
die bereid zijn om zich te “onderwerp(en) aan 
God” (zelfde vers) en wordt direct gevolgd 
door de instructie: “Nader tot God, en Hij zal 
tot u naderen” (vers 8).

Maar hoe kunnen we tot God naderen? 
Zijn instructie gaat verder met: “Reinig de 
handen, zondaars, en zuiver de harten, dub-
belhartigen!” (zelfde vers). We moeten er 
actief naar streven om Satans manier van 
denken en doen uit ons leven te bannen.

Satan is echter zo slim en machtig dat 
geen enkel menselijk wezen zijn invloed suc-
cesvol kan weerstaan – zonder Gods hulp. 
De oplossing om de duivel te kunnen weer-
staan is dus om oprecht en voortdurend tot 
God te naderen en dicht bij Hem te 
blijven.

Onze eerste stap is om God toe te staan 
om ons denken te reinigen van Satans 
invloed. Dit gebeurt door onze zonden zowel 
te herkennen als te erkennen, en ons ervan te 

bekeren. De Schrift vergelijkt deze verande-
ring in denken die wegleidt van Satans manier 
van denken met het terug tot leven komen uit 
de dood:

“Ook u heeft Hij met Hem levend ge-
maakt, u die dood was door de overtredin-
gen en de zonden, waarin u voorheen ge-
wandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk 
van deze wereld, overeenkomstig de wil van 
de aanvoerder van de macht in de lucht, van 
de geest die nu werkzaam is in de kinderen 
van de ongehoorzaamheid, onder wie ook 
wij allen voorheen verkeerden, in de begeer-
ten van ons vlees, door de wil van het vlees 
en de gedachten te doen; en wij waren van 
nature kinderen des toorns, evenals de ande-
ren” (Efeze 2:1-3).

Wanneer we ons werkelijk beginnen te 
bekeren en ons met ons hart aan God be-
ginnen te onderwerpen, beginnen we Zijn 
Woord serieus te nemen en Zijn instructies 
en bevelen te gehoorzamen. Vervolgens be-
gint Zijn Woord, de Bijbel, ons denken te zui-
veren door ons van alle verkeerde gedachten 
en motieven te zuiveren. Allen die zich op-
recht bekeren – allen die hun leven volledig 
onderwerpen aan God en gedoopt worden 
zodat zij de Heilige Geest kunnen ontvangen 
– worden door Jezus Christus in Zijn Kerk ge-
plaatst. We raden u dan ook ten zeerste aan 
om een ware dienaar van God te zoeken en 
met hem over de doop te spreken.

Let nu op Christus’ bezorgdheid om hen en 
hoe Hij met hen werkt om kwade invloeden 
uit hun hart en hun denken te verwijderen: 

“Christus (heeft) de gemeente liefgehad (…) 
en Zich voor haar (…) overgegeven, opdat Hij 
haar zou heiligen, door haar te reinigen 
met het waterbad door het Woord, 
opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou 
plaatsen, een gemeente zonder smet of rim-
pel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en 
smetteloos zou zijn” (Efeze 5:25-27). Gods 
Woord is het middel dat Christus gebruikt 
– door de kracht van de Heilige Geest – om 
ons denken van Satans invloeden te reinigen.

Maar wat kunnen we doen tegen de po-
gingen van de duivel om ons in de toekomst 
te beïnvloeden? Ook hier verschaft God ons 
een verdedigingsmiddel: “Verder, mijn broe-
ders, word gesterkt in de Heere en in de 
sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele 
wapenrusting van God, opdat u stand kunt 
houden tegen de listige verleidingen van de 
duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen 
vlees en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheer-
sers van de duisternis van dit tijdperk, tegen 
de geestelijke machten van het kwaad (…) 
Neem daarom de hele wapenrusting van God 
aan, opdat u weerstand kunt bieden op de 
dag van het kwaad, en na alles gedaan te 
hebben, stand kunt houden” (Efeze 6:10-13).

Paulus somt vervolgens specifieke elemen-
ten op van de geestelijke wapenrusting die 
God ons ter beschikking stelt. Hij vergelijkt 
de verdediging van Gods dienstknechten te-
gen Satans invloed met een gordel van “de 
waarheid” en een “borstharnas van de 
gerechtigheid” (vers 14). Hij beschrijft hun 

schoenen als “bereidheid van het Evan-
gelie van de vrede” (vers 15). Hun schild is 
hun geloof in God en Zijn Zoon, Jezus Chris-
tus, “waarmee u alle vurige pijlen van de boze 
zult kunnen uitblussen” (vers 16).

Hun vastberadenheid wordt beschermd 
door de “helm van de zaligheid” (vers 17) 
– de zekerheid dat zij door het standvastig 
dienen en behagen van God uiteindelijk het 
eeuwige leven zullen ontvangen. Het enige 
aanvalswapen dat ze kunnen gebruiken om 
Satans houdingen en filosofieën aan flarden 
te scheuren is het “zwaard van de Geest, dat 
is Gods Woord” (zelfde vers). U ziet dat alle 
elementen van de wapenrusting die hier wor-
den genoemd, afkomstig zijn uit de Schrift, en 
dus is het belangrijk dat we de Bijbel regelma-
tig bestuderen en mediteren over wat we in 
de Bijbel lezen.

Tot slot zegt Paulus: “(Bidt) bij elke ge-
legenheid met alle gebed en smeking (...) in 
de Geest en (weest) daarin waakzaam (…) 
met alle volharding en smeking voor alle heili-
gen” (vers 18). Het is duidelijk dat regelmatig 
gebed essentieel is om dicht bij God te blijven.

Dit zijn de belangrijkste elementen om Sa-
tans pogingen om de controle terug te krijgen 
over degenen die “daadwerkelijk ontvlucht 
waren aan hen die in dwaling verkeren”        
(2 Petrus 2:18), af te weren. 

Hoe meer ons karakter gaat lijken op Gods 
perfecte natuur, hoe minder Satan zich op 
zijn gemak zal voelen in onze aanwezigheid, 
en hoe meer hij geneigd zal zijn om van ons 
weg te vluchten.
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God Zelf. Zijn denken raakte besmet. Hij kwam in opstand tegen God en pro-
beerde Hem ten val te brengen. Door zijn rebellie tegen de Schepper veranderde 
hij zichzelf in Satan de duivel.

Andere engelen kwamen met hem in opstand

Satan stond niet alleen in zijn rebellie. Miljoenen andere engelen verwierpen 
net als hij Gods autoriteit en leiding. We zien dit op symbolische wijze beschre-
ven in Openbaring 12:3-4: “En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: 
een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens (…) En zijn staart 
veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de 

draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te ver-
slinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.” Vers 9 laat zien dat deze draak Satan 
voorstelt. Zoals we al eerder zagen, gebruikt de Bijbel sterren als symbool voor 
engelen (Openbaring 1:20). Dit lijkt dus aan te geven dat een derde deel van de 
engelen Satan in zijn opstand volgde en samen met hem op de aarde werd gewor-
pen.

De beoogde verovering van de hemel was uiteraard niet succesvol. Tweederde 
deel van de engelen bleef God trouw en vormde dus in aantal een grotere 
menigte. Maar belangrijker nog is dat God omnipotent – almachtig – is en niet ten 
val gebracht kan worden. Jezus zei dat Satan “als een bliksem uit de hemel” viel 
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God en Satan: 
waarheid en 

leven versus leu-
gens en moord

Jezus zegt over Satan – de geest die over 
de wereld heerst – dat hij “geen macht 

over Mij heeft” (Johannes 14:30). De Schrift 
brengt scherpe contrasten aan tussen God en 
Satan, en helpt ons om de duidelijke verschil-
len tussen hun karakters, motivatie, doelen en 
daden beter te begrijpen.

Veel van wat we weten over Satan komt 
naar voren uit zijn naam, die tegenstander 
betekent. Petrus noemt hem “uw vijand, de 
duivel” (1 Petrus 5:8, NBV). Satans werken 
en motivatie zijn die van een vijand. Gods 
karakter daarentegen wordt samengevat in 
het woord liefde – een diepe, uitgaande be-
zorgdheid om het welzijn en de voorspoed 
van anderen. “God is liefde,” zegt Johannes 
ons (1 Johannes 4:8, 16).

In Johannes 8:43-44 zegt Christus dat Sa-
tan een moordenaar en leugenaar is. Later, 
in Johannes 14:6, verwijst Jezus naar Zichzelf 
als “de Weg, de Waarheid en het Leven”. Sa-
tan is als leugenaar en moordenaar precies 
het tegenovergestelde van “de Waarheid en 
het Leven”. Christus is de Waarheid; Satan is 

een leugenaar. Christus is het Leven; Satan 
is een moordenaar – iemand die het leven 
neemt. Het is duidelijk dat Satan het com-
pleet tegenovergestelde is van God en Jezus 
Christus qua intenties, motivatie en karakter.

Paulus stelt een aantal vragen in 2 Korin-
the 6:14-15 en benadrukt daarmee dit sterke 
contrast: “Wat heeft gerechtigheid gemeen-
schappelijk met wetteloosheid, en welke ge-
meenschap is er tussen licht en duisternis? En 
welke overeenstemming is er tussen Christus 
en Belial?” Hiermee wil hij heel helder maken 
dat de weg van Christus en de weg van Satan 
zo verschillend zijn als dag en nacht, of licht 
en duisternis (zie ook Johannes 3:19-21; 8:12; 
Efeze 6:12).

De essentie van Christus’ karakter wordt 
duidelijk in Zijn gebed in de Hof van Geth-
sémané in de nacht voordat Hij Zijn leven als 
offer gaf: “Vader, als U wilt, neem deze drink-
beker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, 
maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:42). 
Satans houding staat hier lijnrecht tegenover. 
In plaats van zich te onderwerpen aan Gods 
perfecte wil, ging hij zich op zijn eigen wil 
richten en besloot om hoe dan ook zijn zin 
door te zetten. Die houding heeft tot zijn initi-
ele rebellie tegen zijn Schepper geleid zoals in 
Jesaja 14 en Ezechiël 28 is beschreven.

Helaas is Satan opmerkelijk succesvol ge-
weest in het doordrenken van mensen met 
een op zichzelf gerichte, ‘ik eerst’-houding 

- met als enige uitzondering natuurlijk Je-
zus, Die op perfecte wijze weerstand heeft 
geboden. 

Een ander aspect van Satans natuur dat in 
schril contrast staat met de natuur van God, 
wordt duidelijk in Openbaring 9:11. Hier le-
zen we over een grote aanvalsmacht die zich 
beweegt als sprinkhanen om de mensheid 
te pijnigen. “En zij hadden een koning over 
zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is 
in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks 
heeft hij de naam Apollyon” – namen die 
respectievelijk “vernietiging” en “vernietiger” 
betekenen.

We zouden kunnen zeggen dat Vernie-
tiger zijn naam is en vernietiging zijn faam. 
Deze titels sommen Satans karakter, doelen 
en bedoeling op. Ze sommen het eindresul-
taat op van alles waarnaar hij streeft – ab-
solute vernietiging. Als de duivel het niet 
allemaal kan krijgen, zoals hij zich zal rea-
liseren op het moment dat hier beschreven 
wordt, is het zijn bedoeling om het allemaal 
te vernietigen. 

Wederom zien we hier een groot con-
trast. Vergelijk Satan, de vernietiger, met 
God, Wiens grootste eigenschap is dat Hij de 
Schepper is. God is Degene Die ons schept, 
bouwt, maakt en zoveel mooie en wonder-
baarlijke dingen geeft. Satan daarentegen is 
de ultieme vernietiger. Wat vernietigt hij? 
Hij ruïneert vrijwel alles wat hij in handen kan 

krijgen. Lees de rest van Openbaring 9 en 
Openbaring 12:7-12 maar. Waar hij ook maar 
wordt genoemd, is Satan bezig te vernietigen 
– hij probeert Gods mensen te vermoorden, 
hij strijdt tegen Jezus Christus, en gaat woe-
dend in het rond omdat hij weet dat zijn tijd 
bijna voorbij is.

Heeft hij dan eindelijk na het verliezen 
van de oorlog en een gevangenschap van 
1000 jaar zijn les geleerd? Verre van dat. In 
Openbaring 20:7-10 lezen we dat wanneer hij 
vrijgelaten wordt, hij er weer opuit trekt om 
de naties te verleiden om tegen Jeruzalem te 
strijden. Maar hij en degenen die hem volgen, 
zullen verslagen worden. Hij zal eindelijk voor-
goed uit beeld verdwijnen, en zijn pogingen 
zullen hem niets hebben opgeleverd.

Uiteindelijk zal elk vernietigend ding dat 
Satan heeft proberen te bereiken in de ge-
schiedenis, teruggedraaid en overwonnen 
worden, terwijl alles wat God in het werk 
heeft gesteld om te bereiken, ook daadwer-
kelijk voltooid zal worden. Dit komt duidelijk 
naar voren uit de Schrift. 

God heeft de ultieme leiding over Zijn 
schepping, en Satan kan niet meer doen dan 
wat God toestaat, terwijl Hij Zijn grote doel 
met de mensheid uitwerkt en de mensheid 
toestaat om daarbij belangrijke lessen te le-
ren. (Zorg dat u ook “Waarom staat God Sa-
tan toe de mensheid te beïnvloeden?”, begin-
nend op pagina 24, leest.)
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Waarom staat 
God Satan toe 
de mensheid te                 
beïnvloeden?

