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‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen
overwinnen
(want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen),
en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’
(Openbaring 17:14)
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Woord vooraf
In reformatorische kring is het gebied van het occulte lange tijd
veronachtzaamd, alsof alleen ‘de wereld’ zich met die zaken bezig zou
houden. Inmiddels zijn er echter heel wat kerkelijke jongeren zich
verdiepen in het occulte via boeken, films, computerspelen en internet.
Sommige wenden zich teleurgesteld van de kerk en het christelijke
geloof af en roepen in noodsituaties geesten en demonen aan om hulp.
Velen in onze kring wanen zich min of meer veilig in de eigen kerk en
scholen. Er is een boze buitenwereld, maar in onze gelederen valt het
nog wel mee. De schrijver van dit boek heeft jarenlang veel contacten
met jongeren en komt echter tot een andere conclusie. Hij geeft een
dringende waarschuwing om alert te zijn. Als wij denken ‘ vrede en geen
gevaar’ (vgl. 1 Thess. 5:3) zoeken we ook geen oplossing. Op de
voorkant van dit boek is een afbeelding geplaatst van een strijdtoneel,
maar ook van het Lam met de overwinningsbanier. Er is een geestelijke
strijd gaande!
De vurige pijlen van de boze worden op ons afgevuurd en we zijn alleen
veilig als we de geestelijke wapenrusting van Efeze 6 aandoen. De
schrijver luidt de alarmklok en hij voert een veelheid van voorbeelden en
argumenten aan. Het is hem meer te doen om de totale indruk dan om
het uitdiepen van bepaalde onderwerpen. Het is zijn bedoeling later nog
verder op diverse aspecten in te gaan. Het is nu aan de lezer om het
totaal op zich te laten inwerken. Dat betekent soms best wel schrikken.
De vijand is dichterbij dan wij beseffen, maar we zijn niet machteloos!
Luther wist het in zijn vele bestrijdingen door de satan: ‘Ons staat een
sterke Held terzij!’
Als we het eens zijn met de diagnose in dit boek, gaan we ook een
geestelijke oplossing zoeken. Die wordt gelukkig ook genoemd! Het is
gevaarlijk om ons te verdiepen in het werk van satan zonder kennis van
Christus. Vanuit het geloof is het echter onze plicht de eigen tijd
geestelijk te verstaan. Een van de belangrijkste geestelijke gaven die wij
nodig hebben, is ‘het onderscheiden van de geesten’. Slechts dan
kunnen we van de satan zeggen ‘want zijn gedachten zijn ons niet
onbekend’ (2 Kor. 2:11).
Het is opvallend dat de vroegchristelijke kerk zich uitgebreid met dit
onderwerp bezig hield. De nood was groot: allerlei mensen werden
gekweld door geesten, innerlijke stemmen en angsten. In de naam van
de Heere Jezus Christus werden toen dagelijks demonen uitgedreven.
Heeft de kerk die volmacht nog steeds, of zijn we dit verleerd?
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Wat moet iemand doen die zich bewust op het terrein van satan begeven
heeft en daar allerlei nachtmerries en angsten aan over heeft gehouden?
Is er een weg terug voor hen die gevangen zitten in het web van het
occulte? Gelukkig wel! Want hiertoe is de Heere Jezus geopenbaard,
opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Joh. 3:8).
De laatste jaren ben ik veel in contact gekomen met kerkelijke mensen
die verstrikt zijn geraakt in het occulte. Vaak vloeiden daar problemen uit
voort op psychisch en maatschappelijk gebied. Wat is het geweldig om in
die situaties te mogen wijzen op het werk van de Heere Jezus Christus,
de grote Overwinnaar. Heel wat mensen mogen getuigen van de
bevrijding die door Hem gekomen is.
Het onderwerp van dit boek is niet gemakkelijk of rustgevend, maar wie
zich wil verdiepen in het geestelijke strijdtoneel van onze tijd zal onder
de indruk komen. Het hoeft niet te leiden tot moedeloosheid, maar is
bedoeld om naar Christus te leiden. Juist op dit terrein mogen we
ervaren een levende Heiland te hebben die ook in onze tijd en in onze
cultuur werkt!
Dr. M.J. Paul
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Bronvermelding en literatuur

Thematisch overzicht en structuur
Hierin komt de bedoeling, opzet en onderlinge samenhang
van het boek naar voren.
Het hoofdthema van het boek is eigenlijk:

Occulte machten
en de overwinning
van Jezus Christus
Eerst laat ik enkele kernteksten uit de Bijbel met betrekking tot de inhoud van
het boek volgen:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars,
door Hem, Die ons liefgehad heeft’
(Rom.8:37)
‘But thanks be to God,
Who gives us the victory through our Lord Jesus Christ’
(1 Cor.15:57)
‘For whatever is born of God overcomes the world.
And this is the victory,
that has overcome the world – our faith’
(1 Joh.5:4)

Hoofdindeling met betrekking tot de strijd met de occulte machten:
I.
II.
III.
IV.

De grote Overwinnaar: Jezus Christus
De dreigende gevaren: Verleiding en verslaving
De geestelijke strijd in de eindtijd
De overwinnaars (en de weg die naar de overwinning leidt)
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Hoofdstuk I.
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
-

in hemel en op aarde
over de wereld
voor de gelovigen
als de machtige Beschermer
als de goede Herder
als de Koning
om te beschermen
om te bemoedigen

Openbaring 12
Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren?
- in de hemelse gewesten
- in de eindtijd
- ten behoeve van de gelovigen
- met betrekking tot het overwinnende Evangelie
- door een machtige tegenstander
- door Jezus Christus
- door strijdengelen en demonen
Hoe was en is de geestelijke strijd gaande
in de hemelse gewesten en op aarde?
- zoals in China (Watchman Nee)
- zoals in de Olmos gevangenis

Hoofdstuk II.
De dreigende gevaren: Verleiding en verslaving
Pas op voor
- satanische machten
- verborgen verleiders
Vlucht buiten het gezicht van de occulte slang!
Kies voor het leven!

Verslaving
Persoonlijke ervaringen
- met vrienden en jongeren
Een psalm van een verslaafde
Jaap, de verslaafde
Blijf op veilige afstand!
Lessen uit de tijd van Tertullianus
Geloof, bid en waak!

Hoofdstuk III.
De geestelijke strijd in de eindtijd
-

door massabeïnvloeding
door de tijdgeest
door geen tijd te hebben
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De strijd tegen het World wide web van satan
- op het geestelijk slagveld
- in de wapenrusting
- in de kracht van God
- in het midden van demonische parasieten
- als een instrument in Gods hand
- met een biddende Jezus voor de gelovigen

Openbaring 13
Het wereldse beest en de antichrist
- die angst en onderwerping bewerkt
- en verderfelijke filosofieën heeft ingevoerd
- door Kant, Hegel en Freud
- door Marx, Engels, Lenin en Stalin
- door het communisme
- door massabeïnvloeding (zoals door Hitler)

In de eindstrijd is Jezus Christus de grote Overwinnaar!
Beïnvloeding via de massamedia
- waardoor al vele slachtoffers zijn gemaakt
- waardoor jongeren zich identificeren met popsterren
- als de macht van het eenrichtingsverkeer
- in de verslavende werking van de televisie
- terwijl het mediagebruik schrikbarend is toegenomen
- onder de (reformatorische) jongeren
Gameverslaving bij de internetgeneratie
De gevolgen:
- verspilling kostbare tijd
- sociale angst, depressiviteit, eenzaamheid
- geestelijke verblinding
- occulte belasting

Voodoo en magie in het Westen
De Uri Gellershow
- bekeken door 2 miljoen Nederlanders
- door 30% van reformatorische leerlingen
Voorbeelden van occulte belasting
- door een spiritistisch spel
- door bezoek magnetiseuse
- door het bezoeken van een occult beladen site
Bevrijding van occulte belasting
- bij Diana, in New York

Zie op Jezus!
en niet naar flitsende wereldse beelden

De valse profeet
die werkt
- als een engel des lichts
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-

door imitatie
door verleiding

De beïnvloeding van je denken
-

door antichristelijke machten
door leugens en dwalingen
tijdens een New Age-conferentie
zoals bij Rory en Bernice
in een gevaarlijke zoektocht naar occulte kennis
vanuit de mysteriegodsdiensten en de gnostiek

Godsdienstige gevaren
-

in het samensmelten van godsdiensten en heidendom
in het anti-Christus denken
in het scheppen van verdeeldheid

Het merkteken van het beest: 666
-

in de laatste periode van de wereld
wat berekend moet worden
om de identiteit en de activiteiten van het beest te herkennen

De microchip
Hoe dreigend is het gevaar
- als je er aan verbonden bent
- als alles onder controle komt
- als het ‘GPS microchip 666’ wordt
Hoe moeten we ons er tegen wapenen?
- door je onder Gods controle te stellen
- door je veilig te weten als kind van God

Het beest en Babylon
duidt op
- het samenwerken op godsdienstig, politiek en economisch terrein
- de nieuwe digitaal gestuurde wereld
- toekomstige problemen en wereldwijde crises
- de noodzaak om deze invloedsfeer te ontvluchten
- en te vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste!

Hoofdstuk IV
De overwinnaars
(en de weg die naar de overwinning leidt)
De goede engelen
- die met Lucifer van God zijn afgevallen
- die onder strijdengel Michaël strijden
- die onder Gabriël God prijzen
Een engel versterkte Jezus
Engelen dienen en helpen gelovigen
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Engelen strijden tegen satan en zijn demonen
Engelen beschermen gelovigen
- zoals in bij een evangelist in Peru is gebeurd
- zoals in Schotland is gebeurd
- zoals bij ds. Alexander Peden is gebeurd
- zoals bij de Jood Jossi Ben Zvi is gebeurd
- zoals bij de gelovige soldaat Vanya is gebeurd

Word hervormd in je denken!
-

door het ontvangen van een nieuwe visie en zin

Je leven wordt vernieuwd
-

door het kloppen van Jezus op je hart
door Gods liefde en overredingskracht
door de inkomst van de Heilige Geest

Hoe wordt Jezus Christus Koning in je hart?
-

door de uitnodiging tot Gods genadeverbond
doordat Jezus op de troon van je hart komt
door het verliezen van je eigen ‘ik’
door de Heiland het roer in handen te geven
door ‘geestelijk’ te worden
door het sterker worden van de nieuwe mens
door de navolging van Jezus
door Jezus als Overwinnaar en Meester in je leven te hebben

Een gelovige is als een vlinder
en de vlinder
- kent een vernieuwing, een metamorfose vanuit de rups
- moet niet blijven leven als een rups
- moet de hemel tegemoet vliegen
- mag in verwondering onbezorgd zweven
- mag stuifmeel naar andere bloemen brengen
- mag drinken van de energierijke nectar

De zondaar is als een rups
en de rups
- leeft een egoïstisch, ijdel leven
- is een prooi
- brengt schade aan
- wil als rups blijven doorvreten

Een rups kan een vlinder worden,
zoals een zondaar een gelovige kan worden
Dit zien we in
- het ontpoppen en de ‘geboortestrijd’
- het komen tot een nieuw imago
- de opzienbarende veranderingen
- de nieuwe manier van leven
12

-

het hogere streven
het rijkere leven

Demonen zijn als spinnen
en de spinnen
- zijn listige en gemene roofdieren
- zijn op zeer veel plaatsen te vinden
- loeren altijd op prooi
- werken snel en effectief
- verstrikken en verlammen

Als een vlinder van God
-

ben je bevoorrecht met een hoge positie
moet je standhouden in de vrijheid
mag je kracht ontvangen vanuit Gods Woord
mag je licht en liefde ontvangen van de Zon der gerechtigheid
mag je dankbaar leven tot eer van God

Herken en bestrijd boze misleiders!
Door
- in Gods kracht te leren strijden
- te groeien in geestelijke kennis
- de boze en goede ingevingen te onderscheiden
- geestelijk goede vrucht te dragen
- te luisteren en te spreken naar het Woord
- ootmoedig te wandelen met God

Laat je niet bang maken
-

zoals mij overkwam
en Gods Woord bemoedigt!
zoals Wang MingDao
die wel een geloofsheld werd

Onze gedachten
-

worden door God beoordeeld
moeten door God worden bestuurd
moeten worden bewaakt
moeten tot inkeer leiden
moeten tot gehoorzaamheid aan Christus brengen
moeten ons vertrouwen geven
moeten tot geloof en overgave komen

Gods gedachten van vrede
-

in de zending van Zijn Zoon, Jezus Christus
in het welmenende aanbod van genade
in de oproep tot geloof en bekering
in Zijn verlangen naar een positieve reactie
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Over het weten
-

Wat wij weten
Wat Jezus weet van Zichzelf
Wat Hij ons leert in Zijn Woord
Hoe wij overwinnaars mogen zijn in Hem
Hoe wij moeten groeien in genade en kennis

Geloven is weten!

Dank aan God,
Die ons de overwinning geeft
Door onze Heere Jezus Christus!

Introductie
In dit boek wordt de nadruk gelegd op de overwinnende kracht van het Evangelie op
de occulte machten.

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!
Er wordt een boekje opengedaan over de misleidende activiteiten van satan in onze
tijd. Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren?
De aangrijpende voorzeggingen vanaf Openbaring 12 worden gelegd naast de
huidige ontwikkelingen. Het lijkt wel dat satan inmiddels al zijn verleidende kracht in
de strijd werpt om de beslissende eindstrijd te strijden. In het digitale tijdperk staan
hem de nieuwste uitvindingen ter beschikking. De internetgeneratie beweegt zich op
het slagveld van satan…
De (nieuwste) gevaren worden in dit boek aan de hand van Gods Woord
ontmaskerd.
De volgende vragen worden beantwoord:

Is het nieuwe Babylon de digitale wereldstad?
Kan het getal 666 van het beest worden berekend?
Worden wij door de microchip aangesloten
op het world wide web van satan?
Hoe gaat het complot van ‘satan, het beest en de valse profeet’
de eindstrijd aan?
Hoe komen we veilig met onze winkelwagen
door de occulte mediawereldmarkt?
Waarom worden veel (christelijke) jongeren ingepakt
door occulte shows en films?
Welke uitwerking hebben voodoo en magie
in onze Westerse samenleving?
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De demonen van satan zijn uitgegaan tot in de strengste christelijke bolwerken, om
de jongeren en zelfs de gelovigen te beïnvloeden.
Tijdens het onderzoek van de schrijver is gebleken dat de toestand waarin de
reformatorische en Bijbelgetrouwe christenen verkeren schrikbarend gevaarlijk is!
De reformator Luther is voor onze kringen weer actueel geworden, wanneer hij ons
leert:

‘Vandaag bedreigt de duivel de kerk
met de ergste van alle denkbare vervolgingen:
hij opereert namelijk zonder vervolging
en biedt ontspanning en zekerheid.
Wee ons, die zo door overvloed en welvaart verblind
worden,
dat we bij de duivel in de val lopen.’
Een groot percentage van de jeugd wordt momenteel meegesleurd in de verleidende
rivier van satan. De strijd om de jeugd speelt zich ook af binnen de muren van
Refostad. De vijand is via internetaansluitingen en media volop actief binnen de
poorten. Occulte invloeden bedreigen ook de reformatorische gezindte!
Heel wat aangrijpende ervaringen (wereldwijd en in ons land) worden in dit boek
doorgegeven. Hierdoor kunnen we de demonische activiteiten leren herkennen en
bestrijden.
De overwinning door Jezus Christus op de occulte machten wordt door opmerkelijke
praktijkvoorbeelden aangetoond.
Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd
aan te binden tegen de occulte machten!

