65. Wie is de duivel?
(de geestelijke oorlog!)

De strijd is niet tegen vlees en bloed maar tegen duivelse machten en overheden

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen
strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn
immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot
afbraak van bolwerken. (Strong 3794 O’churoma)
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte
die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen
elke gedachte gevangen om die te brengen tot de
gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om
elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw
gehoorzaamheid volkomen zal zijn.
2 Korinthe 10:3-6 HSV

Verder, mijn broeders, 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 wereldbeheersers van de
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke
machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Efeze 6:10-12 HSV

De duivel werd voor zijn val de lichtdrager genoemd

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, (Strong
01966 Heylel) 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. Echter, u bent in het
rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!
Jesaja 14:12-15 HSV

De duivel viel door zijn hoogmoed uiteindelijk uit de hemel

Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van
Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE : 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, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril
en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw ﬂuiten
was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze
gereed.U was een cherub die zijn vleugels beschermend
uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods
heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen.

Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u
geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u
gevonden werd. Door de overvloed van uw handel vulde
men uw midden met geweld, en ging u zondigen.
Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u
verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van
de vurige stenen.
Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u
richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik
wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op
u neer zouden zien.
Ezechiël 28:12-17 HSV

De duivel is een lasteraar!
Hebreeuws: Strong 07854 Satan
Tegenstander, tegenpartij
Grieks: Strong 1228 Di’abolos
Geneigd tot laster, lasterlijk, vals beschuldigend, een lasteraar, valse beschuldiger

Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn
engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en
zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk
genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer
gevonden. En de grote draak werd neergeworpen,
namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd
wordt, die de hele wereld misleidt.

Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn
engelen werden met hem neergeworpen. En ik
hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het
koninkrijk van onze God en de macht van Zijn
Christus, want de aanklager van onze broeders,
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze
God, is neergeworpen.
Openbaring 12:7-10 HSV

10 Kenmerken van de duivel:

- De duivel is de vorst van deze wereld en god van deze eeuw (Johannes
12:31, 2 Korinthe 4:4)

- Hij wordt ook wel de wetteloze genoemd, wetten en regels zijn bij er bij
hem niet/hij zondigt vanaf het begin (2 Thess. 2:8-10, 1 Johannes 3:8-10)

- Hij misleid de mensheid al vanaf het begin om God ongehoorzaam te zijn
(Genesis 3, Mattheüs 4:1-11, Handelingen 5:4 Efeze 6:10-12)

- Hij probeert mensen in de val te lukken met zonde om ze zo te kunnen
binden (Lukas 13:11-12, 16, 2 Timotheüs 2:25-26)

- Hij klaagt de mensen aan voor de troon van God (Job 1 & 2, Zacharia 3:1-2
Openbaring 12:7-10)

- Hij probeert constant verdeeldheid te veroorzaken (Lukas 22:31-32)
- Hij is een leugenaar en mensenmoordenaar vanaf het begin, in

hem is geen waarheid (Mattheüs 16:21-23, Johannes 8:43-44, 1 Petrus
5:8-9)

-

Hij doet zich voor als een engel van het licht (2 Korinthe 11:13-15)

- Hij probeert al het goede van van God komt meteen te vernietigen

en probeert Gods werken tegen te houden (Markus 4:14-15, 2 Thess.
3:1-3, Openbaring 2:8-11)

- Hij is op Golgotha VERSLAGEN door Jezus! (Hebreeën 2:14-15, Johannes
12:31)

De Satan is een (valse) kopieermachine
1. De Drie-eenheid

- Er is een heilige drie-eenheid bestaande uit De Vader, De Zoon, en de Heilige
Geest. (Mat 28:19)
- Er is een valse drie-eenheid bestaande uit de draak, het beest en de valse profeet.
(Op 16:13)

2. Een Zoon/zoon

- Jezus is de unieke Zoon van God. (Joh. 1:18)
- De antichrist is de zoon van satan (2 Thess 2:3)
3. De Christus

- Er is een echte Christus. (Luk 2:10,11)
- Er zijn valse Christussen. (Mat 24:24)
4. Kinderen

- God heeft Zijn eigen kinderen (Joh 1:12)
- Satan heeft zijn eigen kinderen (Matt 13:38)

5. Een troon

- Christus heeft een troon. (Op 4:9,10)
- De duivel heeft een troon. (Op 2:13)
6. Tekenen en wonderen

- Jezus deed tal van wonderen en gaf vele tekens. (Mat 21:15) (Joh 4:54)
- De duivel doet wonderen en tekens. (2 Thess 2:9)
7. Een zegel

- Christus heeft een zegel. (Op 9:4)
- Het beest heeft een teken. (Op 14:9,10)
8. De gemeente

- Jezus heeft een gemeente. (Matt 16:18)
- De antichrist zal een synagoge hebben.(Op 3:9)