God is Almachtig. Toch staat Hij Satan met 
een bedoeling toe om – binnen zekere 

grenzen - door te gaan met zijn misleidende 
en vernietigende activiteiten. Laten we om 
die bedoeling te begrijpen beginnen met een 
voorbeeld uit het boek Job.

“Het gebeurde op een dag, dat de zonen 
van God kwamen om hun opwachting te ma-
ken bij de heere, dat ook de satan in hun mid-
den kwam. Toen zei de heere tegen de satan: 
Waar komt u vandaan? En de satan antwoord-
de de heere en zei: Van het rondtrekken over de 
aarde en van het rondwandelen erover. De hee-
re zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen 
op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de 
aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij 
is godvrezend en keert zich af van het kwaad.”

“Toen antwoordde de satan de heere en 
zei: Is het zonder reden dat Job God vreest? 
Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en al-
les wat hij heeft, een beschutting gemaakt? 
Het werk van zijn handen hebt U gezegend 
en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het 
land. Maar steek toch Uw hand uit en tref al-
les wat hij heeft. Voorwaar, hij zal U in Uw 
aangezicht vaarwel zeggen. De HEERE zei 
tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in 
uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand 
niet uitsteken. En de satan ging weg van het 
aangezicht van de HEERE” (Job 1:6-12).

God begreep Jobs hart beter dan Satan het 
meende te kennen. Hoewel God Satan toe-
stond om Job te beproeven, slaagde de duivel 
er niet in om deze rechtvaardige man tegen 
God te keren. Desalniettemin laat het verhaal 
van Jobs lijden onder Satans beproeving veel 
zien over de reden waarom God soms toelaat 
dat wij lijden. 

God test het karakter van elk menselijk 
wezen, en dat is een belangrijk aspect van 
wat er met Job gebeurde. Paulus schreef: 
“Zo spreken wij, niet om mensen te beha-
gen, maar God, Die onze harten beproeft” 
(1 Thessalonicenzen 2:4). Mozes legde de 
oude Israëlieten het volgende uit: “Ook moet 
u heel de weg in gedachten houden waarop 
de heere, uw God, u deze veertig jaar in de 
woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou veroot-
moedigen, en u op de proef zou stellen 
om te weten wat er in uw hart was, of 
u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij 
verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en 
Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en 
ook uw vaderen niet gekend hadden, om u 
te laten weten dat de mens niet alleen van 
brood leeft, maar dat de mens leeft van alles 
wat uit de mond van de heere komt” (Deute-
ronomium 8:2-3).

God staat de mensheid toe om – voorna-
melijk door eigen ervaring – te leren dat 
de enige manier van leven die werkt, 
de manier van leven is die Hij openbaart in 
Zijn Woord, de Bijbel. Die les zal pas voltooid 
zijn als de gehele mensheid heeft geleerd dat 
“elk” van Gods geopenbaarde instructies van 
belang is voor ons fysieke, mentale en gees-
telijke welzijn (Mattheüs 4:4; Deuteronomium 
5:29). Geen enkele alternatieve manier van 
leven bereikt Gods doel of leidt ons uiteinde-
lijk naar geluk.

Maar hoe kan God dit duidelijk maken aan 
mensen die zonder kennis of begrip geboren 
zijn in deze wereld? Hij had ons zodanig kun-
nen voorprogrammeren dat we ons alleen 
zouden gedragen volgens onschuldige, vooraf 
bepaalde instincten. Maar dan zouden we 
robots zijn geweest, zonder keuzes, zonder 
individualiteit, zonder karakter.

Dat is niet het bestaan waartoe God ons 
bestemd had. Hij heeft ons geschapen om 
leden van Zijn eigen familie te worden – Zijn 
zonen en dochters (2 Korinthe 6:18) – die in 
staat zijn om binnen Zijn familie grote verant-

woordelijkheid te dragen. Aan het begin van 
het menselijk bestaan gaf God uitdrukking 
aan Zijn doel met ons: “En God zei: Laten Wij 
mensen maken naar Ons beeld, naar Onze 
gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen 
van de zee, over de vogels in de lucht, over 
het vee, over heel de aarde en over al de krui-
pende dieren die over de aarde kruipen! En 
God schiep de mens naar Zijn beeld; 

naar het beeld van God schiep Hij hem; man-
nelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Genesis 
1:26-27).

God schiep de mensheid om als Hem te 
zijn, om te heersen over Zijn schepping. Om 
te leren een dergelijke mate van verantwoor-
delijkheid op de juiste wijze uit te oefenen 
moet de mens eerst leren om het juiste van 
het verkeerde te onderscheiden, goed van 
kwaad, en het wijze van het dwaze. Om wer-
kelijke wijsheid te leren is het nodig om te 
leren hoe je wijze keuzes moet maken. 
God heeft vanaf het begin steeds de juiste 
weg aangewezen, maar Hij stond de mens 
toe om blootgesteld te worden aan verkeerde 
keuzes en die ook te maken.

God stond Satan, de personificatie van 
het kwaad, toe om de Hof van Eden binnen 
te gaan en Adam en Eva ertoe te verleiden 
om zich van Gods instructies af te keren. Zij 
moesten op dat moment een keuze maken. Ze 
kozen ervoor om Satan te volgen in plaats van 
God. Het resultaat was dat Satan de mensheid 
tragisch heeft bedrogen.

Maar gelukkig zal Jezus Christus, wan-
neer Hij terugkeert naar de aarde, 
het bedrog van Satan verwijderen. 
God zal dan op grote schaal begin-
nen om een ommekeer te brengen 
in de schade die Satan heeft ver-
oorzaakt. Uiteindelijk zal er van de 
invloed van de duivel niets meer 
overblijven.

Vervolgens kan de mensheid de 
duizenden jaren vol tragische ge-
schiedenis overzien en deze ver-
gelijken met de zegeningen van 
Christus’ regering. De Bijbel ont-
hult dat wanneer dit plaatsvindt, 
de overgrote meerderheid van de 

mensen Satans misleidingen zal verwerpen, 
en met enthousiasme “alles wat uit de mond 
van de HEERE komt”, zal aannemen.

God heeft de leiding, maar Hij heeft Satan 
voornamelijk om twee redenen toegestaan 
om de mensheid te overheersen. Ten eerste 
kozen Adam en Eva, onze eerste ouders, voor 
Satans heerschappij over hen. Ten tweede wil 
God dat de gehele mensheid enkele belang-
rijke lessen leert – namelijk dat “het niet aan 
de mens is zijn weg (…) te bepalen en zijn 
voetstappen te richten” (Jeremia 10:23) en 
dat Satans weg naar ellende en lijden voert. 
(Om hierover meer te leren kunt u ons gratis 
boekje Waarom staat God lijden toe? 
aanvragen of downloaden van onze website.)

God staat de mensheid toe om – voornamelijk door eigen er-
varing – te leren dat de enige manier van leven die werkt, de 
manier van leven is die Hij openbaart in Zijn Woord, de Bijbel.
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De gevaarlijke en      
duistere kant van de 

geestenwereld

Vreemde praktijken en religies zoals wicca, 
santería, voodoo en channeling nemen in 

populariteit toe. Zijn deze dingen onschuldig, of 
schuilt er meer gevaar achter dan op het eerste 
gezicht lijkt?

Nu het traditionele christendom voor veel 
mensen veel van haar aantrekkingskracht heeft 
verloren, heeft een groeiend aantal mensen 
geprobeerd om het vacuüm dat in hun leven 
is ontstaan op andere manieren op te vullen. 
Sommigen van hen hangen andersoortige re-
ligies aan die populair zijn in andere delen van 
de wereld. Sommigen zoeken hun heil in hek-
serij en voorchristelijk heidendom. Sommigen 
zoeken hun antwoorden in het occulte. En een 
kleine groep keert zich zelfs bewust naar het 
satanisme en boze geesten.

Sommige mensen zijn gewoon nieuwsgierig; 
anderen zijn zeer serieus. Maar of ze het door 
hebben of niet, ze dompelen zich allemaal on-
der in gevaren waarvan de reikwijdte ver buiten 
hun beperkte begripsvermogen ligt. Dat is de 
reden waarom deze gevaren vaak occult wor-
den genoemd – dingen die geheim, mysterieus 
en verborgen zijn.

U hebt waarschijnlijk Satan of zijn demonen 
nooit direct gezien, maar degenen die bekend 
zijn met de Bijbel herkennen wel hun invloed in 
deze wereld die snel achteruitgaat. Geen won-
der dat de Schrift Satan beschrijft als “de god 
van deze eeuw” (2 Korinthe 4:4).

Zijn invloed is niet nieuw, maar wat wel 
nieuw is, is dat deze invloed zo overheersend 
is in de hedendaagse samenleving. Waar vroe-
ger een verbod of strikte beperking gold als het 
te maken had met de duistere geestenwereld, 
wordt dit nu grotendeels in de openbaarheid 
gedaan. Satanisme komt veelvuldig voor in 
films. En bewegingen die daarop zijn geba-
seerd, zoals wicca, santería, voodoo en het 
raadplegen van mediums, floreren sterk, zeker 
onder jongeren.

De apostel Paulus zegt ons dat we voorzich-
tig moeten zijn met dergelijke praktijken: “Wij 
moeten de satan geen kans geven ons de baas 
te worden; wij kennen zijn streken maar al te 
goed” (2 Korinthe 2:11, Willibrordvertaling).

Wicca, santería en voodoo

Een van de snelst groeiende bewegingen in 
het Westen is wicca, een moderne versie van 
hekserij.

Wicca, dat afgeleid is van een oud-Engels 
woord voor “witch” (heks), omvat veel van de 
uiterlijke kenmerken van oude Britse gebruiken 
uit de hekserij. Sommige (niet alle) coven, of 
groepen, doen aan het uitspreken van vloeken, 
waarzeggerij en magie. Wicca is een paraplu 
waar zich groepen of bewegingen onder verza-
melen met veel verschillende overtuigingen en 
gebruiken – maar in de kern is het een vermom-
ming van ouderwetse hekserij.

Santería is een Caribische religie gebaseerd 
op Afrikaanse hekserij vermengd met rooms-
katholicisme – in veel manieren gelijk aan voo-
doo of puur Afrikaanse zwarte magie. Haar 
volgelingen brengen dierenoffers en voeren 
zulke uitbundige dansen uit tijdens santeriaanse 
rituelen dat dit ertoe kan leiden dat een persoon 
door een Orisha of “heilige” kan worden over-
genomen. Men zegt dat die persoon vervolgens 
spreekt en zich gedraagt als die “heilige”. Als 
dit een echte geestelijke ervaring is, is dit niets 
anders dan demonische bezetenheid.

Al deze gebruiken hebben één ding gemeen: 
het komt allemaal bij Satan vandaan, en men 
dient dit absoluut te vermijden. God, Die precies 
weet hoe Satan en zijn demonen te werk gaan, 
waarschuwt ons nadrukkelijk dat we niets met 
hen te maken moeten hebben. Hij zegt ons: 
“Geef de duivel geen plaats” (Efeze 4:27).

We dienen mensen die dergelijke dingen 
praktiseren, niet te raadplegen. God zegt: “On-
der u mag niemand gevonden worden (…) die 
waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan 
wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezwe-
ringen doet, die een dodenbezweerder of een 
waarzegger raadpleegt, of die bij de doden on-
derzoek doet. Want iedereen die zulke dingen 
doet, is een gruwel voor de heere” (Deute-
ronomium 18:10-12).

Mediums en waarzeggende geesten
Hoe zit het met mediums en mensen die bij-

voorbeeld tarotkaarten en ouijaborden gebrui-
ken om geesten te raadplegen?

Mediums – ook wel “paragnosten” of “hel-
derzienden” genoemd – zijn mensen die mo-
gelijk gebruikt worden door gevallen engelen 
(in de Bijbel ook wel demonen genoemd). Ze 

kunnen zich heel normaal en behulpvaardig 
voordoen, maar degenen die geen charlatans 
zijn (en velen van hen zijn dat wel), kunnen wer-
kelijk contact leggen met misleidende geesten 
die proberen om mensen aan te trekken en te 
gebruiken voor hun eigen kwade bedoelingen. 
Om deze reden worden deze boze engelenwe-
zens ook wel “misleidende geesten” genoemd 
in de Bijbel (1 Timotheüs 4:1).

Ze doen zich soms voor als de geesten van 
overledenen. De Bijbel leert ons echter dat 
de doden geen bewustzijn hebben, dat ze 
slapen in een bewusteloze toestand tot een 
toekomstige opstanding (zie Prediker 9:5, 10; 
Job 14:10-15; Daniël 12:2; vraag ook ons gra-
tis boekje Is er leven na de dood? aan of 
download deze van onze website). 

Waarzeggende geesten, in werkelijkheid ver-
momde demonen, kunnen een behoorlijke 
kennis hebben van mensen, dood of levend. 
Tot hun beschikking staan bovennatuurlijke 
krachten en een uitgebreid netwerk van mede-
demonen die maar al te graag hun kennis wil-
len delen met de misleide “gastheer” of “gast-
vrouw”. Op deze manier kunnen ze veel meer 
mensen verlokken om verleid en verslaafd te 
worden – waarbij ze soms zelfs eindigen als 
bezit van deze geesten.