Een gelovige hoeft geen willoos slachtoffer
te zijn van de boze machten
Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het
kwaad dat hem worden opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten
aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht
(Efeze 6:10-11).
In dit boek wordt ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10) aan
de orde gesteld. Hierdoor kun je de goede geesten van de duivelse geesten
onderscheiden. De gave van de onderscheidingen of beoordelingen van geesten is
ook een gave waardoor men de werking van de boze geesten ontmaskert (zoals bij
occulte belastingen). Het is een gave die je per geval en per situatie van God kunt
ontvangen als het nodig is; het meervoud ‘onderscheidingen’ ziet hier namelijk op.

‘Beproeft de geesten, of ze uit God zijn’
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Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, en niet
iedere geest zomaar geloven. In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat
de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een
demonische geest of door de Heilige Geest’.
In dit boek worden satan en zijn demonen ontmaskerd op macro- en microcosmisch
gebied. Van de grote wereldwijde ontwikkelingen kunnen we afleiden wat er veelal
verborgen (occult) gebeurt door demonen op kleiner en lager gebied (in de levens
van individuen). Wat satan wereldwijd werkt en aanstuurt, werken de demonen op
occulte wijze uit in de mensen die zich hiervoor openstellen. Door het wereldwijde
gebeuren in dit boek te plaatsen naast de occulte praktijken van de demonen, komt
er meer inzicht in de boze opzet van de occulte machten.

Achter de schermen is er een satanische organisatie
actief
Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief,
die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12). In de Bijbel neemt de
geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke plaats in. Als de Heere
God er (volgens Zijn openbaring) een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit
ook te doen!
Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de
identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende
kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd.
Satan wil verdelen en heersen… laat je niet door hem inspireren.
Jezus Christus leert ons nederigheid en zachtmoedigheid. Zie op Hem!
Laat je inspireren door de Heilige Geest!
Bij het lezen van dit boek kun je jezelf afvragen of er niet te gauw een
demonologische duiding wordt gegeven aan de verschijnselen die door de schrijver
worden opgemerkt. Zouden er echt al zoveel christelijke jongeren en zelfs oudere
kerkmensen occult of demonisch zijn belast? Heeft het niet veel meer te maken met
karakter, eenzijdige en verkeerde geestelijke opvoeding of (boezem)zonden die aan
de hand worden gehouden?
Over het algemeen kan worden gezegd dat deze zaken een goede voedingsbodem
kunnen zijn voor demonische belasting. Hierdoor kunnen zelfs gelovigen innerlijk
problemen krijgen of veroorzaken. Demonen vestigen zich als virussen en parasieten
op de zwakke en zieke plekken. Een depressieve aard en een deprimerende
opvoeding kunnen een plaats bieden aan een kwellende demonische belasting. Een
autoritaire instelling kan een deur openen voor de demon van hoogmoed. Daarom is
een gezond geestelijk leven belangrijk in het bestrijden van demonische invloeden.
We kunnen ook stellen dat alles wat dwangmatig wordt, zonder dat er psychische en
lichamelijke oorzaken zijn, duidt op een demonische belasting of gebondenheid.

Een gezond geestelijk leven is belangrijk
om de demonische invloeden te kunnen bestrijden
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Als je de tekst van dit boek bestudeert, kan er onduidelijkheid ontstaan over het
verschil tussen de invloed van ‘het vlees’ en een occulte belasting. Wanneer betreft
het een zonde van ‘de oude mens’ en wanneer is het een demonische belasting?
Bij een gelovige is Jezus Christus Koning in het hart en de Heilige Geest inspireert
hem, zodat de wil, het verstand en de gevoelens worden gereguleerd naar de zin en
mening van de Geest van God. Alles is dan onderworpen aan de gehoorzaamheid
van Christus. De gezonde gelovigen wandelen niet naar het vlees, maar naar Geest
(Rom.8:1).
Als een gelovige in een goede geestelijke conditie is, kunnen vleselijkheid en
demonische invloeden worden geweerd. We lezen hierover in 2 Kor.10:4-5: ‘Want de
wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping
van de sterkten; dewijl wij de overleggingen ter neerwerpen, en alle hoogte, die zich
verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de
gehoorzaamheid van Christus.’
In Rom.8:13-14 wordt ons geleerd: ‘Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij
sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult
gij leven. Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn
kinderen van God.’ In Rom.8 zie je dat de Heilige Geest de gelovigen bestuurt en in
geestelijke vrijheid doet leven.

Door wie worden wij geïnspireerd en bestuurd?
Door wie worden wij geïnspireerd en bestuurd? Door wie laten we ons beïnvloeden?
Hebben we ons overgegeven aan de leiding van Gods Geest, zodat we mogen leven
in de vrijheid, waarmee ons Christus heeft vrijgemaakt (Gal.5:1)? Of worden wij
gebonden en gevangengenomen door de werkingen van het vlees? Paulus wilde
zich zelfs niet onder de macht van geoorloofde dingen laten brengen (1 Kor.6:12).
Laat je jezelf (wel eens) brengen onder de macht van een zonde of verslaving? Weet
dan wel dat je jezelf dan brengt in de gevarenzone… op het terrein van demonische
beïnvloeding en belasting.
In Gal.5 lezen we ook wat er kan gebeuren als je niet wandelt door de Geest en de
begeerlijkheden van het vlees volbrengt (zie Gal.5:16-26).
Door te wandelen naar het vlees en ‘vleselijk’ te zijn, lopen zelfs gelovigen het risico
om occulte te worden beïnvloed en belast. Demonen zijn immers als parasieten en
virussen, die zich zeker zullen vestigen op onze zondige, zwakke en zieke plekken.
Zoals het vuile water de lage plekken vervult, stromen demonische invloeden binnen
in een vervuild geestelijke leven.

Demonische invloeden stromen
een vervuild geestelijk leven binnen
Bij de mist van twijfel en moedeloosheid komen al spoedig de dreigende donkere
wolken van boze geesten. Bij teleurstelling, (emotionele) beschadigingen,
wrokgevoelens en depressiviteit voegen zich gemakkelijk de kwelgeesten van satan,
die zich daarin opstellen als de klankborden van ellende en bitterheid. Zodra de
hoogmoedige oude mens de kop opsteekt, zijn er genoeg demonen voor te porren
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om het zondige vlees aan te porren. Gelovigen, geef de duivel geen plaats, weersta
hem, vast zijnde in het geloof! (zie 1 Petr.8-9).
Als een gelovige geen gezond geestelijk leven leidt, kunnen demonische invloeden
vat op hem krijgen. Door (voortdurend) toe te geven aan bepaalde zonden in zijn
leven geeft hij openingen voor occulte machten, die op dit gebied op de loer liggen.
Dan worden zaken in ons leven verslavend en dwangmatig. Geestelijke depressiviteit
is meestal het gevolg. Wij hebben dan gebed en hulp nodig. De zonden moeten aan
het licht worden gebracht. Na belijdenis, berouw en (bevrijdend) gebed kunnen we
dan door Gods genade worden ontlast.
Zie maar hoe dit zich heeft afgespeeld in het leven van bepaalde gelovigen uit de
Bijbel. Denk hierbij aan Jakob, David en Petrus. De oude bedrieger Jakob moest
steeds weer ‘Israël’ worden. De gelovige Jakob kon niet op de tweede plaats leven
en heeft na zijn dubbelhartige bedoelingen en eigenzinnigheid wel zo’n 22 jaar in
depressiviteit en gemis geleefd, omdat hij ‘zijn Jozef’ kwijt was. Hij zocht de eerste
zegen van God niet op de juiste afhankelijke wijze. Een zware geestelijke belasting
bleef jarenlang zijn deel, totdat Jozef (als een voorbeeld van Jezus) weer aan zijn
leven werd toegevoegd.
Na de zonde met Bathseba wilde David zijn zonde verborgen (= occult) houden en
bleef er een geestelijk depressieve David over (Ps. 32: 3-4). Bij het plan tot een
zondige, hoogmoedige volkstelling staat er zelfs in 1 Kron.21:1: ‘Toen stond de satan
op tegen Israël, en porde David aan, dat hij Israël telde.’
De satan begeerde zeer om de discipelen te ziften als de tarwe, (Luk.22:31). We
lezen verder dat de Jezus sprak tot Petrus ‘Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw
geloof niet zal ophouden; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw
broeders.’
Het blijkt ook uit andere voorbeelden in de Bijbel dat afwijzing, zonde,
eigenzinnigheid, zelfzucht, hoogmoed, teleurstelling, pijnplekken, twijfel en
moedeloosheid zelfs gelovigen vatbaar maken voor occulte belastingen.
Er komen dan gaten in de verdedigingsmuur van de stad mensenziel, waardoor
boze, kwellende machten heerschappij gaan uitoefenen.

Het doel van dit boek is,
om te komen tot de geestelijke vrijheid in Jezus Christus
Er zijn geestelijke principes die steeds actueel blijven. In dit boek worden ze aan het
licht gebracht, zodat we ons er vanuit Gods Woord tegen kunnen wapenen.
Het doel is om te komen tot de geestelijke vrijheid in Jezus Christus, Die ook ons
welmenend nodigt in Matth.11:28:

‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven.’
Gelovigen, houdt vast aan wat er staat in Gal.5:1:

‘Staat dan in de vrijheid, waarmee ons Christus vrijgemaakt heeft, en
wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen’.
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Geloofszekerheid is nodig!
Volgens Petrus is het de roeping van de gelovigen om te streven naar
geloofszekerheid. We lezen in 2 Petr.1:10-11:

‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing
vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want
alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk
van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.’
Om niet van hun vastigheid uit te vallen, dienen de gelovigen op te wassen in Zijn
genade en kennis (2 Petr.3:17-18). Zie ook Judas:20-21.
Dit boek is vooral tot de gelovigen, opvoeders en christelijke jongeren gericht. Het
gaat erom dat we dienen stand te houden in de positie waarin God ons als gelovigen
of bevoorrechte christenen heeft geplaatst.
Vooral ook gezien de tekenen van de tijden dienen wij opmerkzaam en waakzaam te
zijn. We worden hiertoe opgewekt in Luk.22:36 met de volgende indringende
woorden:

‘Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden
te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor de
Zoon des mensen.’
De christelijke geleerde dr. Francis Schaeffer heeft het in de jaren zeventig al
gezegd:

‘Dit is geen tijdperk om een slap christen te zijn.’
Wij hopen dat we door Gods genade een krachtig gelovige mogen zijn in de
Overwinnaar Jezus Christus!
Wij worden in Efeze 6:10-11 opgeroepen:

‘Voorts, mijn broeders,
wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht.
Doet aan de gehele wapenrusting van God,
opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.’
Gelovigen, we staan er gelukkig niet alleen voor.
We mogen door het geloof weten (wat we lezen in Rom.8:37):

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars,
door Hem, Die ons liefgehad heeft.’
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Ik sluit dit voorwoord af met de aansporende en bemoedigende woorden van Paulus
in 1 Kor.15:58 en 57:

‘Daarom dan, mijn geliefde broeders,
Wees standvastig, onwankelbaar,
altijd overvloedig in het werk van de Heere,
daar u weet, dat uw inspanning
niet tevergeefs is in de Heere.
Maar dank aan God,
Die ons de overwinning geeft
door onze Heere Jezus Christus.’

Hoofdstuk I.
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
-

in hemel en op aarde
over de wereld
voor de gelovigen
als de machtige Beschermer
als de goede Herder
als de Koning
om te beschermen
om te bemoedigen

Openbaring 12
Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren?
- in de hemelse gewesten
- in de eindtijd
- ten behoeve van de gelovigen
- met betrekking tot het overwinnende Evangelie
- door een machtige tegenstander
- door Jezus Christus
- door strijdengelen en demonen
Hoe was en is de geestelijke strijd gaande
in de hemelse gewesten en op aarde?
- zoals in China (Watchman Nee)
- zoals in de Olmos gevangenis

Hoofdstuk I.
Jezus Christus is de grote Overwinnaar
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-

I.

in hemel en op aarde
over de wereld
voor de gelovigen
als de machtige Beschermer
als de goede Herder
als de Koning
om te beschermen
om te bemoedigen

De grote Overwinnaar

De Heere Jezus Christus komt in het boek Openbaring als de grote Overwinnaar
naar voren! Het komt hierin wel duidelijk uit dat Hem ‘gegeven is alle macht in hemel
en op aarde’ (Matth. 28:18) en dat Hij met de gelovigen is ‘al de dagen tot de
voleinding der wereld. Amen’ (Matth. 28:20).
Jezus Christus is op aarde gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Hij is ‘de
Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh. 14:6). Hij onderwijst ons. Gods Woord
openbaart verborgen zaken. Jezus is de Overwinnaar der wereld. Hij sprak tot Zijn
discipelen in Joh. 16:33: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede
hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de
wereld overwonnen.’
Veel volgelingen van satan vervallen tot depressiviteit en gaan angstig ten onder,
maar bij Jezus mag je vrede en blijdschap ontvangen. We zullen het zien in dit boek,
in de vele (praktijk)voorbeelden. Ik heb zelf occulte invloeden van satan gezien en
contact gehad met mensen die in de greep van verborgen en duistere machten
waren. Ik heb als een groot zondaar geleefd in een wereld van verleiding, maar heb
door Gods genade ook de kracht van het Evangelie mogen ervaren. Zonder Gods
genade in de Heere Jezus Christus kon ik mij niet ontworstelen uit mijn zondige
wereld, waar ik zelf voor had gekozen.

Jezus is de Overwinnaar der wereld!
De reddende hand van Jezus Christus is nog steeds aanwezig in het Evangelie! Hij
overwint zondaren en maakt ze tot gewillige volgelingen. De gelovigen mogen delen
in Zijn heerlijke overwinning. Let er op: je mag leven vanuit de overwinning van
Christus! Alleen gaat het niet, maar door Hem zal het gelukken. We lezen in Jes.
55:11, dat de HEERE het woord, dat uit Zijn mond uitgaat, niet ledig tot Hem zal
doen wederkeren, maar dat het zal doen wat Hem behaagt, en het zal voorspoedig
zijn in hetgeen, waartoe Hij het zendt.
Zo komt het overwinnende Evangelie ook nog tot jou!
Geloof dit Evangelie! Bekeer je en leef!