Demonen hebben de 5 kenmerken van een persoon:

1. Een wil: Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik
uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg,
geveegd en opgeruimd.
Mattheüs 12:44 HSV
2. Een gevoel: U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan .
Maar ook de demonen geloven dit, en zij sidderen.
Jakobus 2:19 HSV
3. Intelligentie: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus
de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik
weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God.
Markus 1:24 HSV

4. Zelfbewustzijn: En Hij vroeg hem: Wat is uw
naam? En hij antwoordde: Mijn naam is Legio,
want wij zijn met velen.
Markus 5:9 HSV
5. Spraakvermogen: En zie, zij riepen: Jezus,
Zoon van God, wat hebben wij met U te maken
? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór
de tijd?
Mattheüs 8:29 HSV

Er zijn verschillende soorten demonen:
-

Een leugengeest/dwaalgeest (1 Koningen 22:22, 1 Timotheüs 4:1, 1
Johannes 4:6)

-

Een onreine geest (Hosea 4:12, Markus 9:25)
-

Een ziekmakende geest (Lukas 13:11)

en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen
waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie
zeven demonen uitgegaan waren,
Lukas 8:2 HSV
Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zei: Legio; want er waren
veel demonen in hem gegaan.
Lukas 8:30 HSV

God heeft een Koninkrijk, satan heeft een koninkrijk. Deze zijn met elkaar in oorlog:

Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: Deze drijft de demonen
alleen maar uit door Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.
Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen: Ieder
koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en
geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld
is, zal standhouden.
En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf
verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? En als Ik door
Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan
uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als Ik door de
Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God
bij u gekomen.
Mattheüs 12:24-28 HSV

Jezus is onze Leidsman die dit leger Gods aanvoert

Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle
dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te
brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou
heiligen.
Hebreeën 2:10 HSV
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de
werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan
deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. En wat u ook zult
vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de
Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn
Naam, Ik zal het doen.
Johannes 14:12-14 HSV

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus
Christus. Niemand die in het leger dient, wordt
verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud,
opdat hij hem kan behagen die hem voor de
krijgsdienst aangenomen heeft.
2 Timotheüs 2:3-4 HSV
Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u
toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en
medestrijder, en uw gezant en dienaar in wat ik
nodig had,
Filippenzen 2:25 HSV

Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het
eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de
goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
1 Timotheüs 6:12 HSV
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, in de wetenschap dat
hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld
opgelegd wordt.
1 Petrus 5:8-9 HSV

Besef je wie je bent in Christus, want hij heeft de overheden ontwapend!

Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof
in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle
heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in
mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze
Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in
het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van
uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn
roeping is, en wat de rijkdom is van de
heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht
is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van
de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in
Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn
rechter hand zette in de hemelse gewesten,
er boven alle overheid en macht en kracht en
heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet
alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij
heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft
Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de
gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem
Die alles in allen vervult.
Efeze 1:15-23 HSV

En hen die geloofd zullen hebben, zullen
deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen
zij demonen uitdrijven; in vreemde talen
zullen zij spreken; slangen zullen zij
oppakken; en als zij iets dodelijks zullen
drinken, zal het hen beslist niet schaden; op
zieken zullen zij de handen leggen en zij
zullen gezond worden.
Markus 16:17-18 HSV

De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en
zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan
ons onderworpen. Hij zei tegen hen: Ik zag de satan
als een bliksem uit de hemel vallen.
Zie, Ik geef u de macht om op slangen en
schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht
van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.
Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u
onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw
namen opgeschreven zijn in de hemel.
Lukas 10:17-20 HSV

In de naam van Jezus kunnen we binden en ontbinden

Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt,
zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de
aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.
Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets,
wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten
deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen
is. Want waar twee of drie in Mijn Naam
bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
Mattheüs 18:18-20 HSV

Maar als Ik door de Geest van God de demonen
uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen.
Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan
en zijn huisraad roven, als hij niet eerst de sterke
gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven.
Mattheüs 12:28-29 HSV
De geestelijke wapenrusting

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.

Ter verdediging:

- 1 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,
- 2 en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
- 3 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de
vrede.
- 4 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige
pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
- 5 En neem de helm van de zaligheid
Ter aanval

- 6 en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
- 7 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de
Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor
alle heiligen.
Efeze 6:13-18 HSV

Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur
aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor
zijn doel; en Ík heb de verwoester geschapen om te
gronde te richten.
Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal
niets uitrichten, en elke tong die in het gericht
tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het
erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE , en hun
gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE .
Jesaja 54:16-17 HSV

En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen
lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er
vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de
fundamenten van de gevangenis bewogen werden; en
onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van
allen los.
Handelingen 16:25-26 HSV
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk
fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand
en wraakzuchtige te laten ophouden.
Psalm 8:3 HSV
Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal
van u wegvluchten.
Jakobus 4:7 HSV
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