Dit is het grote gevaar dat schuilt in deel-
name aan welke van deze praktijken ook – op 
het eerste gezicht lijken deze geesten zich voor 
te doen als behulpzame dienaren, maar ze zul-
len zich onvermijdelijk ontpoppen als wrede 
leermeesters. Daarom moeten we elk contact 
vermijden met mensen die beweren dat ze met 
de doden kunnen communiceren. (Lees “Wat 
is channeling?” op pagina 28 voor meer infor-
matie hierover.)

Tarotkaarten en ouijaborden
Sommige mensen gebruiken fysieke dingen 

zoals tarotkaarten of ouijaborden om zelf met 
deze waarzeggende geesten in contact te ko-
men. Ook deze zaken dient men tegen elke prijs 
te vermijden – het zijn geen onschuldige “spel-
letjes”, maar oude manieren om deze geesten 
op te roepen. U moet deze instrumenten zien 
als potentiële paspoorten om uw geest binnen 
te komen – en waarbij ze mogelijk een opening 
vinden voor het gebied dat alleen door uw ei-
gen gedachten en Gods Heilige Geest bewoond 
zou moeten worden. Als u deze boze geesten 

niet uitnodigt, kunnen ze ook niet binnenko-
men. Maar soms kan een nietsvermoedende 
uitnodiging door middel van deze dingen aan 
de demonen groen licht geven! Helaas hebben 
veel mensen zonder dat ze zich daarvan bewust 
waren boze geesten uitgenodigd in hun geest – 
en zijn ze daarna nooit meer helemaal dezelfde.

Zoals de Schrift onthult, dienen deze geesten 
door ware dienaren van God uitgeworpen te 
worden. Handelingen 19 geeft het voorbeeld 
van een situatie waarin een of andere zoge-
naamde exorcist probeerde om een demon uit 
iemand te werpen toen de demon zich tot hen 
keerde en zei: “Jezus ken ik en van Paulus weet 
ik af, maar u, wie bent u?” Geheel tot hun ver-
rassing sprong “de man in wie de boze geest 
zich bevond, (…) op hen af en toen hij hen over-
meesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij 
naakt en gewond uit dat huis vluchtten” (vers 
15-16). Dit is dus niet iets om grapjes mee te 
maken; het is geen onschuldig vermaak – het is 
uiterst gevaarlijk! De Schrift bevat verschillende 
voorvallen waarin mensen zich met dergelijke 
verboden praktijken inlaten – met desastreuze 
gevolgen.

Zeg simpelweg “Nee!”
We moeten simpelweg “Nee!” zeggen als 

we ertoe verleid worden om met deze duistere 
geestenwereld te spelen. Geef niet toe onder 
druk van vrienden, familie of iemand anders. 
Stel God en Zijn Woord op de eerste plaats! Uw 
leven en uw geestelijk welzijn kunnen er werke-
lijk van afhangen! 

God, Die precies weet hoe Satan en zijn de-
monen werken, waarschuwt ons dat we niets 
met hen van doen moeten hebben. We dienen 
mensen die zich met deze geesten inlaten, niet 
te raadplegen ondanks hun verklaringen dat ze 
ons willen helpen. Gods Woord is er duidelijk 
over: “U mag u niet wenden tot de dodenbe-
zweerders en tot de waarzeggers. U mag hen 
niet raadplegen, zodat u zich met hen veront-
reinigt. Ik ben de HEERE, uw God” (Leviticus 
19:31).

Vraag uzelf altijd: “Zou Christus dit goedkeu-
ren?” Iets dergelijks zou Hij zeker níet goedkeu-
ren! We dienen dus elke vorm van contact met 
mediums, waarzeggers, heksen en hun instru-
menten te vermijden – en ons niet voor de gek 
te laten houden door wát ze ook maar gebrui-
ken om te proberen ons te verleiden.
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Wat is channeling?
Veel mensen hebben wel gehoord van de 

term channeling. Het is in populariteit 
toegenomen op TV en radio, met name door 
de opkomst van de “new age-beweging”. 
Dit is een moderne versie van het mysti-
cisme, dat zijn wortels heeft in het hindoe-
isme, boeddhisme en occultisme. Sommige 
bekende acteurs en actrices hebben dit in 
een nieuw jasje gegoten en zo zeer oude 
religieuze gebruiken gepromoot. Degenen 
die aan channeling doen, beweren dat ze 
informatie of bevelen ontvangen uit een 
goddelijke of onbekende bron. Eigenlijk zijn 
zij, zo beweren ze, als een radio die een sig-
naal van een zender ontvangt. De channeler, 
het medium, heeft een of meerdere geeste-
lijke entiteiten die zijn geest binnendringen, 
waardoor hij zelf de “spreekbuis” wordt. De 
geest verschaft dan door het medium infor-
matie, advies of voorspellingen over vrijwel 
elk denkbaar onderwerp, uiteenlopend van 
de huidige toestand van een overleden dier-
bare tot medisch of financieel advies of zelfs 
advies over hoe het eigen liefdesleven te 
verbeteren. Wie is het die door de channeler 
spreekt? De geesten beweren verschillende 
identiteiten te hebben. Sommige zeggen dat 
ze de geesten van de overledenen zijn, soms 
van beroemde personen, zoals Napoleon, 
Winston Churchill, de zogenaamde Maagd 
Maria en zelfs Jezus Christus. Andere bewe-
ren buitenaardse wezens te zijn.

In werkelijkheid is er weinig nieuws aan 
de “new age-beweging” (new age bete-
kent letterlijk ‘nieuwe tijd’). Men maakte al 
vanaf het begin van de geschiedenis gebruik 
van mediums in een poging om de doden te 
consulteren. Ze werden gebruikt in Babylon, 
Egypte, India, China, Klein-Azië, Griekenland 
(dat het beroemde orakel van Delphi had) en 
zelfs door de oorspronkelijke bewoners van 
Noord- en Zuid-Amerika, de Indianen. Maar 
zoals de Schrift ons leert, hebben de doden 
geen bewustzijn, maar wachten ze daaren-
tegen op een opstanding (zie Prediker 9:5, 
10; Daniël 12:2). (Vergeet niet om ons gratis 
boekje Is er leven na de dood? aan te 

vragen of te downloaden van onze website.)
Hoewel sommige van de zogenaamde 

channelers duidelijk bedriegers zijn – de be-
roemde goochelaar Harry Houdini besteedde 
30 jaar aan het ontmaskeren van dergelijke 
bedriegers – hebben onderzoekers in andere 
gevallen geen enkel bedrog kunnen vinden. 
De inmiddels overleden Lord Dowding, die 
aan het hoofd stond van de Britse Royal 
Air Force tijdens de slag om Engeland in de 
Tweede Wereldoorlog, gaf leiding aan vele 

natuurkun-
dige labo-
ratoriumex-
perimenten 
die onder 
zeer streng 
t o e z i c h t 
stonden, en 
kwam er-
achter dat 
s o m m i g e 
channelers 
i nde rdaad 
echt bleken 

te zijn. Maar echte channeling betekent con-
tact met demonen. Dat is de reden waarom 
de Bijbel ons voortdurend waarschuwt om 
niet deel te nemen aan enige vorm van 
“channeling”, omdat men daarvoor zijn of 
haar geest moet openstellen voor deze gees-
ten. In tegenstelling daarmee roept de Schrift 
ons op: “Omgord daarom de lendenen van 
uw verstand” (1 Petrus 1:13) – waarmee 
op figuurlijke wijze bedoeld wordt dat we 
ons verstand goed onder controle moeten 
hebben in voorbereiding op hoe we ons ver-
stand gebruiken. In plaats van ons verstand 
bloot te stellen aan vreemde bronnen dienen 
we de natuurlijke barrières van ons verstand 
goed te beschermen tegen elke geestelijke 
invloed van buitenaf – met uitzondering van 
die van God. De apostel Petrus voegt daar-
aan toe: “Wees nuchter en waakzaam; want 
uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 
kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, 
vast in het geloof” (1 Petrus 5:8-9). En dat is 
een goed advies! Ph
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Heeft God de duivel geschapen?

Wat als u     
geconfronteerd 

bent met de duis-
tere kant van 
de geestelijke 

wereld?

De Bijbel laat zien hoe u zich met succes 
tegen de misleidingen van Satan kunt 

verzetten. Hieronder volgt een aantal prin-
cipes voor u om te volgen.

Vermijd allereerst deelname aan alles 
wat te maken heeft met de slechte kant 
van de geestelijke wereld (zie Efeze 5:11). 
In plaats van negatieve gedachten te koes-
teren die ertoe kunnen leiden dat u door 
duistere machten wordt beïnvloed, zegt de 
Bijbel ons duidelijk dat we ons op het posi-
tieve dienen te richten: “Verder, broeders, 
al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat 
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk 
is, al wat welluidend is, als er enige deugd 
is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk 
dat” (Filippenzen 4:8).

Heb ontzag voor de kracht van de duis-
tere wereld en speel er geen spelletjes mee. 
Vermijd elke vorm van séances, gothic ritu-
elen of dingen als ouijaborden, die allemaal 
de deur kunnen openzetten naar de duistere 
wereld (zie “De gevaarlijke en duistere kant 
van de geestenwereld”, beginnend op pagi-
na 26). Wees echter tegelijkertijd niet bang 
voor de duistere krachten. Vergeet niet dat 
God nog altijd de leiding heeft en vele ma-
len machtiger is dan welke van deze duis-
tere machten ook. De Bijbel zegt ons: “Hij 
Die in u is, is groter dan hij die in de wereld 
is” (1 Johannes 4:4). Zorg ervoor dat u dich-
ter tot God nadert. Door dat te doen, zult 
u verder verwijderd raken van de bron van 
slechtheid van deze wereld. Door middel 
van gebed, Bijbelstudie, meditatie en regel-
matig vasten zult u zeer gesterkt worden en 
zult u met succes weerstand kunnen bieden 

aan Satans verleidingen. “Onderwerp u dan 
aan God. Bied weerstand aan de duivel en 
hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, 
en Hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:7-8).

Als u op enig moment voelt dat er een 

vreemde en slechte geest aanwezig is, geeft 
de Bijbel advies dat gebaseerd is op de con-
frontatie tussen de aartsengel Michaël en 
Satan. “Michaël, de aartsengel, echter durf-
de, toen hij met de duivel redetwistte en 
een woordenwisseling had over het lichaam 
van Mozes, geen oordeel van lastering te-
gen hem uit te brengen, maar zei: Moge 
de Heere u bestraffen!” (Judas 1:9). Als u 
dus een geest bestraft, doe dat dan nooit in 

uw eigen naam, maar altijd in Gods naam, 

ervan uitgaande dat u een relatie heeft met 

God door Jezus Christus. Dat zelf ook dat de 
geestenwereld niet iets is om een spelletje 
mee te spelen (Handelingen 19:13-17). In-
dien u lastig gevallen wordt door een geest, 
zou u hulp en advies moeten zoeken bij een 
van Gods ware dienaren. Een andere grote 
bron van geestelijke kracht is door gewoon 
de Bijbel te lezen en bestuderen. Jezus 
Christus citeerde verschillende malen uit de 
Schrift om daarmee succesvol de aanvallen 
van de duivel af te slaan (Mattheüs 4:3-10). Veel Schriftgedeelten – voornamelijk in het boek Psalmen – bieden troost en bemoedi-
ging als men met boze geestelijke machten geconfronteerd wordt. Let met name op 
Psalm 23, 27, 34, 37 en 91. 
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Satans werk                    
in onze wereld

“De godheid van deze eeuw (heeft) de gedachten van deze onge-
lovigen zo verblind (…) dat ze niet waarnemen de verlich-

ting door het evangelie van de heerlijkheid van de Gezalfde”                                       
(2 Korinthe 4:4, Naardense Bijbel).

N u we hebben gezien dat Satan een echt wezen is met echte krachten, 
moeten we begrijpen hoe hij deze krachten gebruikt. We dienen ook 
zijn bedoelingen en zijn eigenlijke doel te begrijpen.

We zagen in het vorige hoofdstuk dat Satan andere engelen op een dwaalspoor 
heeft gebracht in een ondoordachte poging om Gods autoriteit omver te werpen. 
Zijn ijdelheid, zijn trots en zijn verlangen naar macht brachten hem in een oorlog 
tegen de Heerser van het universum. Toen hij daar niet in slaagde, probeerde Satan 
uit wrok om Gods omgang met het menselijk ras te dwarsbomen en te onderbreken 
door alles te doen wat hij maar kon om schade aan te richten. En zijn slechte daden 
duren onophoudelijk voort.

Satans belangrijkste doel

De duivel heeft er geen gras over laten groeien om zich er mee te gaan bemoeien. 
Zoals we al eerder hebben gezien, beschrijft Genesis 3 Satans verschijning op het 
toneel kort nadat God Adam en Eva had geschapen. Het eerste dat Satan probeerde 
te doen was om Gods relatie met de eerste menselijke wezens te vernietigen. Hij 
vroeg Eva subtiel: “Heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de 
tuin mag eten?” (vers 1, Willibrordvertaling). Hij vermeed op slinkse wijze te noe-
men alles wat God wel aan haar en Adam had gegeven – elke andere plant, boom en 
vrucht in de hof. In plaats daarvan slaagde hij erin haar te laten concentreren op het 
fruit van die ene boom waarvan God hen verboden had te eten.