De machtige Beschermer
In dit boek wordt de nadruk gelegd op de overwinnende kracht van het Evangelie op
de occulte machten. We willen Jezus Christus, onze Heere, voorstellen als de grote
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Bevrijder en eeuwige Overwinnaar over duivel, dood en hel! In Openbaring 1 maakt
Jezus Christus Zich in de verzen 8 en 18 bekend met de volgende woorden van
overwinning en macht: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het Einde, zegt de
Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. En Die leef, en Ik ben
dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutel
van de hel en van de dood.’
Volgens Hall Lindsey heeft de verlossing van satan altijd plaats op Gods
voorwaarden. Hij roept occult belaste mensen op om het volgende te doen: ‘Hebt u
zich beziggehouden met occulte zaken, demonie of een andere vorm van satanische
communicatie of eredienst, dan dient u alle banden daarmee onmiddellijk te
verbreken en u tot Christus te wenden.’

Onderwerp je aan God
en weersta de duivel!
Gods Woord leert ons in Jak. 4:7: ‘Zo onderwerpt u dan ook aan God, weerstaat de
duivel, en hij zal van u vlieden.’ Dit zijn de voorwaarden waaraan wij ons dienen te
houden. Het staat in de gebiedende wijs. In het Grieks lezen we voor duivel
‘diabolōi’. De naam diabolos is afgeleid van het dia-ballō, dat ‘uit en door elkaar
gooien’ betekent. De Studiebijbel verklaart verder: ‘Dit woord geeft aan, dat de duivel
een wezen is dat chaos bewerkt. Toch hoeven zij voor hem niet bang te zijn. Als de
duivel merkt dat hij te maken heeft met een tegenstander die van God genade heeft
ontvangen, dan zal hij op de vlucht slaan. Die toezegging hebben de gelovigen.’

De duivel bewerkt chaos
In 1 Petr. 5:6-9 lezen we ook dat we ons nederig moeten onderwerpen aan God.
Daarbij dienen we al onze bekommernis op Hem te werpen, omdat Hij voor de
gelovigen zorgt. Letterlijk vertaald staat er: ‘Al de bezorgdheid van u geworpen
hebbend op Hem, omdat bij Hem zorg is om u.’ Het Griekse woord ‘merimna’
betekent ‘ongerustheid, angstige bezorgdheid’. Deze zaken kunnen uitmonden in
depressie. In vers 6 lezen we: ‘Vernedert u dan onder de krachtige hand van God,
opdat Hij u verhoge te Zijner tijd (op een geschikte tijd).’

Maak je geen zorgen
onder Gods beschermende hand
Houd er rekening mee, gelovige, dat de krachtige hand van God je beschermt!
Vertrouw op Hem! en maak je geen zorgen onder Zijn beschermende, krachtige
hand. Toch moet je in de schuilplaats van de Allerhoogste niet zorgeloos worden,
maar altijd waakzaam en strijdbaar blijven! We lezen immers in de verzen 8 en 9:
‘Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een
briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden. En weerstaat hem, vast
zijnde in het geloof, wetend, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de
wereld is, volbracht wordt.’ Deze briesende leeuw is wel al door Christus verslagen,
maar nog niet geheel uitgeschakeld.
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Als je jezelf bewust bent van een wettige plaats in Christus, hoef je niet echt bang te
zijn voor de brullende leeuw. In de Christen- en Christinnereis van John Bunyan zie
je dat er twee leeuwen op hun pad waren, maar die lagen wel aan de ketting. In het
midden van het pad konden ze niet bij je komen. Christen wist dat aanvankelijk niet,
maar aan Christinne was het al van te voren verteld.
Zo is het goed dat een oprecht gelovige weet dat zijn plaats in Christus veilig is en
dat hij niet uit de hand van de Zoon en de Vader kan worden gerukt.

Jezus waakt als de goede Herder
over Zijn schapen
We lezen namelijk in Joh.10:27-30: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en
zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in
der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij
gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn
Vader. Ik en de Vader zijn één.’ Het zal niet gebeuren en het kan ook niet gebeuren!
Jezus waakt als de goede Herder over Zijn schapen.
We moeten echter wel leren om als een afhankelijk schaap de stem van de goede
Herder te horen (= te gehoorzamen, er gehoor aan te geven). Leg je oor daarom niet
te luisteren aan de bedrieglijke influisteringen van satan, wat er ook gebeurt! Hij wil je
bang maken, maar hij maakt je bang voor niets… want God is de Almachtige en
Jezus, je Koning is ook machtiger dan Zijn verslagen vijand!

Jezus, de Koning, is machtiger
dan zijn verslagen vijand
Gelovige, ben je jezelf wel bewust van je positie in Christus? Een christen heeft zijn
identiteit in Christus! Als je steeds weer twijfelt aan je veilige positie, heeft satan meer
kansen om je in het nauw te drijven.
De Engelse puritein Thomas Brooks (1608-1680) leert ons: ‘De satan doet de
‘droevige, twijfelende en troosteloze ziel’ meer aan haar zonden dan aan haar
Zaligmaker denken.’
Hij stelt daar tegenover: ‘Laten de gedachten aan een gekruiste Christus u nooit
verlaten.’ Brooks heeft het boek ‘Kostbare middelen tegen satans listen’ geschreven.
Hij verklaart ons verder: ‘Indien de satan niet kan verhinderen dat Gods volk ten
laatste het paradijs, dat boven is, zullen binnentreden, zal hij zijn best doen om hun
leven hier beneden tot een wildernis te maken. De satan tracht de troost van Gods
kinderen te nemen, wanneer hij hun kroon niet kan roven.’

Laat satan je troost niet roven!
Laat de satan je troost niet roven, door hem op zijn woord te geloven. Hij is de vader
van de leugen. Hij wil je angstig en depressief maken. Blijf op Jezus zien! In het
Engels lees je dat Jezus tot Zijn discipelen zegt: ‘Hold your peace’ (‘bewaar je
vrede’). We lezen in de Nederlandse Bijbel: ‘Vrede zij u’. Leef vanuit de vrede en rust
van Jezus, die ons ook verklaart: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u…’(Joh. 14:27).
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Er is een mooi voorbeeld van een vader die met zijn zoontje in de auto op een
drukke weg rijdt. Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open
raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor
een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel.
De angstige jongen gilt het uit van angst! Op een geschikt moment vangt zijn vader
de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een
gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt
weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij
nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een
paniek!
Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn
hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is
van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Kijk maar gelovig in de handen van Jezus
Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’
om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.
Lees Jes. 53 maar eens goed. Je leest daarin dat Hij onze smarten heeft gedragen
en om onze overtredingen is verwond! Hij heeft voor de gelovigen de angst, moeite,
lichamelijke pijn en zielenpijn gedragen (denk hierbij aan Zijn lijden in Gethsémané).
Hij kan meevoelen in de depressies van Zijn kinderen.
De goede Herder kalmeert de stress van Zijn schapen. De wolf en zelfs de
herdershond jagen veroorzaken juist stress en angst bij de schapen. Je mag de
duivel misschien wel zien als een boze herdershond, die wordt gebruikt om de
schapen naar de herder te laten vluchten.

Je hoeft niet bang te zijn
Als je gelovig mag zien in de nodigende en beschermende handen van Jezus, hoef
je niet bang te zijn. Je zou het bekende lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ ook kunnen
betrekken op de duivel en zijn duistere machten. Je kunt dan lezen en zingen:
Je hoeft niet bang te zijn,
al dreigt de duivel weer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Openbaring 12
Wat gebeurt er achter de schermen van het wereldgebeuren?
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-

in de hemelse gewesten
in de eindtijd
ten behoeve van de gelovigen
met betrekking tot het overwinnende Evangelie
door een machtige tegenstander
door Jezus Christus
door strijdengelen en demonen

Hoe was en is de geestelijke strijd gaande
in de hemelse gewesten en op aarde?
- zoals in China (Watchman Nee)
- zoals in de Olmos gevangenis

Openbaring 12
Wat gebeurt er achter de schermen?
Lezen: Openbaring 12
Openbaring 12 t/m 14 laat ons iets zien van het eeuwenlange conflict tussen God en
de satan. Het wereldgebeuren wordt in deze hoofdstukken als het ware
‘geprojecteerd op het hemeldoek’. Johannes heeft dit hemels visioen mogen
doorgeven, als een cruciaal intermezzo (midden in het boek), als ‘de openbaring van
Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de
dingen, die haast geschieden moeten…’(Openb.1:1). In het boek Openbaring wordt
ons als het ware een blik achter de schermen getoond.
Ik wil in dit boek een boekje opendoen over het misleidende werk van satan in onze
tijd. Dit onderwerp neemt in de Bijbel een grote plaats in. Het is voor ons dus ook van
groot belang om er meer van te weten.
Efeze 6:11 roept ons op: ‘Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt
staan tegen de listige omleidingen van de duivel.’

We leven in de eindtijd
Wij leven in de eindtijd - dit is ook de tijd van de eindstrijd… We leven dus op het
slagveld. De strijd wordt niet alleen boven ons hoofd uitgevochten, maar ook in ons
leven en in ons hart. We worden geestelijk omringd door engelen en demonen.
Waarom moeten wij de gehele wapenrusting van God aandoen? Dit kunnen we
lezen in Efeze 6:12: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, tegen
de geestelijke boosheden in de lucht.’

25

De vrouw, met de kroon van twaalf sterren, die wordt genoemd in Openbaring 12:1,
is de belichaming van Israël, Gods volk waaruit de Messias is geboren. In vers 5 zie
je dat het ook Maria, de moeder van Jezus is (Die naar de hemel is gevaren).
Vanaf vers 6 zie je dat de vrouw op de aarde blijft, terwijl ze door satan wordt
vervolgd in de ‘1260 dagen’. Nu betreft het de nieuwtestamentische gemeente van
God.
De 1260 dagen, 42 maanden en ‘een tijd, en tijden en een halve tijd’ handelen over
hetzelfde aantal dagen, totaal zo’n drieënhalf jaar; dat is de tijd waarin Elia door de
HEERE werd onderhouden tijdens zijn vlucht voor Achab. (Let hierbij ook op Dan.
7:25; 12:7.) Het kan duiden op de eindtijd na de hemelvaart, of op een situatie in
deze eindtijd. Het is een actueel blijvende situatie, waar wij dus ook nu mee te maken
hebben.
God onderhoudt Zijn kinderen in de eindtijd!
De volgende gebeurtenis laat dit duidelijk zien.

De God van Elia leeft nog!
De communisten maakten in China eens een arme oude man hoofd van een district.
Ze gaven hem een groot huis en dubbele porties rijst. De oude man was echter een
gelovig christen. Hij had de Heere lief, gebruikte zijn huis voor erediensten en deelde
zijn rijst uit onder de hongerige gelovigen. Toen de autoriteiten achter zijn christelijke
activiteiten kwamen, stelde ze hem voor de keus, om te kiezen voor zijn geloof of zijn
nieuwe, hoge positie. Hij deelde hen resoluut mee: ‘Ik ben niet van plan mijn Heer
ongehoorzaam te zijn.’
Vroeger was hij arm en na zijn ontslag werd hij weer de armste man in het district. Hij
had aanvankelijk geen plaats om te wonen. De christenen waren te arm om hem te
helpen. Uiteindelijk mocht hij in een klein kamertje wonen. Een aantal dagen leefde
de oude man uitsluitend op water, totdat hij heel zwak was geworden.
In het boek ‘Parels voor China’ lezen we verder: ‘Op een ochtend ontdekte hij een
groot gat in de muur, en hij probeerde het met een paar stenen te repareren. Maar
binnen een paar uur was er opnieuw een groot gat ontstaan. Hij kwam tot de
conclusie, dat het op de een of andere manier ‘van de Heer’ was. Later kwam er
verschillende keren een grote rat door het gat, die zoete aardappelen, noten en
groenten meebracht.’
Deze rat bleef hem, ettelijke maanden lang, iedere ochtend genoeg eten voor die
dag brengen. Soms gebeurde het zelfs, wanneer de man bezoek verwachtte, dat het
dier hem een dubbele portie eten bracht. Zo heeft de Heere Zijn kind onderhouden,
zoals Hij het door de raven voor Elia heeft gedaan (bij het beekje de Krith).

Watchman Nee en het overwinnend Evangelie
In de levensbeschrijving van de bekende Chinese prediker Watchman Nee komen
we een wonderlijke geschiedenis tegen. Hierin zien we duidelijk de overwinning van
het Evangelie van Jezus Christus op een occulte macht. Het gebeurde in januari
1925. De wereldwijd bekende schrijver Watchman Nee was toen samen met zes
andere jonge evangelisten in het dorpje Mei-wa, aan een met eilanden bezaaide
riviermonding. Het was daar een oord van heidense duisternis, waar het Evangelie
nog niet was doorgedrongen. Ze vonden tijdelijk onderdak op de zolder van het huis
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van een vriendelijke drogist. Er waren lawaaierige feestelijkheden ter ere van de
afgod Ta-Wang (Grote Koning) en ter gelegenheid van zijn jaarlijkse grote feestdag.
In de aanloop naar deze grote feestdag waren er allerlei activiteiten, waaronder
ceremoniële bezoeken, voorouderverering, dobbelen en offeranden aan de
verschillende huisgoden. De mensen wilden daarom ook niet luisteren naar de
boodschap van de jonge evangelisten. Een jonge evangelist, Li Kwo-tsjing, vroeg
ongeduldig op de negende dag van de feestelijkheden aan de mensen: ‘Wat is er
met jullie aan de hand? Waarom geloven jullie niet?’ Er werd gezegd, dat hun eigen
god, Ta-Wang, volkomen betrouwbaar was. Zijn grote feestdag zou dit jaar op de
elfde plaatsvinden. Deze datum was vastgesteld door waarzeggerij. In de afgelopen
286 jaar had hun god altijd voor mooi weer gezorgd op deze dag, die hij zelf uitkoos.
Li riep toen uit in zijn jeugdige vurigheid: ‘Dan beloof ik jullie, dat onze God, Die de
enige ware God is, het zal laten regenen op de elfde.’
De toehoorders namen deze uitdaging aan, door te zeggen: ‘Afgesproken, als het op
de elfde regent, dan is jouw Jezus inderdaad God, dan zullen we naar Hem
luisteren.’
Watchman was er niet bij en schrok toen hij het achteraf hoorde. Hij vond dat de eer
van de Heere is de waagschaal was gesteld, omdat ze Hem tot iets verplicht hadden.

‘Waar is de God van Elia?’
Op de zolder, waar ze verbleven, zochten ze de Heere in grote nederigheid in gebed.
Daarbij kwam het woord tot Watchman: ‘Waar is de God van Elia?’
Dit was voor hen de verzekering dat God het zou doen regenen op de elfde. We
lezen in Jak. 5:17-18: ‘Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad
een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en
zes maanden. En hij wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar
vrucht voort.’
Het was zo’n duidelijke bevestiging van de Heere, dat ze het alom bekend gingen
maken, dat het op de elfde zou regenen.
Aan de voorspelling van mooi weer op de grote feestdag van Ta Wang zat iets
voorspelbaars. De helft van de bevolking bestond uit vissers, die veel op zee waren.
Zij konden op gemak het weer enkele dagen van te voren voorspellen.
Op de elfde sliepen ze uit. Watchman werd gewekt door de zonnestralen die door het
dakvenster naar binnenschenen. Het was al zeven uur geweest. ‘Het regent niet,’
riep hij uit. Hij knielde daarna neer en bad: ‘Heer, geef ons alstublieft regen.’ Weer
hoorde hij duidelijk de woorden: ‘Waar is de God van Elia?’
Toen ze na een tijdje aan de ontbijttafel zaten, was er nog geen wolkje aan de lucht.
Toen hij om een zegen voor het eten vroeg, bad Watchman; ‘Het is nu tijd, het moet
nu gaan regenen. We mogen de Heer er nu aan herinneren.’
Voordat ze amen gezegd hadden, hoorden ze de eerste druppels op het dak vallen.
Tijdens het eten van hun rijst, regende het flink. Bij de tweede kom rijst, stelde
Watchman Nee voor om de Heer opnieuw te danken en te vragen om een zwaardere
regenval. Terwijl ze hun tweede kom leeg aten, plensde het van de regen. Tegen de
tijd dat ze klaar waren met eten, stonden de straten al blank. Het water was toen al
gestegen tot voorbij de drie treden van het trappetje naar de deur van de drogisterij.
Bij het begin van de regen hadden al enkele jongere dorpsbewoners openlijk gezegd:
‘Dat is God. Ta-Wang is geen god meer. De regen heeft hem binnen gehouden.’ De
echte aanhangers probeerden de feesttocht toch nog op gang te zetten. Ze plaatsten
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de afgod op zijn draagstoel en kwamen met hem naar buiten. Toen begon het echter
te gieten. Na enkele meters struikelden verschillende dragers en viel Ta-Wang op de
grond; daarbij brak hij zijn kaak en zijn linkerarm. Zo goed en zo kwaad als het ging
repareerden ze hem en gingen ze toch door met de processie. Al glijdend en
struikelend werd hij nog enkele straten versleept, maar toen maakte de vloed er een
einde aan. Sommige van de dorpsoudsten, van zestig tot tachtig jaar oud, waren
uitgegleden en bevonden zich in grote moeilijkheden.
Daarna volgde de afkondiging: ‘Vandaag is het de verkeerde dag. Het feest moet op
de veertiende, om zes uur ’s avonds plaatsvinden.’
De evangelisten vroegen de Heere om regen op de veertiende, terwijl het de dagen
daarvoor mooi weer zou zijn. In de drie volgende dagen gaf God hen meer dan 30
bekeerlingen in Mei-wa en omgeving.
Op de veertiende hebben ze tegen de avond nog tot de Heere gebeden, om Zijn
belofte te vervullen. We lezen verder in het verslag: ‘Zijn antwoord kwam geen
minuut te laat, in de vorm van plensbuien, die gepaard gingen met overstromingen,
juist zoals de vorige keer. Satans macht, gemanifesteerd in deze afgod, was
gebroken. Ta-Wang zou nooit meer de plaats innemen, die hij tot nu toe bekleed
had.’
‘De zending, die verantwoordelijk was voor het gebied, nam de zorg voor de nieuwe
gelovigen op zich.’

Een machtige tegenstander
In Openb.12:3 gaat het over een grote rode draak. Een ‘hoorn’ is het symbool van
kracht; tien hoornen laat zien dat satan een buitengewoon sterk en agressief wezen
is, die niemand en niets ontziet. De zeven hoofden met Koninklijke hoeden
(diademen) duiden hem aan als een machthebber met een groot gezag op aarde.
Satan eist de macht voor zich op aarde. De wereldse mensen hebben hem
moedwillig gekozen als hun heer. Helaas zijn wij van nature de satan toegevallen en
hij zal zijn prooi niet zomaar loslaten. Een sterk gewapende Held moet hem de vaten
en de vangst ontnemen.

Jezus heeft gezegd: ‘Het is volbracht!’
Jezus Christus heeft hem al eenmaal overwonnen en de kop vermorzeld, toen Hij
zei: ‘Het is volbracht!’
In Openb.12:4 lezen we van de draak: ‘En zijn staart trok het derde deel van de
sterren van de hemel, en wierp die op de aarde…’ Het gaat hier naar alle
waarschijnlijkheid over een bedekte beschrijving van de oorspronkelijk (eerste) val
van de engelen. Als we dit verder uitwerken, kunnen we stellen dat van de
oorspronkelijke engelen een derde deel onderdaan van (de oorspronkelijke
hoofdengel) satan is geworden. Dat zijn dus de demonen.

Lucifer strooit vuur op aarde
In Jes. 14:12 lezen we in het Engels: ‘How you are fallen from heaven, o Lucifer, son
of the morning (of: Day Star)…’ In Jes. 14:12-15 wordt satans afval en de nog
diepere val in de hel beschreven. En dan te bedenken hoe goed de Morgenster
Lucifer en zijn engelen het hadden in de hemel, zoals we dit lezen in Job 38:7: ‘Toen
de Morgensterren te samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten.’
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Het onheil van lucifer gaat als een lopend vuur over de aarde. Hij maakt dat de vlam
overal in de pan slaat… zet alles in vuur en vlam. Hij laat een oorlog ontbranden. Hij
laat iemand in woede ontsteken. Hij geeft brandende begeerten om te zondigen. Hij
maakt alles kapot was mooi is. Hij spuwt als de vlammende draak dood en verderf uit
op aarde.

Strijdengelen en demonen
We kennen ook Gabriël, de hoofdengel, die met zijn serafijnen God lofprijzen en ook
wel dienen als boodschappers van God voor de mensen. Daarnaast is er de
strijdengel Michaël; dat is de andere niet-gevallen hoofdengel, die met zijn
cherubijnen de gelovigen beschermt. Het zijn ook de bewakers van Gods heilige
plaatsen en ordinantiën op aarde. Zij bewaakten het ‘verloren paradijs’. Zij waren
afgebeeld op de ark van het verbond.
Het is dus goed mogelijk dat er net zoveel beschermengelen zijn als demonen.
Tegenover iedere kwade (karakter)eigenschap en invloed staat er dan een goede.
Als er een leugengeest is, is er ook een geest van waarheid. Tegenover een onreine
geest staat er ook een geest van reinheid, die een mens weer ten goede kan
beïnvloeden.

Tegenover een geest van hoogmoed
is er een geest van nederigheid
Tegenover een geest van hoogmoed is er een geest van nederigheid. Een
vechtlustige kwelgeest kan bestreden worden door een geest van vreedzaamheid.
Tegenover iedere vrucht van het vlees is er een vrucht van de geest. Gelovige, je
kunt door geen boosheid worden aangevallen of en is wel een goede geest die jouw
kan bijstaan en beschermen. Hoe het precies werkt, kunnen we niet zo uitleggen,
maar de boze en goede invloeden worden wel door de gelovigen ervaren. In ieder
geval hoeft een gelovige niet te wanhopen onder welke boze invloed dan ook.
Er kunnen boze influisteringen zijn, tot zelfs vloeken die zich opdringen in je
gedachten, maar zolang je wil er niet mee overeenstemt en je er tegen strijdt, zondig
je niet. Als je het (stiekem) wel wilt, al geef je er maar een ogenblik aan toe, dan
zondig je wel. Je geeft dan toestemming aan een boze geest om zijn invloed op je uit
te oefenen. Ondanks het gegeven ‘dat wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen,
moeten wij nochtans aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven
liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig
verbond met God hebben’ (doopformulier).
De onderdanen van satan worden duivelen of demonen genoemd. Het Griekse
woord ‘daimon’ betekent oorspronkelijk god, godheid, en dan betreft het vooral een
lagere godheid, een tussenwezen, een boze geest. De Septuaginta vertaalt in
Ps.96:5: ‘Al de goden van de volken zijn demonen.’

Achter afgoden zijn demonen verscholen
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In 1 Kor.10:20 zien we dat achter de afgoden demonen schuil gaan. Achter
voorwerpen en beelden die worden vereerd en aanbeden zit dus een reële,
demonische werkelijkheid.
In Jes.44:17 lezen we over een mens die van een stuk een gesneden beeld maakt.
De andere helft van het hout heeft hij gebruikt voor een vuurtje, om er vlees op te
braden en zich erbij te warmen. Het hout op zichzelf heeft geen occulte macht in
zich. In vers 17 staat er van het hout: ‘Het overige nu daarvan maakt hij tot een god,
tot zijn gesneden beeld; hij knielt er voor neer, en buigt zich, en bidt het aan, en zegt:
Red mij, want gij zijt mijn god!’ Hij gaat zijn vertrouwen stellen op het door hemzelf
gesneden beeld. Hij heeft zijn eigen afgod gecreëerd.
Op deze wijze zijn veel heidenen door de eeuwen heen religieus bezig geweest. Men
geeft hiermee een opening voor een demonische macht. Een demon zal van deze
gelegenheid gebruikmaken om een demonische invloed uit te oefenen op de
aanbidder.
Door iets of iemand te verafgoden geef je een demonische macht een belangrijke,
overheersende plaats in je leven. Demonen maken zoveel mogelijk gebruik van de
gelegenheden die je ze geeft. Ze zijn als het vuile water dat iedere opening zal
benutten om binnen te stromen.

Demonen maken zoveel mogelijk gebruik
van de gelegenheden die je ze geeft
Demonen kunnen zich goed aanpassen aan wisselende omstandigheden en
moderne ontwikkelingen. In het World wide web van satan kunnen ze zich nu goed
verplaatsen en gemakkelijk binnenkomen in de christelijke huiskamers. Veel
reformatorische jongeren zijn aan het verkennen in de digitale wereld. Zij beseffen
het veelal niet dat er door een aantal verkennende muisklikken openingen ontstaan
voor demonische invloeden. Als je moedwillig doorgaat op een ‘gevaarlijke site’,
wordt de kans op demonische belasting steeds groter. Hoeveel weerstand zal
iemand nog hebben die zich steeds weer begeeft op occult besmet gebied? Als jij je
vingers niet wilt branden, speel dan niet met demonisch vuur!
Ik denk dat er ook demonische beïnvloeding plaatsvindt door bepaalde occulte
voorwerpen, afbeeldingen en activiteiten in computerspellen en films. Magie speelt
een steeds belangrijker rol in de mediawereld. Let hierbij vooral op de kinderboeken
en –films. Achter wat ze zien aan afbeeldingen en voorstellingen kunnen dus reële,
demonische werkelijkheden schuil gaan. Hierdoor kunnen de kleinste kinderen al
demonisch worden belast.
Hebben onze jongeren ook idols (afgoden), die ze in hun hart vereren? Idolatrie is
afgodendienst. Het kunnen popsterren en sportsterren zijn. Welke werkelijkheid
zullen ze zelf zien achter deze verering?
Ik lees in mijn Engelse Bijbel in 1 Kor.10:20-21: ‘Rather, that the things which the
gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to
have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the
demons; you cannot partake of the Lord’s table and of the table of demons.’
We leven in een tijd van intensieve geestelijke oorlogsvoering, of we het willen
geloven of niet. In de bovennatuurlijke wereld en in de geestelijke levenswereld van

30

de mensen wordt er een machtsstrijd gestreden. De mensen zijn het doelwit en het
mikpunt. Hoe kunnen wij dan geestelijk slapen? Hoe gevaarlijk is het dan om van
twee walletjes te eten!

Wees radicaal voor Jezus Christus!
Een gelovige kan het niet maken om niet radicaal te zijn voor zijn Meester Jezus
Christus. Geef de duivel geen plaats aan je tafel! Jezus wil geen verslagen vijand
aan de tafel van Zijn kinderen hebben. Hij wil het rijk alleen hebben bij ons.
Het radicale geloof is een gave van God en een opgave voor ons, terwijl het ons
brengt tot volledige overgave aan Hem.
Als we radicaal mogen zijn in de geestelijke strijd zullen wij mogen delen in de
overwinning van Jezus Christus.

Strijd en overwinning
In Openb.12:7-9 zien we een korte samenvatting van de strijd in de hemelse
gewesten: de draak en zijn engelen moesten en moeten het onderspit delven.
Michaël en zijn strijdengelen hebben de draak en zijn onderdanen al uit de hemel
mogen werpen. Denk hierbij vooral ook aan de overwinning van Jezus Christus aan
het kruis.

Denk aan de overwinning van Jezus Christus aan het kruis!
Satan heeft zijn activiteit als aanklager in het hemelse gerechtshof moeten opgeven.
Je weet misschien wel dat hij in het Oude Testament Job (in Job 1) en Jozua de
hogepriester (in Zacharia 3) nog bij God kon aanklagen. Het is opmerkelijk dat de
satan te midden van de samengekomen zonen van God kon verschijnen. We lezen
in Job 1:6: ‘Er was nu een dag, toen de kinderen Gods kwamen, om zich voor de
HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen kwam.’ De zonen van God
zijn in deze geschiedenis hemelse wezens. Er wordt in Ps. 82:1 gesproken over ‘de
vergadering der goden’. Er is blijkbaar in de hemelse gewesten een hemelse raad of
hemels overleg, wat je ook kunt zien in 1 Kon.22:19-22. Een leugengeest stelde zich
daar beschikbaar om in de valse profeten te komen, die dan Achab moesten
overreden om te strijden en te vallen.
In de geschiedenis in Job komt het naar voren dat satan uit is op de val van de
gelovigen, maar niets kan doen buiten de toelating van God. De satan is in de
letterlijke betekenis ‘de tegenstander’. De satan zwierf toen al rond op de aarde, om
die te doorwandelen (Job 1:7). Hij is er ook nu nog met zijn vele demonen op uit om
te verleiden, te kwellen, te beschadigen en zoveel mogelijk mensen te gronde te
richten.

Demonen zijn steeds weer op zoek naar een nieuwe prooi
Steeds zijn ze weer op zoek naar een nieuwe prooi. Zodra er maar een opening of
een zwakte is bij een mens, zullen de demonen dit aangrijpen. Zodra er maar een
kuil of een dieptepunt in onze levensweg is ontstaan, zal het vuile water van boze
erin stromen. De demonische kwellers zoeken hun prooi in de gekwetsten en
gewonden… ze zijn als roofdieren en parasieten.
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Satan kan na de overwinning van Jezus Christus aan het kruis niet meer in de hemel
komen. Hij is volgens Openb.12:9 op de aarde geworpen, waar hij zijn satanische
activiteiten op een zeer agressieve en listige wijze voortzet.
Satan wordt ook ‘duivel’ genoemd. Het wezen van de duivel is leugen en zonde
(Joh.8:44). Het doel van de duivel is mensen te vervreemden van God en te
vernietigen. Het Hebreeuwse sātān betekent ‘tegenstander, aanklager’. In het Grieks
wordt deze naam ook vertaald met diabolos. Deze heeft als gewoonte om mensen in
diskrediet te brengen of verdacht te maken; hij is kwaadsprekend. Dit zie je ook in de
geschiedenis van Job. Hij suggereerde dat Job vanuit verkeerde motieven en uit
eigenbelang God diende.
Diabolos is ook de persoon die uiteenwerpt. Overal waar dus onenigheid,
verdeeldheid en scheiding ontstaat, is deze diabolos actief aan het werk; daar is de
duisternis aanwezig.
Is er onenigheid of verdeeldheid in je kerk of gezin? Je weet dan al hoe laat het is: dit
is het uur van satans aanwezigheid. Werp daarom deze onenigheid en verdeeldheid
weg uit je kerk en uit je groep! Overal waar liefde, saamhorigheid en heling is in een
gemeente, is ook de vrucht van de Geest aanwezig… dat kun je gerust aannemen,
want deze zaken groeien niet op de zondige akker van het menselijk en kerkelijk
vlees.
Let maar goed op de volgende vermaningen uit Hebr. 12:14-15: ‘Jaagt de vrede na
met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zien zal. Zie erop toe dat
niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van
bitterheid opschiet en last veroorzaakt, zodat daardoor velen besmet worden.’