Hij begon Eva op slinkse wijze te misleiden. Hij introduceerde de eerste leu-
gen door haar te vertellen dat ze niet zou sterven als ze van de verboden vrucht 
zou nemen (vers 4). Daarna vertelde hij haar een andere leugen, door kwaad te 
spreken van God door Hem ervan te beschuldigen Eva achter te stellen door haar 
waardevolle kennis te onthouden (vers 5). Ze werd door zijn overtuigende manier 
van spreken misleid. Ze nam van het fruit en deelde het met Adam.

Eva was misleid door Satans sluwheid (2 Korinthe 11:3). Adam was niet mis-
leid (1 Timotheüs 2:14). Hij volgde simpelweg in haar voetstappen en was samen 
met zijn vrouw ongehoorzaam aan Gods duidelijke instructies. We zien hier dat 
druk van anderen om mee te doen ondanks dat we weten dat een bepaalde hande-
ling verkeerd is, al lang bestaat. Dit verslag helpt ons om te zien dat Satans 
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(Lukas 10:18). Het lijkt erop dat deze titanenstrijd de oorzaak is van de chaotische 
en lege toestand van de aarde zoals beschreven in Genesis 1:2. Zoals reeds opge-
merkt, vernieuwde God toen het oppervlak van de aarde in voorbereiding op de 
bewoning door mensen, zoals beschreven in de rest van Genesis 1. Maar als hulp-
middel om Zijn doel te bereiken om rechtvaardig karakter in de mens te ontwik-
kelen, stond God Satan en zijn volgelingen toe om voor die tijd op de aarde te 
blijven. En dus werd Satan toegestaan te proberen Adam en Eva in de Hof van 
Eden te misleiden.

De Bijbel verwijst naar Satan en de andere opstandige engelen als boze gees-
ten, onreine geesten en demonen. Zij zijn gevallen engelen – die van hun doel om 
God en de mensheid te dienen (Hebreeën 1:13-14) verworden zijn tot weinig 
meer dan haat en bitterheid jegens God en Zijn heilige doel met de mensheid. Uit 
de Schrift blijkt dat ze niet alleen in staat zijn om mensen te beïnvloeden, maar 
zelfs te bezitten (dat wil zeggen dat ze directe controle uitoefenen over hun licha-
men en daden). Dergelijke demonische controle kan ervoor zorgen dat mensen 
zich gewelddadig kunnen gedragen en zelfvernietigend gedrag tentoon kunnen 
spreiden (Mattheüs 8:28; 17:14-18; Handelingen 19:14-16; Lukas 8:27-33).

Gods dienstknechten hoeven niet angstig of overbezorgd te zijn dat dergelijke 
demonische invloeden hen zullen treffen. Hoewel er veel boze geesten zijn, zijn 
zij kleiner in aantal en wat macht betreft inferieur aan Gods trouwe engelen, die 
“dienende geesten (zijn), die uitgezonden worden ten dienste van hen die de 
zaligheid zullen beërven” (Hebreeën 1:14). Christenen kunnen zeker zijn, “want 
God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en 
liefde en bezonnenheid” (2 Timotheüs 1:7).

Een sterke geest die is afgestemd op Gods manier van leven is de beste 
manier om weerstand te bieden aan demonische invloeden. Trouwe dienst-
knechten van God dienen vervuld te zijn met Zijn Geest (Efeze 5:18) die hen in 
staat stelt om weerstand te bieden aan dergelijke invloeden, zodat boze geesten 
gedwongen worden om te vluchten (Jakobus 4:7). Daarnaast hebben de ware 
dienaren van Christus autoriteit gekregen over demonen, zodat ze demonen uit 
kunnen werpen uit degenen die bezeten zijn (Mattheüs 10:1, 8; Markus 6:13, 
16:17). Uiteindelijk is God de ultieme bron van kracht.
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belangrijkste doel is het dwarsbomen van Gods plan om een familierelatie met de 
mensheid op te bouwen.

Vanaf het begin heeft God een schitterend plan met de mensen gehad – name-
lijk om aan ons Zijn geschenk van eeuwig leven te geven. Een van de meest 
bekende passages in de Bijbel maakt dit duidelijk: “Want zo lief heeft God de 
wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). Het is 
Gods doel om Zijn familie enorm uit te breiden. Op dit moment bestaat die eeu-
wige familie uit twee goddelijke wezens – God de Vader en Jezus Christus, Zijn 
Zoon (Lukas 10:22). Gods doel met de mensheid – eeuwig leven in Zijn familie – 
is de centrale focus van de hele schepping: “Met reikhalzend verlangen immers 
verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God” (Romei-
nen 8:19). Deze hechte familierelatie is Gods vurige verlangen voor de mensheid. 
Paulus noemt Jezus “de Eerstgeborene (…) onder vele broeders” (Romeinen 
8:29). Als de eerstgeboren Zoon van God is Hij de eerste van vele kinderen van 
God die uiteindelijk in Gods familie geboren zullen worden, en “Hij (schaamt) 
Zich er niet voor hen broeders te noemen” (Hebreeën 2:11).

God belooft ons: “Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God 
zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn” (Openbaring 21:7). “Ik zal u tot een Vader 
zijn,” zegt Hij, “en u zult Mij tot zonen en dochters zijn” (2 Korinthe 6:18). God 
wil ons onsterfelijkheid geven zodat we voor eeuwig met Hem kunnen leven. Hij 
wil nu met ons een hechte familierelatie aangaan (Johannes 14:23). (Voor meer 
uitleg over deze waarheid kunt u ons gratis boekje “Wat is uw bestemming?” aan-
vragen of downloaden van onze website.)

Satan wil echter op elke mogelijke manier Gods plan dwarsbomen. Hij wil 
voorkomen dat wij een hechte relatie met God ontwikkelen. Hij wil ons ervan 
weerhouden dat wij ons doel als werkelijke kinderen van God bereiken.

Satans grote misleiding

Zoals we al eerder opgemerkt hebben, is Satan een machtig, intelligent wezen 
dat niets of niemand ontziet om zijn doel te bereiken. Als de meestermanipulator 
van de mensheid staan hem vele methoden en middelen ter beschikking.

In zekere zin is zijn directe doel – de mensheid bij God weg te houden – rela-
tief eenvoudig. Wij mensen zijn geneigd om te focussen op onze eigen behoeften 
en wensen – en Satan heeft dat versterkt door egoïsme tot de belangrijkste drijf-
veer van het menselijk gedrag te maken. Zoals Paulus het weergeeft: “Wie zich 
door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil” (Romeinen 8:5, 
NBV). Degenen wier gedrag op zichzelf is gericht, zijn “vijandig tegenover God” 
(vers 7, NBV), of ze zich dat nu realiseren of niet.

Paulus vat de geestelijke toestand van het grootste deel van de mensheid samen 
door uit verscheidene Psalmen te citeren: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet 
één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij 
afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is 
er zelfs niet één (…) Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn 

snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van 
de vrede hebben zij niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen” 
(Romeinen 3:10-18).

Als meester in het overtuigen misleidt Satan de mensheid eenvoudig tot het 
focussen op alles behalve God. Met behulp van de evolutietheorie heeft hij bij-
voorbeeld miljoenen ervan overtuigd dat God niet bestaat. (Voor bewijs dat God 
bestaat, kunt u onze gratis boekjes De ultieme levensvraag: bestaat God? en 
Schepping of Evolutie: Maakt het uit wat u gelooft? aanvragen of downloaden van 
onze website.)

Met behulp van honderden valse religies heeft hij door de jaren heen miljar-
den mensen ervan overtuigd om de zon, maan, sterren, dieren, de natuur, over-
leden voorouders, verzonnen afgoden en een verbijsterende variëteit aan andere 
dingen te vereren – of juist helemaal niets. Zelfs in de vele variëteiten van het 
traditionele christendom zien we 
dat mensen verdeeld zijn en ruziën 
over wie en wat God is, over Zijn 
doel met ons, en over hoe Hij wil 
dat wij Hem aanbidden en ons 
leven moeten leiden. De duivel is 
erin geslaagd om mensen in ver-
warring te brengen ten aanzien van 
wat de Bijbel werkelijk zegt.

Het maakt Satan niet uit bij 
welke van deze groepen mensen 
zich aansluiten. Of ze nu in het 
geheel niet in God geloven, een 

valse god aanvaarden en aanbidden, of misleid zijn door een valse visie ten aan-
zien van de ware God en Zijn plan met ons allen, Satan heeft hen nog altijd pre-
cies daar waar hij hen hebben wil – “vervreemd van het leven dat uit God is, door 
de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart” (Efeze 4:18).

Mogelijk helpt dit ons om beter te begrijpen wat God bedoelt wanneer Hij ons 
zegt dat de duivel “de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9). Paulus legt uit dat 
“de god van deze eeuw” de “ongelovigen zo verblind heeft dat ze niet waarnemen 
de verlichting door het evangelie van de heerlijkheid van de Gezalfde die even-
beeld van God is” (2 Korinthe 4:4, Naardense Bijbel). In een van Zijn parabels 
legt Jezus uit dat zodra sommigen Gods waarheid horen, “de duivel (komt) en 
neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden” (Lukas 
8:12). Satan laat zich door niets en niemand tegenhouden om mensen te verblin-

Satans werk in onze wereld

Of ze nu in het geheel niet in God geloven, een valse god 
aanvaarden en aanbidden, of misleid zijn door een valse visie 
ten aanzien van de ware God en Zijn plan met ons allen, Satan 
heeft hen nog altijd precies daar waar hij hen hebben wil.
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Satans misleidende    
propaganda – zelfs in 

het christendom

Als u de duivel zou kunnen zien en hem 
in levenden lijve zou kunnen ontmoeten, 

hoe zou hij er dan uitzien? Meestal wordt hij 
afgebeeld als een stripfiguur in een rood pak 
met een drietand, of als een lelijke griezel.

Maar geen van deze weergaves komt ook 
maar enigszins in de buurt van de waarheid. 
In werkelijkheid zou u de duivel, als u hem 
zou ontmoeten, aantrekkelijk, onderhoudend 
en overredend vinden. Hoewel hij in werke-
lijkheid de vorst van de duisternis is, doet 
Satan zich succesvol voor als “een engel van 
het licht” (2 Korinthe 11:14). Satan is een 
meester in onjuiste voorstellingen. Hij is ’s 
werelds grootste adverteerder, die zijn pro-
duct zodanig verpakt dat het aantrekkelijk en 
verleidelijk lijkt, terwijl het in werkelijkheid 
giftig en dodelijk is. Hij wil dat zijn klanten 
hem als goed, weldadig en betrouwbaar be-
schouwen. Hij wil dat zijn product – zonde 
en het afwijzen van God – aanlokkelijk en 
uitnodigend lijkt, en vaak is hij daarin be-
paald succesvol. 

Satan stelt zonde nooit voor zoals zonde 
werkelijk is. Hij laat nooit beide kanten van 
het verhaal zien, de voors en de tegens. Hij 
laat alleen zien wat hij wil dat wij zien, na-
melijk iets wat leuk en opwindend lijkt. Hij 
wil dat wij ons richten op plezier, op wat op 
het moment zelf goed voelt of er goed 
uitziet. Hij wil dat de gevolgen op de lange 
termijn het laatste is waar wij aan denken 
wanneer hij ons verleidt tot zonde.

De overgrote meerderheid van de mensen 
is het verband tussen oorzaak en gevolg 
uit het oog verloren. Dit concept wordt nau-
welijks genoemd, laat staan besproken. In 
plaats daarvan horen we mensen roepen om 
snelle oplossingen voor elk probleem, om 
gemak voor elk ongemak en een pil tegen 

elk kwaaltje. We staan zelden stil om de ge-
volgen van onze daden op de lange termijn 
te overwegen. (Om deze principes beter te 
kunnen begrijpen, kunt u ons gratis boekje 
Waarom staat God lijden toe? aanvra-
gen of downloaden van onze website.)

Onze benadering is kortzichtig en dom. 
“Dwaal niet,” waarschuwt Paulus. “God laat 
niet met Zich spotten, want wat de mens 
zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7). We 
leven in een wereld die weinig aandacht be-
steedt aan de gevolgen van zonde op de lan-
ge termijn. We overdenken de gevolgen van 
onze woorden en daden niet voldoende, en 
we staan voortdurend onder druk van een sa-
menleving die gestoeld is op Satans maatsta-
ven en waarden in plaats van op die van God. 
Het is in de ons omringende cultuur noch ge-
makkelijk, noch populair om andere waarden 
en maatstaven te hanteren – de waarden en 
maatstaven die God onthult. Zoals Jezus zei: 
“Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder 
dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou 
zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar 
omdat u niet van de wereld bent (…) haat de 
wereld u” (Johannes 15:18-19). Gods weg zal 
in dit tijdperk nooit populair zijn.

Desalniettemin lijken de meeste mensen 
er uitermate zeker van te zijn dat hun wegen 
God wel degelijk behagen. Zij verdedigen 
hun religieuze overtuigingen en gebruiken als 
iets wat volkomen aanvaardbaar is in Gods 
ogen en Hem behaagt. Ze nemen aan dat 
alle, of in ieder geval de meeste, leraars en 
kerken die de naam hebben christelijk te zijn, 
de waarheid onderwijzen. Slechts weinigen 
staan stil om in te zien dat Satans grote mis-
leiding niet alleen wereldwijd verspreid is, 
maar ook het christendom diep heeft 
geïnfiltreerd.