De rode draad die door de wereldgeschiedenis loopt, is de strijd tussen het
slangenzaad en het vrouwenzaad. Het ging de satan om het ombrengen van het
levende Kind (Openb.12:4). Hij wil nog steeds het geestelijk zaad van Gods kerk
verwoesten. Het zaad van het Evangelie is echter niet te vernietigen. Het Evangelie
is namelijk een kracht van Gods tot Zaligheid (tot behoud).

Het Evangelie is een kracht van God
tot zaligheid!
De Vader en de Zoon en de kracht van de Heilige Geest waarborgen de veiligheid
van de gelovigen. En zo mogen wij een veilige basis hebben, om vandaar uit te gaan
in de wereld met het Evangelie als een kracht van God tot zaligheid!
Hoor dan de opdracht van Jezus aan zijn ware discipelen en volgelingen in Matth.
10:16: ‘Ziet, Ik zende u als schapen in het midden van de wolven; zijt dan voorzichtig
gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.’ Je moet dus zo listig als een slang
met het Evangelie opereren in het domein van de slang.

Wees listig als een slang…
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Durf met David het wapen van Goliath te gebruiken om de Filistijnen te bestrijden.
Als je aan Gods kant mag staan, is de overwinning zeker! Al is de listige
leugenachtige slang nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Johannes heeft
de overwinning al mogen zien en geeft ons door in Openb.12:10-11: ‘En ik hoorde
een grote stem, zeggende in de hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het
koninkrijk geworden van onze God; en de macht van Zijn Christus; want de
aanklager van onze broederen, die hen aanklaagde voor onze God dag en nacht is
neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door
het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood
toe.’

Overwinning in de Olmos gevangenis
Ik zal nu eerst een geweldig praktijkvoorbeeld noemen van de overwinning van het
Evangelie van Jezus Christus in een grote gevangenis in Argentinië. De gevangenis
van Olmos ligt 60 kilometer ten Zuidoosten van de hoofdstad Buenos Aires en is
speciaal op gevaarlijke criminelen ingericht. Olmos is een in 1939 gebouwde
zwaarbeveiligde strafinrichting. Later is deze gevangenis vergroot, zodat er officieel
1728 gevangenen in kunnen. Het gebouw bestaat uit zes verdiepingen van elk twaalf
celblokken. Per celblok kunnen 24 gevangenen worden gehuisvest. In 1997 zaten er
3200 gevangenen in de Olmos gevangenis. Dat was 86 procent boven de officiële
capaciteit.
De zware criminelen zijn moeilijk met het Evangelie te benaderen, ook al vanwege de
occulte belasting waarmee velen zijn bezet.

Ook vanwege occulte belasting
zijn veel zware criminelen
moeilijk met het Evangelie te benaderen
In Argentinië zijn er ook gevangenen psychisch gestoord. Er zijn er die verstandelijke
afwijkingen hebben. Daarbij is er een deel die lijdt aan demonische bezetenheid. Zij
zijn veelal geplaatst in een neuropsychiatrische inrichting.
In de Olmos gevangenis zijn ook bloedige gevangenisopstanden geweest. In zulke
gevangenissen aldaar moest af en toe het leger een opstand op een bloedige wijze
de kop in te drukken. Er zijn daarbij in het verleden honderden doden gevallen. Van
de gevangenen die uit die gevangenis worden ontslagen, keerde gemiddeld 40
procent na verloop van tijd weer terug achter de tralies.
In 1983 ontving voorganger Juan Zuccarelli een roeping van God om in de
gevangenissen van Argentinië te prediken. Hij meldde zich bij de Olmos gevangenis,
waar juist een opstand onder de gevangenen was geweest (en waarbij doden waren
gevallen). Hij mocht die dag de gevangenis niet in en kreeg al helemaal geen
toestemming om daar te preken. Hij besloot daarom te solliciteren op de vacature
van cipier in deze gevangenis. Het was daar voor cipier een bijzonder ingewikkelde
toelatingsprocedure. Normaal duurde deze procedure in die tijd acht maanden. Juan
werd echter binnen zeven dagen als cipier aangenomen! Ook hierin handelde God
wonderlijk. Juan had jaren daarvoor zes jaar gediend bij de Argentijnse Marine.
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Juan beschrijft zijn eerste kennismaking met de Olmos gevangenis op de volgende
wijze: ‘Ik liep door een natte en stinkende tunnel, vergezeld door een
gevangenisofficier. Het was voor het eerst dat ik de cellenblok bezocht, om de
gevangenis van de Olmos gevangenis persoonlijk te ontmoeten. Ik had nog maar
enkele stappen gezet of ik voelde dat er één of andere gewelddadige macht over mij
kwam, die over heel mijn lichaam gleed en maakte dat ik bijna stikte. De vijand was
zelfs zo sterk aanwezig, dat ik eenvoudigweg niet verder kon. Ik vertelde de man, die
bij mij was, dat ik mij misselijk voelde en even naar het toilet moest. We liepen
daarop terug naar de ingang en ik sloot mij even in de toiletruimte op, om het uit te
roepen tot God, zodat ik vrij zou zijn van welke geestelijke druk dan ook, en ik Hem
op deze plek zou kunnen dienen. Ofschoon ik mij toentertijd nog niet bewust was van
wat er in de onzichtbare wereld gebeurde, bleek dat gebed van cruciaal belang voor
de toekomst van een gemeente: de ‘Christ is the Only Hoop Church’ in de
Olmosgevangenis.’

Het gebed was van cruciaal belang
De opleiding werd op de werkplek gegeven. Hij kreeg twee instructeurs. Zijn eerste
dag vroeg hij aan de dienstdoende officier Nestor Papa, of het een probleem zou zijn
als hij op de afdeling over het geloof zou spreken. Deze vroeg hem naar zijn religie.
Juan antwoordde, dat hij protestants was. Nestor Papa reageerde: ‘Ik haat
protestanten! Je zult nog heel wat met mij te stellen krijgen!’ Hij voegde er
nadrukkelijk aan toe, dat als hij zo zou doorgaan, hij nog wel eens een appeltje met
hem zou schillen. Uiteindelijk is Nestor Papa (na het wonderlijk werken van de
Heere) één van de diakenen in de gevangenisgemeente geworden, terwijl hij Juan
ook als secretaris is gaan helpen.
Toen Juan aantrad als cipier, waren er in Olmos slechts vier of vijf gevangenen die
voor evangelisch wilden doorgaan. De enige evangelist die het volhield in deze
gevangenis was Jose Luis Tessi. De gevangenisautoriteiten hadden het Juan
verboden om tot de gevangenen te prediken. Een cipier had zelfs gedreigd hem aan
te geven, als hij het waagde tot de gevangenen te preken. Juan werkte echter goed
samen met Tessi; hij organiseerde en bad voor de gevangenen.
Op een dag werd één van de gevangenen ziek en Juan werd erbij geroepen om voor
hem te bidden. Ze deden dat in een instructiekantoor, naast andere kantoren. De
deuren hadden geen slot en konden gemakkelijk worden opengemaakt. Juan
verhaalt ons verder: ‘Plotseling viel de gevangene op de grond en we gingen door
met het gebed. De persoon die de wacht hield bij de voordeur kwam plotseling
angstig de kamer binnen en vertelde dat de dienstdoende cipier eraan kwam. Het
was uitgerekend degene die gezegd had mij te zullen aangeven.

Ik zei tegen de anderen
dat we moesten bidden voor
bescherming door Gods engelen
Ik zei tegen de anderen dat we moesten bidden voor bescherming door Gods
engelen. De cipier opende de deur van het ene kantoor en daarna die van een
andere, maar de deur van de kamer (waar wij nog vuriger dan voorheen aan het
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bidden waren) kreeg hij niet open. Hij probeerde het nog eens met al zijn kracht,
maar ofschoon de deur geen slot had, lukte het hem niet. We merkten dat we door
de engelen van de Heer beschermd werden.’
Op een gegeven moment mocht Tessi het Evangelie op bepaalde tijden via de
interne radiozender prediken. De gevangenen konden de luidsprekerbox in hun cel
niet uitzetten. Zijn prediking was eenvoudig, maar wel krachtig. Hij gaf de boodschap
van Gods liefde en genade door en ook de noodzaak van bekering en redding. Juan
schrijft ons: ‘Maar wanneer Tessi het Evangelie via de radiozender predikte, voelde
hij steeds een intense pijn door zijn hele lichaam gaan, alsof iemand hem met
stokken sloeg. Vaak moest hij thuis direct naar bed, om van de pijn te kunnen
herstellen. Het ging duidelijk om een geestelijke strijd. (…) De demonen die tot dan
toe de gevangenis beheerst hadden, voelden blijkbaar nattigheid. Aan het thuisfront
begonnen we voor het werk in de Olmos gevangenis te vasten en te bidden.’

Het ging duidelijk om een geestelijke strijd
Ze baden ook voor een mogelijkheid om een evangelisatiecampagne in de
gevangenis te houden. Dit stuitte echter op grote bezwaren. De directeur was bang
voor gevechten (met dodelijke gevolgen), als er zoveel gevangenen van
verschillende afdelingen in een ruimte bij elkaar zouden zijn. Juan zei hem, dat ze
ervoor zouden bidden en God zouden vragen om conflicten te voorkomen. De
directeur reageerde, dat ze konden bidden tot ze een ons wogen, maar dat hij nooit
en te nimmer een dergelijke samenkomst zou toestaan. Ze baden dus of God
soeverein zou willen handelen. Na enige dagen vroeg de directeur, wat ze nu
eigenlijk precies van plan waren. In de campagne zou er worden gezongen, er zou
muziek worden gemaakt en worden gepreekt. Verder zou er voor gevangenen, die er
behoefte aan zouden hebben, worden gebeden. De directeur ging toen akkoord, op
voorwaarde dat als er problemen zouden ontstaan, het Juan ‘de kop zou kosten’
Juan bad vlug tot God, dat alles goed zou gaan en het niet zijn baan zou kosten.
In de aula van de gevangenisschool werden regelmatig al toneelvoorstellingen en
samenkomsten met muziek gehouden. Zo’n voorstelling werd in hun taal ‘acto’
genoemd. Een christelijke bijeenkomst werd ‘culto’ (kerkdienst) genoemd, die
voorheen door niet meer dan tien evangelische broeders werd bezocht. De cipier die
roepend langs de cellen liep, combineerde echter die twee bijeenkomsten en
kondigde al roepend aan dat er een ‘kerkshow’ werd gehouden. Dat trok veel
gevangenen wel aan. Een groep van ongeveer 300 gevangenen kwam naar de aula
voor de ‘kerkshow’. Al spoedig werd de aandacht van de gevangenen gevangen
gehouden.

De Heilige Geest begon Zijn werk te doen
Juan verhaalt ons verder: ‘We begonnen met het zingen van liederen onder
begeleiding van een groep musici van onze gemeente (buiten de gevangenis). De
Heilige Geest begon Zijn werk te doen. De boodschap van Luis Tessi maakte grote
indruk en op de uitnodiging reageerden ongeveer honderd van de driehonderd
aanwezigen met een beslissing voor Christus. Na het zondaarsgebed kwamen ze
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voor persoonlijk gebed naar voren. Stuk voor stuk vielen zij onder Gods kracht op de
grond. De Heer bevrijdde hen die onder invloed van demonen stonden.
Eigenlijk hadden we niet veel ervaring en de bevrijdingen en genezingen vonden dan
ook plaats te midden van veel verwarring. Sommige van de gevangenbewaarders
werden ook door de Heer aangeraakt. We waren een beetje bang, vooral toen ook zij
op de grond vielen en wij hen moesten bevrijden. Het was een heel bijzondere
ervaring. God liet ons zien wat Hij in een gevangenis kon doen…’

God liet ons zien
wat Hij in een gevangenis kon doen…
De leiding van de nieuwe gemeente moest onder de gevangenen zelf worden
gezocht. God voorzag hierin ook op een opmerkelijke wijze. In dat gebied overviel in
die tijd een evangelische voorganger, onder bedreiging van een pistool, een winkel!
Na zijn arrestatie kwam hij uiteindelijk in de Olmos gevangenis terecht. Daar kwam
hij tot bekering. De genade van de Heere kwam in hem openbaar, in de duidelijke
veranderingen in het leven van deze man.
Toen ze later leiders in de gemeente in de gevangenis wilden aanstellen, werden ze
door de Heere bepaald bij deze verloste dief. Zo werd Antonio Arcadio Garcia de
eerste voorganger in de gevangenis. Hij werd door alle leden aanvaard. Hij kon ook
anderen in de gevangenis opleiden, waaronder iemand die al meer dan 20 jaar in de
gevangenis zat.
Op den duur kwam er op elke verdieping van de Olmos gevangenis een christelijk
celblok. Op de vierde verdieping was er echter een boosaardig bolwerk, waar de
officieuze leidende macht de gevangenen regeerde. Juan geeft ons te kennen: ‘We
wisten inmiddels allemaal dat onze geestelijke ‘Goliat’ zich op de vierde verdieping
bevond. In de naam van Jezus en met Zijn gezag werd deze ‘reus’ gebonden.
Daarna baden de gelovigen voor de hele gevangenis (met behulp van een goed
onderbouwde strategie voor gebed en vasten).
In 1988 werden de christenen door de gevangenisdirectie samengebracht op de
voorheen beruchte vierde verdieping. Tegen die tijd had de gemeente 240 leden. In
1990 waren er ongeveer 400 broeders en in 1995 meer dan 1000. In 1997 had de
“Christ is the Only Hope Church’ in de Olmos gevangenis 1480 leden.
Jaarlijks verlieten ongeveer 300 christenen de gevangenis. Veel bekeerlingen
getuigden: ‘Ik moest in de gevangenis komen om bevrijd te worden!’

‘Ik moest in de gevangenis komen
om bevrijd te worden!’
Een verslag van de gang van zaken uit die tijd (en wellicht ook nu nog) geeft ons
onder meer te kennen: De christelijke gevangenen staan gewoonlijk om zes uur op,
om de dag aan de Heere toe te wijden. Er wordt overdag veel gebeden, afgezien van
de verplichte gebedssamenkomst ’s avonds.
Er is een sterke nadruk op heiligheid. De andere gevangenen beschikken over
televisie, maar dit is de christenen niet toegestaan (vanwege het pornografisch
karakter van veel programma’s en films). De gelovigen zijn zeer gehoorzaam. Je
moet daar ook het roken hebben opgegeven.
36

Gevangenisdirecteur Carlos Sagnasco gaf te kennen: ‘Duizend van de ergste
knapen van vroeger zijn modelgevangenen geworden.’

‘Duizend van de ergste knapen van vroeger
zijn modelgevangenen geworden’
Het verschil van de christelijke en wereldlijke vleugel kwam duidelijk naar voren
tijdens een bloedige opstand, die een week lang duurde. Gevangenispastor Ramon
Avolos beval toen de christelijke broeders met hun bedden de toegangsdeuren te
barricaderen, zodat de opstandelingen niet bij hen konden komen. En toen begonnen
de christenen met z’n allen te bidden.
De directeur van een neuropsychiatrische inrichting deed op een gegeven moment
een beroep op de christenen in de Olmos gevangenis, om in zijn inrichting ook een
gemeente te beginnen. Een tijd daarvoor was Ramon Avalos (die ooit in deze
inrichting had gezeten) door een administratieve fout in de Olmos gevangenis
terechtgekomen. Juan schrijft ons over hem: ‘Als schizofreen kreeg Avalos dagelijks
negentien soorten medicijnen toegediend en was een plaag voor zijn
medegevangenen. Het pakte uiteindelijk zo verkeerd uit, dat zijn medegevangenen
hem forceerden om naar één van onze samenkomsten te komen.
De Heer deed ter plekke een machtig en wonderbaarlijk werk in zijn lichaam en
geest. Toen wij voor hem baden, viel hij op de grond onder de kracht van de Heilige
Geest. Na enige tijd stond hij weer op, keek hij ons aan en vroeg waar hij was. We
zeiden: ‘In de Olmos gevangenis’. ‘Maar dat is onmogelijk,’ zei hij volledig verward.
Waarna hij onschuldig vroeg: ‘Waarvoor zit ik hier eigenlijk?’ Deze man had meer
dan dertig misdaden gepleegd, maar herinnerde zich er geen enkele! God had hem
volledig veranderd!’

‘Deze man had meer dan dertig misdaden gepleegd,
maar herinnerde zich er geen enkele!
God had hem volledig veranderd!’
Deze Ramon Avalos predikte, in de tijd dat de directeur om hulp vroeg, in de Olmos
gevangenis. Hij is toen uitgezonden om te evangeliseren onder de gestoorden. Hij
werd overgeplaatst. In het begin nam hij de verzorging van deze gevangenen op
zich. Daarna begon hij ook tot hen te prediken. Hij leefde met ze en maakte van elke
gelegenheid gebruik om de liefde van de Heere Jezus te laten zien. In 1997 was er
een gemeente van veertig gevangenen in deze neuropsychiatrische inrichting, terwijl
Avalos weer als vrij man met zijn gezin was verenigd.

Verborgen verleiders
Neil T. Anderson heeft een priester van een satanskerk tot Christus mogen leiden.
Harry, de ex-satanist, heeft hem daarna onthuld dat er ook werkelijk een demonische
hiërarchie en rangorde is in het satanisme. Neil T. Anderson geeft ons door in zijn
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boek ‘De Bevrijder’: ‘Het Koninklijke hof van het satanisme houdt verband met de
‘overheden’. Er zijn zeven hoofdkringen over de hele wereld, die aan het hof
geïntroduceerd worden. De bevelhebbende priesters komen overeen met de
‘machten’, en de ondergeschikte priesters vertonen overeenkomsten met de
‘wereldheersers’. De regionale kringen of plaatselijke kringen worden geïdentificeerd
met de ‘boze geesten’.’ Als we Efeze 6:12 er naast leggen, komen volgens deze
onthulling bovenaan ‘de overheden’, daaronder ‘de machten’, daarna ‘de
geweldhebbers van deze wereld’ en daar weer onder ‘de geestelijke boosheden in
de lucht’.

Het satanisme is antichristelijk georganiseerd
Het satanisme is dus antichristelijk georganiseerd. Zij hebben ook het symbool van
het omgekeerde kruis (wat je zelfs op hoezen van satanische popplaten/cd’s kunt
vinden). Ik heb begrepen dat ze ook tien antigeboden hebben, zo van: gij zult wel
stelen, enz.
Anderson verklaart verder: ‘Ik heb vele slachtoffers van het satanisme pastoraal
begeleid. Zo weet ik dat er mensen bestaan, die kinderen voortbrengen die later
geofferd zullen worden of opgeleid tot één van de leiders. Bovendien infiltreren
satanisten in de christelijke kerken, om ontwrichting teweeg te brengen.’
In de eindtijd blijft ‘de boze dag’ iedere eeuw actueel. Heel wat profetieën moet je
vanuit een historisch perspectief beschouwen: steeds weer wordt het vervuld. Toch is
op te merken dat de zaken zich concentreren en intensiveren naar de beslissende
eindstrijd toe. Je kunt dit zien in Openb.12:12, waarin we lezen dat de duivel is
afgekomen op aarde en grote toorn heeft, omdat hij weet dat hij (nog) een kleine tijd
heeft .
In vers 17 lees je dat de draak zich vergrimde op de vrouw (op de gelovigen). In
Openb.13 en 17 zien we een wereldomvattende eindtijdcrisis en eindstrijd.
Dit zijn zaken waar ook wij mee te maken hebben!

We moeten ons tijdig wapenen
tegen ‘de boze dag’
We kunnen ons geriefelijke leventje blijven leven binnen onze beschermde
bolwerken, zonder dat we ons tijdig wapenen tegen ‘de boze dag’. Wij kunnen
denken dat het allemaal ver buiten ons ‘reformatorische bed’ is, maar dat is
struisvogelpolitiek. Hoe kun je nu je hoofd in het zand steken, terwijl de vijand op je
afstormt en al binnen je poorten is?! De verleiding infiltreert als een saboterende
geheimagent. De duivel komt zelfs als een engel van het licht. We hoeven maar één
keer verkeerd aan te klikken en het virus van de zonde komt al langs ons flinterdunne
filternet binnen. Het besmette christelijke systeem moet voortdurend worden
gescand, om alle mogelijke virussen op te sporen. Zodra je het kwaad laat zitten of
over het hoofd ziet, gaat het zich uitbreiden. De zonde in ons moet worden gedood,
anders zal de zonde ons doden!
Een virusscanner spoort eerst het kwaad op en maakt het daarna onschadelijk. Het
opgespoorde virus wordt dan verwijderd.

Sta je open voor
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het ontdekkend en reinigend werk
van de Heilige Geest?
We dienen ons te onderwerpen aan het ontdekkend en reinigend werk van de Heilige
Geest, Die de verborgen schuilhoeken van ons hart kent. Sta je er al voor open?
Gods licht en Zijn liefde in Christus komt ons vanuit het bevrijdende Evangelie
tegemoet. Wij dienen voortdurend in het licht te wandelen en alle zonden aan het
licht te brengen (= te belijden). We mogen weten dat voor de oprechten het licht
opgaat en dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, de gelovigen reinigt van alle
zonden. Heb je het persoonlijk al mogen ervaren, wat we lezen in 1 Joh. 1:9: ‘Indien
wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde
vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.’ (Lees verder over de bevrijdende
Evangelieverkondiging: 1 Joh. 1.)
Velen zijn inmiddels geïnfecteerd met het gif van satan. Zij hebben het besmettelijke
virus al in zich, zonder dat ze ten diepste beseffen waar dit toe zal leiden. De
verleidelijke wereldse films, de min of meer spottende komieken en de (online)
computergames hebben de laatste tijd duizenden christelijke (en ook
reformatorische) jongeren meegesleurd in het domein van de slang. Dit heeft een
enorme verslavende werking.

Duizenden christelijke jongeren
zijn meegesleurd in het domein van de slang
Er is in het verleden veel gewaarschuwd tegen slechte tv-programma’s. De televisie
is bij veel jongeren welhaast buiten beeld geraakt in vergelijking met de
computergames. Hebben we dit al door? Hebben we dit al pijnlijk ondervonden?
Hoeveel ouders worstelen inmiddels al biddend voor hun wegglijdende kinderen in
een wereld van computerverslaving, magische invloeden en occultisme?
Er zijn insecten die worden aangelokt door de kleur en geur van vleesetende planten.
Hoe dichter ze bij de kelken komen, hoe meer ze in een bedwelmende roes geraken.
Ze worden er ‘high’ van. Uiteindelijk storten ze ‘swingend en genietend’ in het
verderf. Dit zien we gebeuren met druggebruikers, popmuziekliefhebbers,
alcoholisten en veel (jonge) levensgenieters die ‘uit hun dak’ willen gaan. Satan wil
als de listige slang juist ook de christenen meesleuren in zijn rivier (Openb.12:15).
Stel je voor dat iemand in een rubberboot een eindje van het strand is geroeid, om er
vervolgens heerlijk in te gaan liggen, lekker in de zon… Hij ziet dat de golven de
richting van het strand opgaan. Zelfs de wind gaat die richting uit. Hij is daarom in de
veronderstelling dat de rubberboot na verloop van tijd toch wel weer op het strand zal
belanden, en besluit daarom om maar een heerlijk dutje te gaan doen.
Na twee uur wordt badgast wakker. Denk je dat hij nu met zijn boot op het strand
ligt? Vergeet het maar! Hij is zelfs veel verder van het strand afgedreven. Hoe is dit
nu mogelijk? Het heeft te maken met de zwaardere onderstroming. Al het water dat
op het strand spoelt, stroomt ook weer onderlangs op zuigende wijze terug, terwijl er
ook wel zand mee kan gaan. Zo werkt ook de verleidende satanische zuigkracht in
onze samenleving. Als je niet tegen de stroom in roeit, word je gewoon met de
massa meegezogen.
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Heb je al geleerd om tegen de wereldse stroom in te zwemmen en te roeien?
Dode vissen drijven met de stroom mee. Ik heb in Schotland gezien hoe grote vissen
tegen de stroom van een bruisende rivier in zwommen. Ze worstelden zich zelfs
tegen een waterval in. Af en toe zwaaiden ze daarbij uit het water, terug in de diepte.
Dan probeerden ze het weer opnieuw, net zolang totdat ze er overheen kwamen en
verder konden… zo hoog mogelijk. En bovenin konden ze daarna kuit schieten. De
gedragen vrucht kwam daar tevoorschijn.

Zwem tegen de wereldse stroom in…
zonder strijd zal er geen overwinning zijn!
Zo dienen de gelovigen tegen de stroom in te strijden om hogerop te komen, om
daar veel vrucht te mogen dragen. Jezus leert ons in Joh. 15:8: ‘Hierin is Mijn Vader
verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn discipelen zijn.’ Als je de
intentie niet hebt om veel vrucht voor Hem te dragen, ben je dan wel een echte
discipel (leerling en volgeling) van de Heere Jezus? Denk hier maar eens goed over
na...
Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien (volgens Hebr. 12:14).
Strijd tegen de machtige (occulte) verleidingen!
Zonder strijd zal er geen overwinning zijn!

Vlucht buiten het gezicht van de occulte slang!
In de hoofdstukken 12 en 13 van de Openbaring worden ook de occulte invloeden en
tactieken van satan aan het licht gebracht. In het wereldgebeuren zit de vorst der
duisternis achter het toetsenbord van de massamedia. Hij komt de laatste decennia
tot ons in de gedaantes van de tijdgeest, de revolutiegeest, de antichrist en de geest
van deze eeuw.
Occult betekent ‘verborgen’. Satan verbergt dingen, maakt zaken duister en mystiek,
wekt de nieuwsgierigheid van de mens op door zich te verbergen in een listige slang
of draak. Wij moeten ervoor zorgen dat bekend zijn met de listige werkzaamheden
van de vorst der duisternis.

Pas op voor de verborgen misleider!
Het sluwste en meest succesvolle wapen van satan is ‘verleiding’. Hij werkt ook wel
door vervolging, maar daar zijn veel gelovigen sterk en standvastig van geworden
(door de ondersteunde kracht van God). Volgens Openb.12:9 is de grote rode draak
‘de oude slang, de duivel en de satan, de misleider van heel de wereld’. In dit vers
wordt de activiteit van satan ontmaskerd: ‘die de gehele wereld verleidt’. Dit hoort bij
zijn identiteit. Hij heeft verleid, hij verleidt en hij zal zolang mogelijk blijven verleiden.
Satan gaat meestal op een occulte wijze te werk. Dat betekent: het is er wel, maar je
ziet het niet (op het eerste gezicht). Zo gaat het ook in heel wat computerspelletjes.
Er zijn computerspelletjes waarin je van het ene level naar het andere moet zien te
komen. Op een verborgen plek is er dan iets wat je moet aanklikken om verder te
kunnen. Soms is het pas na lang zoeken te vinden. Waarom geven ze het van te
voren niet gewoon aan? Waarom moet je niet gewoon een nummer aanklikken,
zodat je bij het volgende level het volgende nummer kunt aantoetsen en zo de
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mooiste landschappen met steeds spannender activiteiten kunt bereiken? Het is
duidelijk: daar zit te weinig spanning in en de nieuwsgierigheid van de mens wordt
dan te weinig geprikkeld.
Wanneer is iets occult? Laat ik een voorbeeld noemen om dit duidelijk te maken: Stel
je voor dat een rijke Amerikaanse zakenman zijn dure auto parkeert bij een
proefterrein met graszaad. Bij ons in Kapelle is er zo’n groot bedrijf die er in handelt.
Een groepje scholieren stopt nieuwsgierig bij de peperdure Mercedes. De Amerikaan
vertelt de jongelui dat hij meer van die auto’s heeft in Europa. Hij loopt het hoge gras
door om het graszaad te onderzoeken. Hier en daar bukt hij en verzamelt hij het
zaad. Als hij weer terug bij de auto is, maakt hij een gejaagde indruk. Hij moet
namelijk zo snel mogelijk naar Schiphol. Ineens bemerkt tot zijn schrik dat hij zijn
portemonnee verloren heeft in het hoge gras. Maar ja, hij heeft ook geen tijd te
verliezen. Hij zegt tegen de jongelui in het Engels: ‘Er zit zo’n 5000 dollar in, nu ja,
dat is wel een beetje pech. Oké, niets aan te doen. Ik ga er vandoor.. Wie de
portemonnee vindt mag het geld houden!’ En weg is de Amerikaan. Nu is de
portemonnee in een positie die lijkt op een occult iets: je weet dat het er is, maar het
is verborgen. Wat zullen de jongeren nu gaan doen?
De jongelui zullen vervolgens als waanzinnigen te keer gaan in het hoge gras om de
portemonnee te vinden. Op den duur wordt er zelfs gevochten op de plaatsen waar
het gras nog overeind staat. En wie weet welke problemen de jongen krijgt, die het
uiteindelijk vindt…

Verborgen verleiding neemt je eerst te pakken
en daarna te grazen
Zo zie je dat occultisme en magie mensen meesleurt, opjut en zelfs dol maakt. De
verborgen verleiding neemt je eerst te pakken en daarna te grazen. Occulte
verleiding is ook misleiding. Occultisme en magie zit zelfs (of juist ook) in stripboeken
en kinderfilms. Denk alleen al aan de werken van Harry Potter.
Satan pakt ons op onze nieuwsgierigheid en onze verlangens naar het verboden
genot. Het verboden genot smaakt immers zoet voor een zondaar, die er de smaak
van te pakken heeft. Het gaat erom: wie pakt wie?