Let op de context van Paulus’ woorden 
waar hij schrijft dat Satan zich voordoet als 
“een engel van het licht”. In 2 Korinthe 11:13-
15 waarschuwt Paulus voor “valse apostelen, 
bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen 

als apostelen van Christus.” Dit hoeft ons 
ook eigenlijk niet te verbazen, schrijft Paulus, 
want “de satan zelf doet zich voor als een 
engel van het licht. Het is dus niets bijzonders 
als ook zijn dienaars zich voordoen als die-
naars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn 
naar hun werken.” Is dat mogelijk? Hoe kun-
nen mensen die beweren Jezus Christus te 

vertegenwoordigen, in werkelijkheid Satans 
“dienaars” zijn die door de duivel gebruikt 
worden om de misleiding te verspreiden?

Jezus Zelf waarschuwde hier herhaaldelijk 
voor! Hij zei dat velen zich Zijn naam zou-
den toe-eigenen, maar Hem met hun werken 
zouden verloochenen. Hij zei: “Velen zullen 
op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, 
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en 
in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw 
Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun 
openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga 
weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” 
(Mattheüs 7:22-23). Hij vroeg deze mensen 

ook: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en 
doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Jezus en Zijn ware apostelen spraken van 
valse apostelen, valse profeten en valse broe-
ders. Jezus waarschuwde verder: “En Jezus 
antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat 
niemand u misleidt. Want velen zullen ko-
men onder Mijn Naam (…) en die zullen 
er velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5, 11). 
Hij wist dat er valse leraars zouden opstaan 
die een vervalste, gecorrumpeerde versie van 
het christendom zouden onderwijzen. Die 
misleiding begon in de eerste eeuw, toen 
Paulus schreef dat sommigen al bezig waren 
een “ander evangelie” te prediken en “het 
Evangelie van Christus (te) verdraaien” (Ga-
laten 1:6-7).

Om zijn doel te bereiken maakt Satan 
gebruik van mensen om andere mensen te 
misleiden. Dit is vooral het geval als mensen 
gemotiveerd worden door persoonlijke ambi-
tie om leraars op geestelijk vlak te zijn, maar 
niet een juist begrip van de Schrift bezitten.

Satan doet gewoon zijn voordeel met dat 
verlangen en verleidt individuen die daarvoor 
ontvankelijk zijn om Christus onjuist (maar 
wel vaak oprecht) te vertegenwoordigen, ter-
wijl ze daarmee de misleidende, verborgen 

agenda van de duivel promoten. Zulke leraars 
zijn meestal werkelijk zonder het zelf te 
weten werktuigen van Satan, omdat ze zelf, 
samen met alle anderen, misleid zijn.

Om te voorkomen dat u zelf misleid wordt 
door Satans grootste misleiding dient u er 
zeker van te zijn dat uw overtuigingen stevig 
op de Bijbel gebaseerd zijn. (Zie “De meester-
vervalser” beginnend op pagina 38 met meer 
informatie over hoe doordringend Satans mis-
leidingen zijn onder de kerkdenominaties die 
beweren christelijk te zijn. Vraag ook ons gra-
tis boekje De Kerk die Jezus stichtte aan 
of download deze van onze website.)

Slechts weinigen zien in dat Satans grote misleiding niet alleen wereld-
wijd verspreid is, maar ook het christendom diep heeft geïnfiltreerd.
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den voor de volheid van Gods waarheid. Jezus legde uit wat het resultaat daarvan 
is: “Wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er 
die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar 
het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14).

Oorzaken voor de problemen van de mensheid

Als we de enorme omvang van Satans misleiding inzien, kunnen we de her-
komst van veel van de problemen van de mensheid beter begrijpen. We hebben 
bij elkaar duizenden jaren gehad waarin we konden experimenteren met regerin-
gen, filosofieën en manieren van leven, dus waarom zijn we niet in staat geweest 
om onze problemen op te lossen? Waarom blijven zo veel moeilijkheden jaar na 
jaar, eeuw na eeuw, bestaan?

Menselijke regeringen en andere pogingen zijn niet succesvol geweest omdat 
we uiteindelijk eenvoudigweg niet de juiste manier van leven kennen. Salomo, 
koning van het oude Israël, heeft het ronduit gezegd: “Soms schijnt een weg 
iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spreuken 14:12; 
16:25, NBG).

Bij monde van de profeet Jeremia zegt God ons dat “het niet aan de mens is 
zijn weg, dat het niet aan een man is zijn gang te bepalen en zijn voetstappen te 
richten” (Jeremia 10:23). Helaas heeft de mensheid de waarheid van deze woor-
den al generaties lang bewezen. Onder leiding van de mens, die beïnvloed is 
door Satans houding van ‘alles voor jezelf’, heeft de wereld nooit een tijd 
gekend waarin ze vrij was van onrust, oorlog en lijden.

De wereld lijdt aan deze chronische, overweldigende problemen omdat we 
God hebben verworpen. Salomo’s vader, koning David, schreef onder inspiratie 
van God: “De heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te 
zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afge-
dwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één” 
(Psalm 14:2-3).

Jeremia merkte eveneens op dat mensen grotendeels verblind zijn door de mislei-
ding die voortvloeit uit hun eigen slechte motieven en bedoelingen: “Arglistig is het 
hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jeremia 17:9).

De mens is van God afgescheiden

De profeet Jesaja voegt daaraan toe: “Zie, de hand van de heere is niet te kort 
dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou 
kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, 
uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. 
Want uw handen zijn met bloed besmet, en uw vingers met ongerechtigheid. Uw 
lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting. Er is niemand die bij-
eenroept in gerechtigheid er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij ver-
trouwen op holle woorden en spreken valse dingen (…) De weg van de vrede 
kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen. Zij gaan kromme paden; ieder die 
ze betreedt, kent de vrede niet” (Jesaja 59:1-8).

Gods wegen zijn totaal verschillend van die van de mens. Hij zegt ons: “Want 
Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen (…) 
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw 
wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten” (Jesaja 55:8-9).

Satan is erin geslaagd om de hele geschiedenis door de wereld te misleiden 
door mensen zodanig te beïnvloeden dat ze zich voor Gods leiding afsluiten. Hij 
heeft ons zover gebracht dat we de dingen op onze eigen manier willen doen, dat 
we op onszelf vertrouwen in plaats van op God als de ultieme autoriteit. 

Paulus beschrijft de resultaten van het verwerpen van God: “En omdat het hun 
niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk 
denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerech-
tigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, 
moord, ruzie, bedrog, kwaad-
aardigheid.”

“Kwaadsprekers zijn het, 
lasteraars, haters van God, 
smaders, hoogmoedigen, 
grootsprekers, bedenkers van 
slechte dingen, ongehoor-
zaam aan hun ouders, onver-
standigen, trouwelozen, men-
sen zonder natuurlijke liefde, 
onverzoenlijk, onbarmhartig. 
Zij kennen het recht van God, 
namelijk dat zij die zulke din-

gen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar 
stemmen ook in met hen die ze doen” (Romeinen 1:28-32).

Paulus’ woorden zijn tegenwoordig net zo geldig als destijds. Onze nieuws- en 
entertainmentmedia prijzen slechte, zondige levensstijlen en gewoonten aan of 
zien deze door de vingers terwijl ze mensen die de Bijbelse standaarden nastre-
ven, afschilderen als bekrompen fanatici die erop uit zijn om hun vooringeno-
menheid aan anderen op te leggen. Dergelijke vertekende waarden vormen het 
onvermijdelijke resultaat van een houding die de kennis en geboden van God ver-
werpt. (Vraag ons gratis boekje Waarom staat God lijden toe? aan of download 
deze van onze website om de gevolgen van het verwerpen van Gods onderwijs 
beter te begrijpen.)

Satans werk in onze wereld
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Net zoals de lucht om ons heen gevuld is met televisie- en 
radiosignalen waarop kan worden afgestemd met elektronische 
ontvangers, zo is de lucht ook gevuld met Satans geestelijke 
uitzending van egoïstische en opstandige gevoelens en houdin-
gen waar ons verstand ontvankelijk voor is.
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Dit is niet Gods wereld

Hoewel God altijd de uiteindelijke leiding heeft, maakt de Schrift duidelijk dat 
Hij niet de reden is van de vele chronische problemen waaronder deze wereld 
lijdt. Zoals Jezus Christus zei in Johannes 18:36: “Mijn Koninkrijk is niet van 
deze wereld.”

God zit niet achter alle ellende die onze planeet teistert. Satan de duivel is de 
echte “overste dezer wereld” (Johannes 12:31; 14:30; 16:11, NBG). Johannes 
zegt ons “dat de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:19). Nogmaals, Satan 
is de god van deze eeuw (2 Korinthe 4:4).

Bovendien oefenen ook Satans demonische volgelingen macht uit over deze 
wereld – waarbij ze soms zelfs menselijke regeringen sterk beïnvloeden. In het 
boek Daniël zegt de rechtvaardige engel Gabriël tegen Daniël dat hij kort daar-
voor in gevecht was geweest, met de hulp van de aartsengel Michaël, tegen een 

sterke geestelijke persoonlijkheid waarnaar verwezen wordt als “de vorst van het 
koninkrijk Perzië” – en dat hij spoedig daarna tegen een ander, genaamd “de vorst 
van Griekenland”, zou moeten strijden (Daniël 10:13, 20).

Natuurlijk zijn zij slechts ondergeschikten van de duivel. In een poging om 
Jezus te verleiden bood Satan in Mattheüs 4:8-9 Hem “de koninkrijken van de 
wereld (aan), met hun heerlijkheid” – aangezien ze inderdaad onder zijn heer-
schappij vallen (vergelijk Lukas 4:5-7).

Hoewel we Satan niet kunnen zien, is zijn invloed machtig en doordringend. 
Paulus begreep dit en herinnerde christenen eraan dat zij “voorheen gewandeld 
(hebben), overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil 
van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in 
de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2). Het gevolg van de invloed 
van de duivel is dat onze focus vóór onze bekering ligt op het doen van “de wil 

De meestervervalser
Als misleider kent Satan zijns gelijke niet. 

Naast het feit dat hij ’s werelds grootste 
bedrieger is, is hij ook ’s werelds meest suc-
cesvolle vervalser. 

Let op Paulus’ waarschuwing aan de chris-
tenen te Korinthe: “Maar ik vrees dat, zoals 
de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, 
zo misschien ook uw gedachten bedorven 
worden, weg van de eenvoud die in Christus 
is. Want als er iemand komt die een andere 
Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, 
of als u een andere geest ontvangt dan die u 
ontvangen hebt, of een ander Evangelie, 
dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u 
dat best” (2 Korinthe 11:3-4). Hier beschrijft 
Paulus drie gebieden waarop Satan gebruik 
maakt van slimme vervalsingen van de 
waarheid om zelfs christenen te misleiden.

• Ten eerste stelt hij Jezus heel anders 
voor dan de Christus Die in de Bijbel onthuld 
wordt – waardoor hij een andere Jezus cre-
eert, een valse Christus. Dit is de moderne 
Jezus over Wie de meeste mensen tegen-
woordig horen – een vervalsing van de Jezus 
Christus van de Bijbel. Helaas is het groot-
ste gedeelte van wat christendom genoemd 
wordt, gebouwd rondom deze valse Christus.

• De tweede slimme misleiding van Sa-
tan heeft te maken met het feit dat hij doet 
voorkomen alsof simpele menselijke emo-
tie – of, in sommige gevallen, de directe 
invloed van demonen – Gods Heilige 
Geest voorstelt. Honderdduizenden mensen 
worden jaarlijks op deze manier misleid. Ze 
zijn onder de indruk van wat ze zien of voe-
len in plaats van onder de indruk te zijn van 
de vrucht van Gods Geest zoals opgesomd 
in Galaten 5:22-23 en of het daarmee ge-
paard gaande onderwijs wel werkelijk van 
God afkomstig is (vergelijk Jesaja 8:20).

De ware Heilige Geest is de kracht van 
God (Handelingen 1:8; 2 Timotheüs 1:7) 
waardoor “wie van Christus zijn (…) het 
vlees met zijn hartstochten en begeerten 
gekruisigd (hebben)” (Galaten 5:24). De 
Heilige Geest is niet, zoals velen ten on-
rechte denken, een derde persoon in de 
Godheid. En het werk van de Heilige Geest 
in ons leven komt niet tot uiting in bizarre 
uitingen of onzinnig gebrabbel dat voort-
komt uit menselijke emotie of onopzettelijke 
communicatie met demonische geesten. In 
plaats daarvan is het zo dat God door de 
kracht van de Heilige Geest “in u werkt zo-
wel het willen als het werken, naar Zijn wel-
behagen” (Filippenzen 2:13), hetgeen wil 

zeggen dat we leven volgens Gods wetten, 
ondanks het feit dat veel religieuze leraars 
beweren dat die afgedaan hebben.

• De derde misleiding, het verdraaien van 
Jezus’ evangelieboodschap, lijkt Satans meest 
effectieve middel om zijn dodelijke grip op veel 
mensen te houden. Jezus legde uit dat zodra 

mensen reageren op Gods Woord Satan direct 
in actie komt om het gezaaide uit hun hart en 
hun verstand te roven (Mattheüs 13:18-22). 
De methodes van de duivel zijn ongelooflijk 
effectief bij velen. Let bijvoorbeeld eens op 
Paulus’ klacht over wat er gebeurde met de 
christenen te Galatië, die onder zijn bediening 
tot bekering waren gekomen: “Ik verwon-
der mij erover dat u zich zo snel afwendt van 
Hem Die u in de genade van Christus geroe-
pen heeft, naar een ander evangelie, terwijl 
er geen ander is [in die zin dat er geen ander 
goed nieuws, de betekenis van “evangelie”, 
is]; al zijn er ook sommigen die u in verwarring 
brengen en het Evangelie van Christus willen 
verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit 
de hemel, u een evangelie zouden verkondi-
gen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, 
die zij vervloekt” (Galaten 1:6-8). Om meer te 

leren over Satans vervalsingen en hoe deze het 
christendom zijn binnengedrongen, kunt u een 
gratis exemplaar van het boekje De Kerk die 
Jezus stichtte aanvragen of downloaden.