Je wordt op je nieuwsgierigheid gepakt
Grijp jij naar het verboden genot, of word je er door gegrepen? Denk aan de val in
het Paradijs. Hoe is Eva verleid door de slang? Eerst zaaide hij twijfel in haar hart: ‘Is
het ook dat God gezegd heeft?…’ Daarna strooide hij de leugen uit. Toen zag ze dat
de boom begeerlijk was tot spijze… en zij nam de vrucht en at. Uiteindelijk heeft
satan haar gebruikt om ook Adam te verleiden. (Zie verder Gen. 3.) Je ziet hierbij ook
de toestemming van Eva. Ze is akkoord gegaan met het listige voorstel van satan.
Gooi het nooit op een akkoordje met satan – je kiest dan voor de dood.
Ik herhaal speciaal voor jou de woorden van Mozes in Deut. 30:19-20: ‘… Het leven
en de dood heb ik je voorgesteld, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat je
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leeft…, liefhebbende de HEERE, jouw God, Zijn stem gehoorzaam zijnde, en Hem
aanhangende; want Hij is jouw leven en de lengte van je dagen…’

Kies voor het leven!
Wanneer ben je in het zicht van de slang? Als je zelf ook achter het toetsenbord van
de massamedia zit? In ieder geval wel als je sites bezoekt op het terrein van satans
invloed. Er zijn genoeg dvd’s en games met magische en gewelddadige invloeden;
zij worden massaal bekeken en gespeeld door reformatorische en christelijke
jongeren. Dan ben je in het gezicht van de slang. Je bent ook binnen het
gezichtsveld van de slang als je op de plaatsen van wereldse verleiding komt. Ik
denk hierbij aan bars, disco’s en houseparty’s. Satan lokt zijn prooi eerst naar zijn
(speel)hol en daar begint hij soms langzaam, maar toch zeker aan het slopen en
verwoesten van zijn slachtoffer.
In Colombia waren er satanisten die tot hun heer baden om de vernietiging van de
christenen. Ik hoorde van christenen, die evangeliseerden bij een grote houseparty,
dat er ’s nachts (zeg maar om 2.00 uur) een donkere auto stopte bij het gebouw.
Vervolgens stapten er een aantal satanisten uit, in hun typerende zwarte kleding, die
hun aandeel gingen leveren tijdens de houseparty. Stel je voor dat je daar aanwezig
zou zijn geweest. Je hebt al een XTC-pil ingenomen. Soms wordt er op dat gebied
ook ‘troep’ verkocht. Er zijn zelfs al jongeren overleden na het gebruik van zulke
pillen. Te middernacht word je onwel. De angst overweldigt je… ga je nu dood?! O
God, help me! Kun je eigenlijk wel bidden op zo’n plaats van satan?
Je begrijpt het al: ga nooit naar een plaats waar je niet kunt bidden!

Verslaving
Persoonlijke ervaringen
- met vrienden en jongeren
Een psalm van een verslaafde
Jaap, de verslaafde
Blijf op veilige afstand!
Lessen uit de tijd van Tertullianus
Geloof, bid en waak!

Verslaving
Persoonlijke ervaringen
Ik had in mijn jeugd contact met een groepje vrienden die aan de drugs waren. Een
vriend waar ik toen veel mee optrok, probeerde mij zelfs te verleiden om drugs te
gebruiken. Hoewel ik geen christen was, was er toch iets in me wat me weerhield om
drugs te gaan gebruiken. Ik wilde er niet aan kapot gaan. Ik wilde nog langer gezond
en wel leven.

Ik wilde er niet aan kapot gaan
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Ik was ook bang om te vloeken. Je vraagt namelijk bij een erge vloek om je eigen
verdoemenis. Ik ben wel christelijk opgevoed en ging vanaf mijn vroege jeugd met
mijn ouders mee naar de kerk. Dit deed me echter vrijwel niets in mijn tienerjaren tot
mijn negentiende jaar. Ik was in mijn puberteit zozeer bezet met wereldse en zondige
dingen, dat ‘de god van deze eeuw‘ mijn zinnen verblindde, zodat de verlichting van
het Evangelie mij niet bestraalde (zoals we lezen in 1 Kor. 4:4).
Ik werd er dus voor bewaard om drugs te gebruiken. Ik herinner me dat mijn vriend
bij ons thuis mij trachtte te verleiden tot het gebruik van drugs. We waren in de
schuur van mijn vader. Hij schrapte voorzichtig iets van een bruin staafje in de tabak
van een joint. Hij mocht er niet te veel in doen, omdat het spul duur was en hij geen
overdosis wilde innemen. De joint werd voorzichtig dichtgemaakt met twee vloeitjes.
De uiteinden van de vloeitjes maakte hij ook dicht, zodat er geen drugs uit kon
vallen. Ik wilde wel meemaken wat hij ervoer, maar weigerde zelf te roken van de
joint. Enkele keren ging ik met zijn vriendengroep mee, om te zien hoe ze een ‘trip’
beleefden en ‘high’ werden.
Op een keer ging ik met mijn vriend mee naar ‘De Beuk’ in het centrum van
Middelburg. Ik vermoedde dat dit voor mij, als niet-druggebruiker, min of meer
gevaarlijk zou kunnen zijn. Ik wilde in ieder geval niet ‘gesnapt’ worden. Vooral
handelaren van harddrugs waren in de tijd op hun hoede, omdat de handel hiervan
verboden was. Hopelijk zagen ze mij niet als een infiltrant van de politie. Ik was toen
een langharige jongen, die niet op opviel tussen de druggebruikers. Daarbij was mijn
vriend daar een bekende. De gebruikers zaten binnen in het gebouw te blowen,
soms in kleine hokjes met spiegels en felle kleuren. Ze werden ‘stoned’ door de
drugs en de daarbij behorende hardrockmuziek.
In het midden van het gebouw kwamen we bij een wat duistere bar en gingen daar
tussen de langharige gebruikers zitten. Op een gegeven moment kwam er een
uitgeholde winterpeen mijn richting uit. Deze was gevuld met een warm gemaakte
geurende drab, een drugs die gezamenlijk werd gebruikt. Je moest eraan snuiven. Ik
schrok, want als ik niet zou snuiven, zou het uit kunnen komen dat ik geen
druggebruiker was! Gelukkig had ik kauwgom in mijn mond, wat ik als aanwensel
gebruikte, dat ik al iets had. De druggebruiker die mij de holle peen aanreikte keek
me even aan, terwijl ik naar mijn mond wees. Vervolgens gaf ik de drugs door aan
mijn vriend, die het gewoon tot zich nam.
Daarna zijn we toch maar weggegaan, om geen ergere confrontatie te moeten
meemaken. Mijn vriend vertelde me over zijn ervaringen. Hij woonde gewoon nog in
een behoudend christelijk gezin. Op een zekere dag kwam ik hem in Middelburg
tegen. Hij kwam angstig op mij af. Ik schrok van zijn oogopslag. Hij dacht dat hij een
overdosis had ingenomen! Gelukkig kon hij zich nog op tijd laten helpen. Dit was voor
mij nog meer een stimulans om geen drugs te gaan gebruiken…

Dit was voor mij een stimulans
om geen drugs te gaan gebruiken
In de vriendengroep van hem kwam iemand tot inkeer. Hij woonde ook in Middelburg.
Hij maakte een opzienbare, radicale verandering mee. Hij ging op zichzelf wonen en
streng christelijk leven, terwijl hij zich verdiepte in oudvaders, zoals Justus Vermeer.
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Ik was zelfs inmiddels door Gods genade tot bekering gekomen. Ik heb hem enkele
keren bezocht en met hem gepraat over het geestelijk leven.
Ik weet niet of hij zich geestelijk te veel heeft vermoeid in deze voor een exdruggebruiker moeilijke leesstof. Er kunnen ook andere oorzaken zijn geweest. In
ieder geval ging hij vreemd, overgodsdienstig gedrag vertonen, wat zelfs overging in
godsdienstwaanzin. Hij vertrok vanuit Zeeland naar de Onzalige bossen op de
Veluwe, waar hij als een soort kluizenaar in een caravan woonde. Hij nam uit principe
geen uitkering aan, terwijl hij financieel wel door zijn vader werd geholpen.
Zeeland was te zondig voor hem geworden; hij ‘mocht’ niet meer over de Sloedam.
Er was dus een godsdienstige demon in hem, die hem dwong bepaalde dingen wel
of niet te doen. Zo kwam hij zelfs niet op de bruiloft van zijn zus.
Mijn vriend bezocht hem in de caravan. Het was al aan het eind van de morgen. De
deur van de caravan hing scheef. De ex-verslaafde had een visioen gezien op een
wand van de caravan. Hij heeft mijn vriend ook te kennen gegeven, dat hij daar de
wederkomst afwachtte op deze afgezonderde plaats. Zag hij zichzelf als één van de
laatste overgeblevenen, daar op de Veluwe?
Zijn psychische toestand was op een gegeven moment echter van dien aard, dat
men besloot in te grijpen. Ze hebben hem naar een inrichting gebracht. Daar is hij
vanuit een hogere verdieping naar buiten gesprongen en omgekomen.
Toen ik in de twintig was, had ik vriendschap met een gelovige jongen. Hij had al
vroeg belijdenis van zijn geloof afgelegd en ging daarna aan het avondmaal. In zijn
vorige periode had hij wel drugs gebruikt, maar niet vaak, of misschien wel heel
weinig. Het kan jaren duren voordat de (invloed van) drugs uit je lichaam zijn
verdwenen.

Wij hadden fijne geestelijke gesprekken
Ik ging samen met hem op vakantie naar Schotland. Wij hadden fijne geestelijke
gesprekken. Hij was vurig van geest. Hij ging studeren, eerst voor onderwijzer en
daarna ging hij verder in de theologie.
Toen ging het ineens mis. Hij kreeg, waarschijnlijk als gevolg van zijn vroegere
druggebruik, een ‘badtrip’. In het ziekenhuis werd hij weer tot rust gebracht, onder
meer door het gebruik van valium. Toen knapte hij weer op en ging verder studeren.
Ik weet niet of deze studie hem teveel inspanning heeft gekost. Er waren blijkbaar
ook belangrijke innerlijke oorzaken, die uiteindelijk openbaar kwamen. Hij is opnieuw
ingestort. Daar is hij niet meer van opgeknapt. Het bleek toen dat hij leed aan
schizofrenie.
Hij woonde op den duur in een opvangcentrum in Vlissingen. Ik ben daar nog een
keer bij hem op bezoek geweest. Ik bemerkte tot mijn ontsteltenis dat hij ‘een andere
geest of persoonlijkheid’ in zich had. Uiterlijk was hij nog hetzelfde, maar innerlijk was
hij iemand anders voor mij op dat moment. Ik heb het hier persoonlijk moeilijk mee
gehad. Uiteindelijk is er brand uitgebroken in het grote gebouw, waar hij in verbleef.
Hij is toen met een aantal anderen omgekomen. Ik heb hem geestelijk goed gekend
en ik vertrouw er op dat God hem in Zijn genade heeft thuisgehaald in de hemelse
heerlijkheid.
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De jongen die regelmatig houseparty’s bezocht
Ik heb vroeger ook twee jaar op een protestants-christelijke school lesgegeven. In de
tweede klas van het voortgezet onderwijs zat daar een eenzame jongen bij mij in de
les. Hij woonde bij zijn vader. Hij had geld genoeg om voor zichzelf luxeartikelen te
kopen. Soms showde hij met een gameboy bij zijn klasgenoten. Een andere keer
trakteerde hij hen met iets lekkers. Ik herinner me dat ze al met al toch niet zo met
hem optrokken. Ik denk dat hij te saai voor hen was.
Later ben ik naar het reformatorische Calvijn College vertrokken, om daar godsdienst
te geven. Mijn achterneefje zat bij hem in de klas. Deze vertelde me later dat hij
regelmatig houseparty’s bezocht. Het is duidelijk dat dit zijn (psychische) gezondheid
geen goed deed. Op een zekere dag had hij medicijnen gehaald voor een ziekte van
zijn vader. Deze pillen heeft hij in de klas opgegeten. De klasgenoten dachten dat hij
snoepjes aan het eten was. Bij de wisseling van de les stortte hij neer op de grond.
Hij is snel naar het ziekenhuis gebracht, waar ze zijn maag hebben leeggepompt.
Zodoende heeft hij het overleefd.
Het is nu de vraag: ‘Wilde hij eigenlijk wel zelfmoord plegen?’ Ik denk het niet. Hij
deed het op een plaats waar hij nog kon worden gered. Ik denk dat het was een
enorme schreeuw om aandacht was. Zijn probleem was zo groot, dat hij het niet
onder woorden kon brengen. Hij heeft zijn probleem op deze wijze kenbaar gemaakt.
Het is in dit voorbeeld ook weer duidelijk dat satan uit is op de vernietiging van de
mens.
Het is opmerkelijk dat satan zijn slachtoffers verdooft (vaak ook met drank en drugs)
en vervolgens laat verzinken in stress en angst. Hij neemt de wil de angstige
schimmen gevangen of hij wakkert de agressie aan.

Een psalm van een verslaafde
Een politieagent vond eens op een papiertje de volgende ‘psalm van een verslaafde’:
Koning Heroïne is mijn herder.
Ik heb hem steeds nodig.
Hij maakt dat ik neerlig in de goot.
Hij leidt mij langs troebele wateren.
Hij vernielt mijn ziel.
Hij leidt mij langs de paden der verdorvenheid.
om des spuits wille.
Ja, ik zal wandelen door het dal
van armoede en alle kwaad vrezen,
want gij Heroïne zijt met mij.
Uw naald en uw capsule
Trachten mij te vertroosten,
zij ontdeden de tafel
van levensmiddelen
in aanwezigheid van mijn familie.
Gij berooft mij van mijn verstand.
Mijn beker van droefenis loopt over.
Zeker, heroïneverslaving zal mij vervolgen
al de dagen van mijn leven;
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en ik zal voor eeuwig wonen
in het huis der verdoemden.
Je kunt er Psalm 23 zomaar naast leggen. Doe dat maar! Het is een ontroerend
verschil.

De nachtmerrie van verslaving
Op de achterzijde van het papiertje geeft de verslaafde ons te kennen;
‘Werkelijk, dit is mijn psalm. Ik ben een jonge vrouw van 20 jaar oud. Gedurende het
laatste anderhalf jaar ben ik door de nachtmerrie van verslaving gegaan. Ik wil
ophouden met het nemen van ‘dope’. Ik probeer het, maar kan het niet! De
gevangenis en het ziekenhuis hielpen mij er niet vanaf. De dokter vertelde mijn
familie dat het beter en inderdaad vriendelijker zou zijn geweest, wanneer de
persoon die mij met verdovende middelen liet kennismaken, een pistool had
genomen en mij van het leven had beroofd. Had ze het maar gedaan! O God, hoe
graag zou ik willen dat ze dat had gedaan!’
Deze vrouw heeft waarschijnlijk een christelijke achtergrond, omdat ze deze psalm
heeft gebruikt voor haar probleem. Er zijn heel wat christelijke en ook reformatorische
jongeren, die zijn uitgezworven en vervolgens in de valstrikken van satan zijn
terechtgekomen.
Een predikant hield met Kerst eens een toespraak voor zwervers in het gebouw van
St. Ontmoeting in Rotterdam. Daarbij kwam er een zwerver naar hem en vroeg de
dominee of hij hem nog wel kende; hij had immers catechisatie van hem gehad!