De moderne Jezus over Wie de meeste mensen tegenwoordig  
horen, is een vervalsing van de Jezus Christus van de Bijbel. 
Helaas is het grootste gedeelte van wat christendom genoemd 
wordt, gebouwd rondom deze valse Christus.
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van het vlees en de gedachten” (vers 3). Merk nogmaals op dat Paulus Satan “de 
aanvoerder van de macht in de lucht” noemt en de geest die werkzaam is in de 
ongehoorzame mensheid. Wat wil dit zeggen? Het is duidelijk dat Satan verant-
woordelijk is voor een geestelijke “uitzending” van van alles en nog wat waarop 
de menselijke geest is afgestemd. Net zoals de lucht om ons heen gevuld is met 
televisie- en radiosignalen waarop kan worden afgestemd met elektronische ont-
vangers, zo is de lucht ook gevuld met Satans geestelijke uitzending van egoïsti-
sche en opstandige gevoelens en houdingen waar ons verstand ontvankelijk voor 
is.

De duivel beïnvloedt de mensheid dus op een geestelijke manier om God en 
Gods wet af te wijzen. Door deze invloed is “het bedenken van het vlees (…) 
vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, 
want het kan dat ook niet” (Romeinen 8:7).

Afgescheiden van God kiest de mens ervoor zijn eigen weg te gaan – met ver-
woestende gevolgen. Onder Satans invloed heeft de mensheid Gods openbaring 
en leiding verworpen, en heeft zij samenlevingen en beschavingen gebouwd die 
rusten op verkeerde uitgangspunten. Maar zo zal het niet altijd blijven. In de vol-
gende twee hoofdstukken van dit boekje zullen we zien hoe de dingen zullen 
veranderen.

De ondergang van     
Satans koninkrijk

“Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar 
beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij 

nog maar weinig tijd heeft” (Openbaring 12:12).

Als we alles in ogenschouw nemen, hoeven we er niet aan te twijfelen dat 
dit Satans wereld is in plaats van die van God. Paulus verwijst zelfs naar 
ons tijdperk als “de tegenwoordige slechte wereld” (Galaten 1:4).

Satan zal echter niet altijd de heerschappij voeren over de planeet aarde. Bij-
belse profetie onthult dat een indrukwekkende serie gebeurtenissen die het begin 
inluidt van een nieuw tijdperk, onze wereld op haar grondvesten zal doen schud-
den zoals nooit tevoren is gebeurd – een 1000 jaar durende periode onder de rege-
ring van Jezus Christus in het Koninkrijk van God (Mattheüs 6:10; Lukas 21:31).

Dit goede nieuws over het komende Koninkrijk van God vormt de kern van 
Christus’ onderwijs: “En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Gali-
lea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is 
vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evan-
gelie” (Markus 1:14-15).

De overgang van Satans heerschappij over de aarde naar Jezus Christus’ rege-
ring zal noch eenvoudig, noch pijnloos geschieden. De profeet Daniël beschrijft 
deze tijd als “een benauwde tijd (…), zoals er niet geweest is sinds er een volk is 
geweest tot op die tijd” (Daniël 12:1). Christus maakt duidelijk dat geen enkel 
menselijk wezen het zou overleven als God niet zou ingrijpen in de wereldgebeur-
tenissen om Zijn Koninkrijk te vestigen en Satan uit de macht over de mensheid 
te ontzetten (Mattheüs 24:21-22).

Tekenen van het einde der tijden

Toen het einde van Christus’ aardse opdracht in zicht kwam, vroegen de dis-
cipelen Hem wanneer de gebeurtenissen zouden plaatsvinden die de aanloop 
zouden vormen naar de vestiging van Zijn Koninkrijk: “Zeg ons, wanneer zullen 
deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding 
van de wereld?” (Mattheüs 24:3). Jezus somde de ontwikkelingen en gebeurte-
nissen op die kenmerkend zouden zijn voor die periode. Een vluchtige blik op 
de lijst lijkt erop te wijzen dat deze veel weg heeft van de huidige krantenkop-
pen.

Jezus antwoordde: “Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen 
onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” 
(verzen 4-5). Hij sprak hier over een wijdverspreide valse religie onder Zijn 

De ondergang van Satans koninkrijk
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Naam – een groot, vervalst christendom. (Vergeet niet om de artikelen “Satans 
misleidende propaganda – zelfs in het christendom”, beginnend op pagina 34 en 
“De meestervervalser”, beginnend op pagina 38, te lezen.)

Jezus vervolgde: “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas 
op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog 
niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene 
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en 
besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die din-
gen zijn nog maar een begin van de weeën” (verzen 6-8).

Hij beschreef nog andere opmerkelijke ontwikkelingen – vervolging en haat 
jegens Gods ware dienstknechten, toenemende religieuze misleiding en de ver-
spreiding van het ware Evangelie van het Koninkrijk van God in de gehele 
wereld (verzen 9-14).

Christus zei dat de wereld steeds gevaarlijker zou worden tegen de tijd van 
Zijn wederkomst. “Want dan zal er een grote verdrukking zijn,” waarschuwde 
Hij, “zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals 
er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen 
vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen 
ingekort worden” (verzen 21-22).

Religieuze misleiding zal in omvang blijven toenemen, zei Hij, waarna er 
indrukwekkende tekenen aan de hemel zullen volgen (verzen 23-29). Dit zal 
gevolgd worden door een wereldschokkende gebeurtenis: “En dan zal aan de 
hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stam-
men van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij 
op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (vers 30).

Satans rol in de eindtijd

Jezus’ profetie geeft een overzicht van de gebeurtenissen in de eindtijd. Veel 
andere profetieën, voornamelijk in het boek Openbaring, vullen verschillende 
details aan.

Satan zal zijn koninkrijk niet zonder slag of stoot willen opgeven. Over de tijd 
dat Christus’ wederkomst naderbij komt, lezen we in Openbaring 12:12 de vol-
gende ontnuchterende waarschuwing: “Wee hun die de aarde en de zee bewonen, 
want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij 
weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” Veel profetieën laten tot in detail zien dat 
er sprake zal zijn van een verwoestende razernij die gericht is tegen Gods Kerk, 
de Israëli’s, de mensheid in haar geheel, en tegen de wederkomst van Jezus Chris-
tus.

Satans woede richt zich voornamelijk op degenen in de Kerk, die in Openba-
ring 12 symbolisch wordt voorgesteld als een vrouw. “En de draak werd toornig 
op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nage-
slacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben” 
(vers 17, NBG). Religieuze vervolging zal opnieuw haar kop opsteken – op aan-
drang van Satan (Openbaring 2:10). “Dan zullen zij u overleveren aan verdruk-

king en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn 
Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar 
haten” (Mattheüs 24:9-10).

Markus onthult een ander beangstigend detail uit Christus’ profetie over deze 
voorspelde vervolging: “En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en 
de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen 
doden” (Markus 13:12). Openbaring 6:9-11 beschrijft deze periode vol lijden ver-
der.

Grote religieuze misleiding op komst

We lazen eerder al dat de religieuze misleiding zal toenemen naarmate Chris-
tus’ wederkomst dichterbij komt. Satan zal achter de opkomst van een machtige 
leider zitten die een doorslaggevende rol zal spelen in een enorme, religieuze 
misleiding in de eindtijd. 

Paulus schrijft over de gebeurtenissen die aan Christus’ wederkomst vooraf-
gaan het volgende: “Die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de 
mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is” (2 Thessa-
lonicenzen 2:3). Deze mens “verheft (zich) boven al wat God genoemd of als 
God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zich-
zelf als God voordoet” (vers 4).

Hoe kan zo iemand beweren God te zijn en anderen daar zodanig van overtui-
gen dat ze hem geloven? Paulus voegt er aan toe: “De ‘mens van zeer grote 
zonde’ zal komen en optreden als Satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal 
iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke 
wonderen te doen. In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang” 
(verzen 9-10, Het Boek). Deze grote wonderen zullen velen overtuigen, maar in 
werkelijkheid zijn ze niet meer dan het misleidende, slechte werk van Satan.

Het is spijtig dat miljoenen mensen in de misleiding door deze mens zullen 
trappen. In de grote ramp die het einde van dit tijdperk zal betekenen, zullen velen 
het slachtoffer worden van een “krachtige dwaling” en zullen zij “verloren gaan, 
omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te wor-
den” (verzen 10-11).

Dit zou een serieuze waarschuwing voor ieder van ons moeten zijn. Als we 
geen liefde voor de waarheid hebben, als onze geloofsovertuigingen niet stevig 
verankerd zijn in de waarheid van Gods Woord en als we niet beschikken over 
een sterke wil om hieraan vast te houden, kunnen ook wij gemakkelijk ten prooi 
vallen aan deze of andere satanische misleidingen. Het is eerder gebeurd, en 
zowel Jezus als Paulus verzekert ons ervan dat het opnieuw zal gebeuren.

Een satanische oorlog tegen de mensheid

Hoewel Satans houding van haat, hebzucht en afgunst de mensheid tot ontelbare 
oorlogen heeft geleid door de eeuwen heen, onthult profetie dat de duivel vlak voor 
Christus’ terugkomst persoonlijk een laatste grote, wereldwijde oorlog zal arrange-
ren. In Openbaring 9:1-12 lezen we over iets wat lijkt op een enorme militaire 

De ondergang van Satans koninkrijk
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macht die wordt voorgesteld als een zwerm sprinkhanen die opkomt uit een bodem-
loze put. Angstaanjagende machines die eruitzien als sprinkhanen met een staart als 
van een schorpioen en vleugels die het geluid maken als van een grote hoeveelheid 
paarden en wagens – wellicht moderne helikopters, zoals sommigen hebben gesug-
gereerd – zullen de mensen treffen met een pijn die te vergelijken is met de steek 
van een schorpioen, maar zonder hen te doden (verzen 5, 10). De gevolgen hiervan 
lijken op de effecten van een nieuwe generatie wapens die een brandende pijn ver-
oorzaken om vijanden uit te schakelen zonder hen permanente verwondingen toe te 
brengen.

De aanvoerder van deze golf van lijden is, als “koning” over hen, “de engel van 
de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de 
naam Apollyon” (vers 11). Deze titels betekenen “vernietiging” respectievelijk 
“vernietiger”.

Dit wezen blijkt niemand anders te zijn dan Satan zelf, wiens karakter en 
bestaansreden perfect worden samengevat in deze titels (zie “God en Satan: waar-
heid en leven versus leugens en moord”, beginnend op pagina 22).

Vervolgens lezen we over de opkomst van een enorme militaire macht van 200 
miljoen mensen (vers 16). Een onvoor-
stelbare slachting begint. Een derde deel 
van de mensheid – letterlijk miljarden 
mensen met het huidige aantal mensen op 
aarde – zal in die grote oorlog om het 
leven komen (verzen 15, 18), waardoor 
het aantal slachtoffers uit alle voorgaande 
oorlogen bij elkaar nog klein zal lijken. 

In deze waanzin van verwoesting lijkt 
het erop dat als Satan niet langer zijn 
controle over de mensheid kan behouden 
met de aanstaande wederkomst van 
Christus in het verschiet, hij zal aanzet-
ten tot de slachting van zo veel mogelijk 
mensen. (Om meer te weten te komen 
over deze profetische gebeurtenissen 

kunt u gratis onze boekjes Het boek Openbaring onthuld, Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië in Bijbelse profetieën, en U kunt Bijbelse profetie begrijpen 
downloaden of aanvragen.)

Satans laatste poging

In Openbaring 13 zien we dat Satan achter de opkomst van twee “beesten” zit. 
Het ene zal een eindtijd-coalitie van 
naties zijn die geleid wordt door een 
machtige menselijke leider die “oor-
log (zal) voeren tegen de heiligen en 
(…) hen (zal) overwinnen” (verzen 
1-7). Het andere zal een vals religi-
eus systeem zijn dat geleid wordt 
door de religieuze leider waar we 
eerder al over hebben gelezen (ver-
zen 11-18) – die ook bekend staat als 
“de valse profeet” (Openbaring 
16:13; 19:20).

Demonen – als geestelijke afge-

zanten van de draak (Satan), het beest en de valse profeet – gaan uit “naar de 
koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oor-
log van de grote dag van de almachtige God” (Openbaring 16:13-14).

Deze koningen, die zich niet bewust zullen zijn van de gebeurtenissen die 
zich achter de schermen afspelen, zullen slechts pionnen zijn in Satans plan. 
Hoewel het hun bedoeling zal zijn om elkaar te bevechten, zal het Satans bedoe-
ling zijn om alle legers ter wereld in te zetten om tegen Jezus Christus te vechten 
op het moment van Zijn wederkomst. 

Hun legers zullen zich verzamelen op een grote vlakte genaamd “Armaged-
don” (vers 16) – hetgeen in het Hebreeuws Har Megiddo (“heuvel van 
Megiddo”) is – een oude vesting ongeveer 90 kilometer ten noorden van Jeruza-
lem. De laatste strijd zal in Jeruzalem plaatsvinden tegen de terugkerende Jezus 
Christus (Zacharia 14:1-4, 12-15).

Openbaring 19 beschrijft Christus’ triomfantelijke terugkeer naar de aarde: 
“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd 
getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtig-
heid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diade-
men. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hij-
zelf.”

“En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: 
Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, 
gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp 
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“Want dan zal er een grote verdrukking zijn,” waarschuwde 
Jezus Christus, “zoals er niet geweest is vanaf het begin van de 
wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als 
die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden 
worden”

Deze grote wonderen zullen velen overtuigen, maar in werke-
lijkheid zijn ze niet meer dan het misleidende, slechte werk van 
Satan. Helaas zullen miljoenen mensen in de misleiding door 
deze mens trappen.
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zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met 
een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn 
van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam 
geschreven: Koning der koningen en Heere der heren” (verzen 11-16).

Deze verzen laten overtuigend zien dat alle legers van de aarde niets blijken te 
zijn in vergelijking tot de macht van ’s werelds komende Koning, Jezus de Mes-
sias. 

“En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld 
om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het 
beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de 
tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest 
ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend 
geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden 
gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit 
Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees” (verzen 19-21).

Als zijn legers verslagen zijn, is Satans koninkrijk ontmanteld en vernietigd. 
Maar er moet voorkomen worden dat Satan en zijn demonen de mensheid blijven 
misleiden en manipuleren. En dat zal gebeuren, zo blijkt uit wat Johannes vervol-
gens in zijn visioen ziet: “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel 
van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude 
slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in 
de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de vol-
ken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden 
zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten” (Openbaring 20:1-3).

Dit komende einde van Satans heerschappij over de wereld zal het einde bete-
kenen van “de tegenwoordige slechte wereld” (Galaten 1:4). Hij en zijn demonen 
zullen voor de daaropvolgende 1000 jaar volledig afgescheiden blijven van de 
mensheid. Als de slag om de heerschappij over de aarde voorbij is, zal het eindelijk 
tijd zijn voor een nieuw tijdperk!

Het goede nieuws van een bevrijde wereld  

Het goede nieuws  
van een bevrijde 

wereld
“Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn hei-
lige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de heere, zoals 

het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:9).

W anneer Jezus Christus terugkomt, zullen “de koninkrijken van de 
wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus (…) en Hij zal 
Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15). Satans 

wereld, gebouwd op een fundament van leugens en misleiding zal volledig ten 
onder gaan en vervangen worden door het Koninkrijk van waarheid en licht.

Om de enorme impact van deze verandering, die plaats zal vinden op het 
moment dat het Koninkrijk van God komt, te kunnen bevatten, dienen we de 
omvang van Satans eeuwenlange misleiding te begrijpen. Het is moeilijk om 
ook maar enigszins te bevatten hoe groot en hoe doordringend die misleiding 
geweest is aangezien we er vanaf onze geboorte in zijn ondergedompeld. 
Iemand die misleid is, weet nu eenmaal van zichzelf niet dat hij misleid is. Voor 
hem is de misleiding iets wat normaal lijkt – het is juist de waarheid die op hem 
vreemd overkomt!

We dienen in te zien dat Satan de mensheid voortdurend heeft misleid en 
gemanipuleerd op elk denkbaar niveau van misleiding. De profetieën in het 
boek Openbaring raken slechts het oppervlak van wat er moet gebeuren voordat 
het Koninkrijk van God gevestigd kan worden. Eén boodschap die luid en dui-
delijk doorklinkt, is dat Christus vrijwel alles af moet breken en opnieuw moet 
beginnen. Dat zal de enige manier zijn om de laatste overblijfselen van Satans 
systeem uit te roeien.

Afbreken en opnieuw beginnen

Als u het boek Openbaring leest, zult u zien dat niet alleen de voor de hand 
liggende gebieden waarop misleiding heeft plaatsgevonden – zoals Satans poli-
tieke en religieuze systemen in de eindtijd – uitgeroeid en vernietigd dienen te 
worden.

Wanneer Christus weer komt, zal alles afgebroken en weggevaagd worden. Hij 
zal van voren af aan opnieuw beginnen. Alles waarin Satan een hand heeft gehad – 
zoals regeringen, politieke systemen, economische systemen, onderwijskundige 
systemen, entertainmentmedia en informatiesystemen, elke vorm van samenleving 
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en beschaving die we in de geschiedenis van de mensheid hebben uitgevonden en 
ingesteld – moet worden vervangen door iets wat daaraan totaal superieur is.

Waarom? Omdat alles in deze huidige wereld gebouwd is op een verkeerd fun-
dament. Het is allemaal gefundeerd op Satans misleidingen en absolute leugens. 
Het is gebouwd op zijn waarden – samengesteld volgens zijn specificaties, zou u 
kunnen zeggen. Vrijwel zonder uitzondering zijn alle systemen in deze wereld 
samengesteld zonder enige begeleiding door of aanwijzing van God.

Dit is niet Gods wereld. Dit is niet Zijn samenleving. Dit is niet Zijn bescha-
ving. De wereld is niet gebouwd op Zijn waarden, wetten of manier van leven. 
Satan heeft de wereld eeuwenlang misleid en georganiseerd op basis van zijn 
waarden in plaats van die van God. Satans misleiding is een actief en voortdu-
rend proces. Hij heeft elke gelegenheid te baat genomen om de mensheid verder 
en verder weg te leiden van God en Zijn instructies voor ons. Elke generatie heeft 
verder gebouwd op de door eerdere generaties gelegde fundamenten van mislei-
ding. Zoals Satan in het verleden de hele wereld heeft misleid, zo doet hij nog 

steeds en zo zal hij blijven doen tot-
dat hij op het moment van Christus’ 
wederkomst gevangen wordt geno-
men. Dan zal alles wat hij heeft 
gebouwd volledig omvergehaald en 
vernietigd moeten worden.

Het is niet prettig om over na te 
denken, maar veel van de verschrik-
kelijke verwoesting die over de 
aarde uitgegoten zal worden (zoals 
beschreven staat in het boek Open-
baring), is Gods oordeel over de 
mensheid en de beschaving. Zoals 
eerder al opgemerkt, zal Satan in 

woedende razernij met deze vernietiging beginnen wanneer het einde van zijn 
heerschappij in zicht komt, en zal hij een wanhopige oorlog starten om de terug-
keer van Jezus Christus tegen te werken. Maar wat overblijft van Satans rijk zal 
door Jezus worden vernietigd wanneer Hij de rol van Koning der koningen op 
Zich neemt. Net zoals een nieuw gebouw niet met goed resultaat gebouwd kan 
worden op de slechte fundamenten van een afgebroken bouwwerk, zo moet God 
de overblijfselen van Satans bouwwerk met de grond gelijk maken voordat Hij 
een nieuw fundament kan leggen.

Het goede nieuws van een bevrijde wereld 

Een nieuwe manier van regeren

Wanneer Jezus terugkeert, zullen degenen die Gods trouwe volgelingen zijn 
geweest in de voorbije eeuwen – degenen die met succes weerstand hebben 
geboden aan Satans misleiding en rebellie – opgewekt worden tot onsterfelijk-
heid (1 Korinthe 15:50-54; 1 Thessalonicenzen 4:16). Gods Woord zegt het vol-
gende over deze mensen: “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste 
opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen pries-
ters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, 
duizend jaar lang” (Openbaring 20:6).

Christus zal, zoals we hebben gezien, terugkeren om over de aarde te regeren 
(Zacharia 14:4, 9). Openbaring 5:10 zegt over degenen die opgewekt worden om 
met Christus te zijn: “En U hebt 
ons voor onze God gemaakt tot 
koningen en priesters, en wij zul-
len als koningen regeren over de 
aarde.” God heeft een geweldig 
doel in gedachten voor Zijn 
trouwe dienstknechten. Het is 
niet hun lot om voor eeuwig een 
nutteloos en werkeloos leven in 
de hemel te leiden. God heeft 
hen geroepen en traint hen met 
het oog op een grote verantwoor-
delijkheid – om met Christus te 

regeren als koningen en priesters om een perfecte, rechtvaardige en goddelijke 
samenleving hier op aarde op te bouwen! (Om meer hierover te weten te komen 
kunt u een gratis exemplaar van ons boekje Hemel en hel: wat leert de Bijbel 
hier werkelijk over? aanvragen of downloaden van onze website.)

Christus’ Koninkrijk, het Koninkrijk van God, zal een letterlijk Koninkrijk zijn 
dat over de naties van de aarde zal regeren. Daniël 7:27 verwijst naar de vestiging 
van dit Koninkrijk en zegt ons dat “het koningschap en de heerschappij en de 
grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan 
het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig 
koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen.”

Vers 14 laat ons nog duidelijker zien dat dit een letterlijke, wereldomvattende 
regering zal zijn. Daniël beschrijft hier God de Vader Die aan Jezus de Messias de 
autoriteit en verantwoordelijkheid over de aarde geeft: “Hem werd gegeven heer-

Satan zal in woedende razernij beginnen met deze vernietiging 
wanneer het einde van zijn heerschappij in zicht komt, en hij 
zal een wanhopige oorlog ontketenen om de terugkeer van 
Jezus Christus tegen te werken.

Eén profetie die waarschijnlijk de verschillen tussen de toe-
komstige wereld en de huidige wereld het beste beschrijft, is te 
vinden in Jesaja 11:9: “De aarde zal vol zijn van de kennis van 
de heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt.” 
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schappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem ver-
eren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal 
worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.”

De regeringssystemen van de mensheid hebben al eeuwenlang bewezen dat 
ze niet in staat zijn om onze vele problemen op te lossen. Nu zullen ze vervangen 

worden door een heerser en 
door een regeringssysteem dat 
eindelijk een einde kan maken 
aan al deze problemen. Jezus 
Christus zal persoonlijk regeren 
over de volken op aarde!

Deze centrale waarheid 
vormt de kern van het Evangelie 
– het goede nieuws – dat Jezus 
heeft onderwezen. De focus van 
Zijn boodschap is de aankondi-
ging van een komende wereld-
regering (Lukas 21:31) die niet 

geleid zal worden door verblinde mensen die door Satan zijn bedrogen. Deze 
regering zal niet geleid worden door mensen die door zelfzucht gedreven wor-
den maar door Jezus Christus Zelf (vers 27).

Bouwen aan een samenleving die zich op God richt

De Hebreeuwse profeten geven ons talloze profetieën in het Oude Testament 
over deze opwindende tijd. Eén profetie die waarschijnlijk de verschillen tussen 
de toekomstige wereld en de huidige wereld het beste beschrijft, is te vinden in 
Jesaja 11:9: “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn hei-
lige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de heere, zoals het water 
de bodem van de zee bedekt.” 

Jesaja’s profetie beschrijft hoe in die periode zelfs de aard van de dieren veran-
derd zal worden: “Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geiten-
bok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een 
kleine jongen zal ze drijven” (vers 6).

De huidige wereld loopt over van lijden en verwoesting. De wereld is verblind 
voor de kennis van God, terwijl we die kennis zo hard nodig hebben. Als Satan 
eenmaal is verwijderd, samen met zijn houding van ijdelheid, jaloezie, hebzucht, 

Het goede nieuws van een bevrijde wereld 

egoïsme en vijandigheid, kan de mensheid beginnen te leren en te ervaren wat 
vrede is. 

Satan zal niet langer meer aanwezig zijn om de wereld te verblinden en in 
geestelijke duisternis te hullen. De wereld zal eindelijk bevrijd zijn van de gees-
telijke slavernij door Satan (Johannes 8:32). Mensen zullen eindelijk goddelijke 
waarden en de juiste manier van leven leren – de manier om pijn en ellende te 
voorkomen en te beëindigen.

De profeet Micha beschrijft deze tijd van ongekende vrede: “Het zal echter in 
het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de heere vast zal 
staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heu-
vels, en dat de volken ernaartoe zullen stromen. Vele heidenvolken zullen op 
weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de heere, naar het 
huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, 
en zullen wij Zijn paden bewandelen.” 

“Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de heere uit Jeruzalem. 
Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver 
weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog 
voeren zullen zij niet meer leren. Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok 
en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de 
heere van de legermachten heeft het gesproken” (Micha 4:1-4).

Wanneer de door Satan veroorzaakte verblinding is weggenomen, zullen man-
nen, vrouwen, jongens en meisjes overal ter wereld eindelijk de zegeningen die 
een gevolg zijn van het volgen van Gods weg beginnen in te zien. Ze zullen ernaar 
verlangen om naar Jeruzalem, Christus’ hoofdstad, te gaan om Zijn manier van 
leven te leren. 

Profetieën over Christus’ heerschappij

In een van de bekendste (maar minst begrepen) passages van de Bijbel 
beschrijft de profeet Jesaja wat voor soort leider Jezus zal zijn: “De heerschappij 
rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke 
God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en 
aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, 
om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu 
aan tot in eeuwigheid” (Jesaja 9:5-6).

In tegenstelling tot het onrecht, de incompetentie en de onderdrukking die zo 
vaak kenmerkend zijn voor de huidige regeringen, zullen “recht en gerechtig-
heid” de eigenschappen zijn van Christus’ toekomstige regering. Een nieuw, 
totaal ander soort epidemie zal in de gehele wereld losbarsten en huwelijken, 
families, gemeenschappen en naties beïnvloeden. Het zal een vrede-epidemie 
zijn. Zoals Jesaja profeteerde, zal er “geen einde komen” aan de vrede onder 
Jezus Christus’ regering (vers 6). De Vredevorst zal rust en vriendelijkheid bren-
gen over een wereld die nog nooit blijvende vrede heeft gekend. Onder Christus’ 
rechtvaardige leiding zal de mensheid eindelijk Gods wegen leren en een gewel-

Zelfs de aard van de dieren zal veranderd worden: “Een wolf zal 
bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerlig-
gen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar 
zijn, een kleine jongen zal ze drijven.” 
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dige vrede ervaren. Onderwijsinstellingen zullen mensen leren hoe ze moeten 
leven, en niet alleen maar hoe ze met hun opleiding geld kunnen verdienen. Bij-
belse principes voor gezonde en blijvende relaties zullen grondig worden uitge-
legd. De vele miljoenen mensen die in een wereld die door Satan duizenden jaren 
werd verblind, Gods wetten of wegen nooit hebben leren kennen, zullen eindelijk 
toegang krijgen tot die fantastische kennis die behoudt. (Vergeet niet om een gra-
tis exemplaar aan te vragen of te downloaden van ons boekje Het Evangelie van 
het Koninkrijk om meer te weten te komen over het beloofde Koninkrijk van 
God.)

Het duizendjarige rijk en daarna
Jezus Christus zal een letterlijk Koninkrijk beginnen, het Koninkrijk van God 

op aarde. Maar dat is nog niet het einde van het verhaal. Let nog eens op Openba-
ring 11:15, waarvan we een gedeelte al eerder hebben aangehaald: “En de 
zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die 
zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus 
geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Jezus Christus zal gedurende 1000 jaar heersen over de naties in een letterlijk 
koninkrijk (Openbaring 20:3-7). Maar er wordt ons in de hiervoor aangehaalde 
passage ook gezegd dat Hij in alle eeuwigheid zal regeren. Met andere woorden, 
het 1000-jaar durende rijk (dat vaak het Millennium wordt genoemd, naar het 
Latijnse woord voor “duizend jaar”) is slechts het begin van Jezus’ eeuwige rege-
ring in het Koninkrijk van God. Want de regering door Christus met de opge-
stane heiligen zal gedurende deze tijd als doel hebben om aan de gehele mens-
heid toegang tot het eeuwige Koninkrijk te verlenen. Miljoenen fysieke mensen 
die in leven zijn op het moment dat Christus terugkeert, zullen na de verwoes-
ting als gevolg van de geprofeteerde gebeurtenissen in de eindtijd in leven blij-
ven tot in het Millennium, waarna nog veel meer generaties geboren zullen 
worden en zullen leven. Hun zal allemaal een kans geboden worden op eeuwig 
leven, om veranderd te worden van hun fysieke leven en lichaam tot geest, en 
het eeuwige Koninkrijk van God binnen te gaan.

Toen Hij over het Koninkrijk van God onderwees, maakte Jezus duidelijk 
dat het uiteindelijk gaat om een eeuwig Koninkrijk, niet om een Koninkrijk dat 
slechts 1000 jaar duurt. In Mattheüs 19:16 lezen we over een rijke jonge man 
die Jezus een fundamentele vraag stelde: “Goede Meester, wat voor goeds moet 
ik doen om het eeuwige leven te hebben?” Jezus legde hem uit dat hij Gods 
geboden diende te houden en “volmaakt” diende te zijn (vers 21). Toen het dui-
delijk werd dat de jonge man niet bereid was om alles te doen wat er gevraagd 
werd, zei Jezus verder in vers 24: “Het is gemakkelijker dat een kameel door 
het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnen-
gaat.” Hier wordt het binnengaan in het Koninkrijk van God gelijk gesteld aan 
eeuwig leven. Ja, de duizendjarige regering van Christus zal de deur openen 
voor miljoenen mensen om behouden te worden en het eeuwige Koninkrijk van 
God binnen te gaan. Het Millennium, een tijd van ongekende vrede, geluk en 

Het goede nieuws van een bevrijde wereld 

voorspoed, zal slechts een voorproefje zijn van het zelfs nog fantastischere eeu-
wige Koninkrijk. 

Wat veel mensen niet weten, is dat God een serie feesten instelde die in de 
Bijbel worden geopenbaard en die uitbeelden hoe Hij uiteindelijk de mensheid 
met Zichzelf zal verzoenen. In het proces dat door deze feesten wordt uitge-
beeld, zien we waarom God 
Satan toestaat om te blijven tot 
Jezus Christus’ wederkomst naar 
de aarde om het Koninkrijk van 
God te vestigen. (Vraag een gra-
tis exemplaar aan van ons boekje 
Gods plan volgens Zijn heilige 
dagen: de belofte van hoop voor 
de gehele mensheid of download 
deze van onze website om meer 
te weten te komen over deze hei-
lige dagen.)

Satans laatste rol

De Bijbel onthult dat Satan nog een laatste rol speelt na Christus’ wederkomst 
en de vestiging van het Koninkrijk van God. Eerder lazen we dat Satan gebonden 
zal worden “opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar 
tot een einde gekomen zouden zijn” (Openbaring 20:3). Maar “daarna moet hij 
een korte tijd worden losgelaten” (zelfde vers).

Gedurende het Millennium zullen veel mensen geboren worden die niet bloot-
gesteld zullen zijn aan Satans invloed. Gods weg zal de enige weg zijn die zij ooit 
hebben gekend. Maar de Schrift laat zien dat God mensen test om te zien of hun 
gehoorzaamheid voortkomt uit hun hart (Deuteronomium 8:2; Openbaring 2:10). 
Eén manier waarop Hij dat doet, is door hen te laten kiezen tussen goed en kwaad 
(Deuteronomium 30:19). Het boek Openbaring beschrijft de wijze waarop deze 
keuze aan het einde van het Millennium gegeven wordt.

Let op hoe dit zal gebeuren: “En wanneer die duizend jaar tot een einde geko-
men zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan 
om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog 
en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand 
van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de 
legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer 
uit de hemel en dat verslond hen” (Openbaring 20:7-9). God laat niet zien of dit 

Een nieuw, totaal ander soort epidemie zal in de gehele wereld 
losbarsten en huwelijken, families, gemeenschappen en naties 
beïnvloeden. Het zal een vrede-epidemie zijn.
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de enige test is die Hij zal geven om degenen die Hem oprecht willen gehoorza-
men en volgen, te scheiden van degenen die dat niet willen. Maar het zal zeker de 
laatste en meest opmerkelijke test zijn. Het zal een belangrijk deel van het oor-
deelsproces zijn, om eens en voor altijd vast te stellen waar op aarde nog iets is 
overgebleven van de houding en het denken van de duivel. Hier, aan het einde van 
het Millennium, zullen degenen die ervoor gekozen hebben om Satan te volgen, 
verzameld worden en direct vernietigd worden. 

Dan volgt de tijd wanneer Satan permanent verwijderd wordt: “En de duivel, 
die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het 
beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden 
in alle eeuwigheid” (vers 10). Eindelijk zal hij niet meer in staat zijn om ooit nog 
iemand te misleiden. Na Satans laatste opstand zal er een algehele opstanding van 
de mensheid volgen – van al degenen die in Satans wereld geleefd hebben zonder 
een werkelijke mogelijkheid op behoud te hebben gehad (verzen 5, 11-12). Zij 
zullen in staat gesteld worden om hun vroegere leven onder Satans heerschappij 
te vergelijken met het leven onder de heerschappij van God – en ze zullen mogen 
beslissen of ze al dan niet Gods weg en eeuwig leven in Zijn Koninkrijk willen 
accepteren. (Om de enorme gebeurtenissen die plaats zullen vinden op dit 
moment beter te begrijpen, kunt u ons gratis boekje Het boek Openbaring onthuld 
aanvragen of downloaden van onze website.)

Een prachtige, veranderde hemel en aarde

Uiteindelijk zullen alleen God en degenen die Zijn weg gekozen hebben in plaats 
van die van Satan, overblijven. Verderop in het boek Openbaring beschrijft Johan-
nes een andere onvoorstelbare serie gebeurtenissen na het 1000-jarige rijk van 
Christus en de algehele periode van opstanding: “En ik zag een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan” 
(Openbaring 21:1).

In deze nieuwe wereld is “de tent van God (…) bij de mensen, en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn” 
(vers 3). Satans heerschappij als “de god van deze eeuw” (2 Korinthe 4:4) zal niet 
meer zijn dan een herinnering die verdwijnt. Openbaring 21:4 laat ons zien hoe de 
wereld zal zijn als Satans invloed er niet meer is: “En God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of 
moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Bestaat de duivel echt? Ja. Absoluut. En daarnaast nog andere demonen. Maar 
God verzekert ons dat de tijd ophanden is wanneer Satan, zijn demonen en hun wer-
ken – fysiek lijden, ellende, geestelijke angst en bijbehorend verdriet – er niet meer 
zullen zijn. 

Wij wensen u toe dat u de wijsheid, sterkte en liefde voor de waarheid mag heb-
ben om weerstand te bieden aan Satans misleidingen, en dat u erbij zult zijn op die 
geweldige dag!

Als u meer zou willen weten...

Wie wij zijn: Deze uitgave wordt u zonder kosten aangeboden door             
Verenigde Kerk van God (United Church of God, an International Association), 
die dienaren en gemeenten over de gehele wereld heeft. Onze wortels gaan terug 
op de Kerk die Jezus gesticht heeft, vroeg in de eerste eeuw. Wij onderhouden 
dezelfde leringen, doctrines en gebruiken zoals deze toen ingesteld zijn. Onze 
doelstelling is om het Evangelie van het komende Koninkrijk van God in de 
gehele wereld te verkondigen als een getuigenis en om alle naties te leren onder-
houden hetgeen Christus geboden heeft (Mattheüs 24:14; 28:19-20).

Zonder kosten: Jezus Christus heeft gezegd: “U hebt het voor niets ontvan-
gen, geef het voor niets” (Mattheüs 10:8). Verenigde Kerk van God biedt deze en 
andere uitgaven zonder kosten aan als een educatieve dienst in het algemeen 
belang. We nodigen u uit om een gratis abonnement op het magazine Beyond 
Today aan te vragen alsmede om u in te schrijven voor onze 12-delige Bijbelstu-
die Cursus, eveneens zonder kosten. Wij zijn dankbaar voor de genereuze tienden 
en offeranden van de leden van de Kerk en van andere mensen die vrijwillig bij-
dragen aan het ondersteunen van dit werk. We vragen geen giften van het grote 
publiek. Bijdragen om ons te helpen deze boodschap van hoop te verspreiden 
onder andere mensen worden echter zeer op prijs gesteld. 

Persoonlijk advies beschikbaar: Jezus gebood Zijn volgelingen om Zijn 
schapen te voeden (Johannes 21:15-17). Om bij te dragen aan de vervulling van 
dit gebod heeft Verenigde Kerk van God gemeenten, die over de gehele wereld 
verspreid zijn. In deze gemeenten komen de gelovigen samen om onderwezen te 
worden in de Schrift en om met elkaar samen te zijn. Verenigde Kerk van God 
legt zich erop toe om het nieuwtestamentische christendom te onderwijzen en te 
verduidelijken. We verlangen ernaar om Gods manier van leven te delen met 
degenen die serieus proberen onze Verlosser, Jezus Christus, te volgen. Onze die-
naren zijn beschikbaar voor advies, om vragen te beantwoorden en de Bijbel uit 
te leggen. Als u contact wenst op te nemen met een dienaar of één van onze 
gemeenten wenst te bezoeken, bel of schrijf ons dan. Een lijst met wereldwijde 
correspondentieadressen treft u op onze website aan.

Aanvullende informatie: Bezoek onze websites www.ucg.org of             
www.verenigdekerkvangod.org om onze uitgaven te downloaden of aan te vra-
gen, waaronder Beyond Today, een groot aantal gratis boekjes en veel meer.
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Gratis literatuur 
om u te helpen uw  

bestemmi ng te bereiken!

bonneer u op ons magazine 
Beyond Today, dat regel  - 
matig artikelen bevat over 

de christelijke levensstijl, Bijbelse 
personen en gebeurtenissen, 
wereld nieuws in het licht van  
Bijbelse profetie en hoe u een meer 
Godgericht leven kunt leiden, om 
u te helpen uw door God gegeven 
doel te bereiken. 

Wij bieden u ook vele gratis boekjes 
over Bijbelse onderwerpen en Gods 
manier van leven aan. Bezoek de web-
sites www.verenigdekerkvangod.org 

voor Nederlandstalige boekjes (of 
www.ucg.org/beyond-today voor En-
gelstalige boekjes) voor een volledig 
overzicht en om uw gratis exemplaar 
hiervan te downloaden of aan te vra-
gen. Vergeet ook niet om onze gratis 
Bijbelstudie Cursus te downloaden of 
u hierop te abonneren via www.ver-
enigdekerkvangod.org.

Bezoek www.beyondtoday.tv voor 
intrigerende, Bijbelse videocommen-
taren en TV- en radioprogramma’s. 
We kijken ernaar uit om u van diens t 
te zijn.

Abonneren of downloaden:
www.verenigdekerkvangod.org

of
www.ucg.org/beyond-today
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