Jaap, de verslaafde
C. Stam gaf eens het verhaal door van Jaap, een jonge heroïneverslaafde. Hij werd
door een rechercheur gevonden op de zolder van een kraakpand in een binnenstad.
Het stonk er muf en de regen drupte door de wegrottende plankenzoldering. Jaap
moest maar weer eens mee, want de buit van zijn laatste inbraak lag verspreid rond
de berg vodden, die zijn bed vormden. Het jonge meisje, dat bij hem ‘inwoonde’,
huilde zacht, gaf haar naam op en beloofde alles eerlijk op te biechten als ze niet
mee hoefde naar het politiebureau. Ze was niet eens verliefd op Jaap, maar ze bleef
uit puur medelijden bij hem. De hoop om hem nog te helpen of om iets voor hem te
betekenen had zij al opgegeven, want Jaap, de 17-jarige en aanvankelijke
veelbelovende zoon van een hardwerkende chef-monteur, was verslaafd aan
heroïne…
Vijf maanden geleden had hij tijdens een kampweek van scholieren in een
jeugdcentrum van een stadje op de Veluwe zijn eerste snufje heroïne niet willen
afslaan. Hij zou niet verslaafd raken, want hij wist wel hoe gevaarlijk dat spul is…
tenminste, dat dacht hij.
Nu een goede week voor het kerstfeest, wenste hij slechts heroïne of doodgaan!
Ze hebben geprobeerd Jaap nog te redden. Na een zwaar lijden als gevolg van
pogingen om Jaap te verlossen van zijn verslaving, zagen ze hem met vele anderen
in een inrichting. Hij keek met holle ogen naar zijn speelgoedbeertje en was niet in
staat iets te zeggen of te herkennen. Hij is uiteindelijk vroegtijdig overleden, na te zijn
weggelopen uit de inrichting.
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Blijf op een veilige afstand!
Pas op voor de verleidende kracht van satan, die je in een wurgende greep te
pakken kan nemen als je in zijn gezichtsveld verkeerd. Zorg daarom dat je op veilige
afstand blijft! Ik herinner me dat mijn broer vroeger tijdens een vakantiereis in
Schotland graag vanaf de hoge krijtrotsen naar beneden keek. Voor mijn gevoel
begaf hij zich daarbij te dicht bij de afgrond. Hij genoot echter van het geweldige
uitzicht!
Stel je voor dat er van de enen naar de andere plaats daar twee wegen bevonden:
één vlak langs de afgrond van de krijtrotsen en de andere op een veilige afstand. De
laatste weg is daarbij veel saaier en eentoniger. Toch kun je beter kiezen voor deze
weg. Je weet namelijk nooit of je vroeger of later toch een keer in de afgrond stort.
Kies daarom voor de veilige weg dicht bij de Redder en Behouder van verloren
zondaren, die op het punt staan om verloren te (kunnen) gaan. Zie niet sterk op de
zaken die je kunnen verleiden! Blijf uit de buurt van de grote verleider!

Lessen uit de tijd van Tertullianus
In de Romeinse oudheid was de apologeet Tertullianus (ca. 160-222 na Chr.) was
een ijverig verdediger van de christelijke leer en het christelijke leven. Zijn boek ‘De
openbare spelen’ (De Spectaculis) is weer een bijzonder actueel boek geworden. De
meer oppervlakkige, wereldse christenen in zijn dagen zagen niet zoveel kwaad in
het bezoeken van de spelen. Zij verdedigden zich door te zeggen: ‘In de Bijbel staat
nergens: gij zult niet naar het circus gaan, noch naar het theater; gij zult geen
toeschouwer zijn bij een atletenwedstrijd, noch bij een gladiatorenspel.’

Pas op voor
het gevaar van besmetting!
Tertullianus verklaarde, dat ‘de begeerlijkheden van de wereld’ in de Bijbel
veroordeeld worden. Als één van de sterkste argumenten tegen het gaan naar de
spelen, voerde hij aan ‘het gevaar van besmetting’. De beïnvloeding door de spelen
was bijzonder groot. En zo is het ook bij de beïnvloeding door de media in onze
dagen!
Tertullianus leerde: ‘De gehele wereld is van satan en zijn engelen vervuld. Wij zijn
niet afvallig van God door het feit, dat wij in de wereld leven, maar slechts dan
wanneer wij ons in enigerlei opzicht ophouden met de zonden van de wereld.’
De schouwburg beschouwde hij in letterlijke zin de privaatwoning van de duivel. Hij
verhaalt ons, dat een boze geest op een keer in een christen was gevaren, toen deze
per ongeluk (?) de spelen bijwoonde. Toen de duivelbanner (exorcist) aan de boze
geest vroeg, welk recht hij had om zich te permitteren in het lichaam van een dienaar
van God te kruipen, antwoordde de geest: ‘Ik heb hem in mijn eigen huis ontmoet!’
De apologeet en redenaar Tertullianus was van mening dat elk heidens kind vanaf
de geboorte al een demon had. Dit is wellicht overdreven, maar we mogen wel
aannemen dat kinderen van afgodendienaars al spoedig een demonische belasting
met zich meedragen. De verdediger van het christendom zag magie, astrologie en
spiritisme duidelijk als demonenwerk. Hij stelde daar tegenover dat iedere christen de
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geestelijke kracht ontvangt tot uitdrijving; zij hebben namelijk macht over demonen
door het noemen van de Naam van Jezus.

Demonen onderwerpen zich
aan de dienaren van God en Christus
Tertullianus verklaart ons: ‘Vrezend voor Christus en God onderwerpen ze zich aan
de dienaren van God en Christus. Zo verlaten ze in een ademtocht, overstelpt door
de gedachte aan het oordeelsvuur, op ons bevel de lichamen die zij waren binnen
gedrongen, onwillig en bedroefd en voor uw ogen openlijk te schande gemaakt.’
Ik heb gelezen dat er in de gemeente van Rome, in de derde eeuw, wel zo’n 42
uitdrijvers van demonen (exorcisten) in dienst waren. In de tijd van Tertullianus moet
het dus een bekend verschijnsel zijn geweest, dat er keer op keer demonen werden
uitgedreven.
De huidige maatschappelijke situatie, met de vele occulte machten, wordt steeds
meer vergelijkbaar met de decadente welvaartsperiode van Rome. Het was de tijd
van brood en spelen, afgodendienst en occultisme. Het uitdrijven van demonen zal
dus ook steeds meer in praktijk moeten worden gebracht door de toegewijde
gelovigen! Zijn we er wel op voorbereid? Als de reformatorische kerken
buitenkerkelijken willen aanlokken, om ze onder het Woord van God te kunnen
krijgen, dienen ze ook het uitdrijven van demonen te praktiseren. De geestelijke
gaven uit 1 Kor. 12 dienen daarom ook weer aan de orde te worden gebracht. De
Heilige Geest geeft ook ‘de werkingen der krachten’ en ‘de onderscheiding der
geesten’ aan de gemeenten (1 Kor. 12:10 en 28).

Geloof, bid en waak!
Laat je niet verrassen en meeslepen door demonische en magische invloeden! Doe
de wapenrusting Gods steeds weer opnieuw aan! Neem ter harte wat we lezen over
de geestelijke wapenrusting in Efeze 6:10-13: ‘Voorts mijn broeders, wordt krachtig in
de Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van
God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij
hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele
wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht
hebbende, staande blijven.’

Vergeet niet de geestelijke wapenrusting aan te doen!
Als het gaat over occulte machten zijn er twee belangrijke zaken waar we over
moeten waken: Volgens de bekende schrijver C.S. Lewis kunnen wij aangaand de
duivelen twee ernstige vergissingen maken: door niet aan ze te geloven of door wel
aan ze te geloven, maar een buitensporige en ongezonde belangstelling voor ze te
koesteren.
Er is, volgens mij, het gevaar de onkunde, dat we te weinig van occulte machten
weten (zodat we te gemakkelijk kunnen worden verleid) en aan de andere kant
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kunnen we er ook te veel van willen weten, zodat we er door worden gepakt en
geboeid.
Als je de strijd moet aanbinden tegen de occulte machten, moet je ook weten waar je
zoal tegen dient te strijden. Vergeet in ieder geval niet de geestelijke wapenrusting
aan te doen.
En zonder hulp van de krachtige Held, de Heer der heerscharen, kan het zeker niet!
Leer in de geestelijke wapenrusting biddend te geloven!
In Openb.12:14 zien we dat de vrouw (de ware kerk van God) twee vleugels van een
grote arend heeft gekregen, om daarmee buiten het gezicht van de slang te kunnen
vluchten. Ik denk dat wij mogen aannemen dat deze twee vleugels het geloof en het
gebed zijn. We weten dat een christen gelovig en biddend kan vluchten tot de
schuilplaats van de Allerhoogste (Ps. 91).

Gebruik de vleugels van geloof en gebed!
Jongeren die zich laten meesleuren door satanische invloeden, krijgen steeds meer
moeite met persoonlijk bidden. Als ze daar helemaal mee stoppen, zijn ze een
willoos slachtoffer van satan geworden. Zij hebben niet meer de wil om nog terug te
keren naar het min of meer beschermde gebied. Zij hebben hulp van anderen nodig.
Let erop: als je steeds weer naar iets zondigs pakt, word je er spoedig door ingepakt!
Wie is er nog aan het woord als het geweten niet meer spreekt?
Waar zijn de bewogen, biddende gelovigen gebleven, die blijven bidden voor hen die
niet meer bidden?! Draag de afgedwaalde jongeren op de vleugelen van het gebed!
Red hen die ter doding wankelen, want zij wankelen ter doding, als jij je onthoudt
(volgens Spr. 24:11). De verlamde man werd door het dak heen aan de voeten van
Jezus gelegd. En Jezus zag het geloof van de dragers.
Gebruik maar veel de vleugels van geloof en gebed!
We lezen in Zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus, als uitleg bij de bede
‘Leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’: Dat is: dewijl wij van
onszelf alzo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe
onze doodvijanden, de duivel, de wereld, en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan
te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van Uw Heilige
Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke
tegenstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’
Iemand vertelde tijdens een samenkomst een voorbeeld over een rat in een
zendingsvliegtuigje. Tijdens de vlucht kwam de rat tussen de bagage vandaan en
begon aan bedrading te knagen. De piloot zag geen kans de rat weg te jagen bij de
bedrading. Hij zou dan de stuurknuppel los moeten laten, waardoor het vliegtuig
omlaag zou storten. Als de rat een kabel zou doorknagen was de kans ook groot dat
het vliegtuigje zou neerstorten. Wat kon de piloot nu nog doen?
Opeens kreeg hij een helder idee. Hij zette zijn luchtmasker op en ging zo hoog
mogelijk vliegen! Uiteindelijk ging de rat dood door zuurstofgebrek.
Het voorbeeld is duidelijk. Wij moeten ook zorgen zo hoog mogelijk te vliegen, zodat
de satan zijn schadelijke activiteiten zal moeten staken. Hij kan en mag niet zo dicht
in de nabijheid van God komen, waar de gelovigen door de vleugels van geloof en
gebed wel mogen en kunnen komen.
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Hoofdstuk III.
De geestelijke strijd in de eindtijd
- door massabeïnvloeding
- door de tijdgeest
- door geen tijd te hebben
De strijd tegen het World wide web van satan
- op het geestelijk slagveld
- in de wapenrusting
- in de kracht van God
- in het midden van demonische parasieten
- als een instrument in Gods hand
- met een biddende Jezus voor de gelovigen

II.

De geestelijke strijd
in de eindtijd

Massabeïnvloeding
De duivel heeft een eeuwenlange ervaring in het verleiden van de massa. Paulus
wilde de mensen door het Evangelie bewegen tot het geloof. De vijandige Joden
kwamen daar nogal eens tegenop en beroerden dan de schare. Zo kan een massa
heen en weer worden gestuwd door tegenovergestelde geestelijke invloeden. De
massa reageert vaak als een kudde dieren. Een oud spreekwoord heeft het zelfs
over ‘de domme menigte der kuddedieren’. Wijsgeer Seneca noemde de menigte het
zwakste en slechtste argument. Als je iets doet omdat de meesten dat doen, is dat
een slecht argument. De puriteinse prediker Thomas Brooks leert ons over het
volgen van de massa: ‘Zij, die met de menigte wandelen, zullen met de menigte
vergaan. De weg om voor eeuwig verloren te is gaan is: te doen zoals de meesten
doen. De menigte is een stroom waar je met kracht tegenin moet roeien.’
Velen doen ook dingen omdat ze altijd zo zijn gedaan. Zij letten niet op zozeer op de
eisen en van onze tijd, op de maatregelen die nodig zijn om zich in een postmoderne
tijd als christen in Christus te kunnen handhaven
Gewoonte of traditie mag niets afdoen van de waarheid en de eisen van Gods
Woord. Als de traditie (met een kleine ‘t’) gaat heersen over de uitleg van Gods
Woord in leer en leven, is er weer een reformatie nodig. Satan zal van alles proberen
om de waarheid van Gods Woord te ontkrachten. Hij doet dat ook in onze kringen op
een listige en occulte wijze. De denk- en leefwereld van veel christenen wordt voor
een belangrijk deel mede bepaald door het seculiere denken in onze samenleving.
Ook reformatorische mensen zijn mensen van hun tijd.

Ook reformatorische mensen zijn mensen van hun tijd
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Velen van ons denken behoorlijk postmodern en individualistisch. Van alles wat op
hen afkomt, denken ze: ‘Wat doet het me? Wat heb ik eraan? Wat kan ik ermee? Wil
ik het wel hebben? Bevalt het me wel?’ Als dit niet het geval is, wordt het al snel
terzijde geschoven. De norm kan worden: ‘Wat vinden ze ervan?... wat vind ik
ervan?’ Een individualist stelt zijn eigen rechten boven die van een ander. Dat hij
verplichtingen heeft naar een ander, komt op lagere plaats.

Jongeren willen graag verbonden,
maar niet gebonden zijn
Jongeren willen graag met iemand verbonden zijn, maar ze willen niet gebonden zijn.
Als je aan iets gebonden bent, heb je ook verantwoordelijkheden en verplichtingen.
Wie beseft het, dat je juist ook gebonden kunt zijn aan je eigen zondige begeerten,
aan de tijdgeest en aan de invloed van satan?

De Tijdgeest
We worden bepaald bij een vreemd, occulte en tegelijk normaal verschijnsel. Dit
verschijnsel personifiëren we; we maken er een geestelijk persoon van. Hij is slechts
tijdelijk, maar heeft door alle tijden heen al bestaan. We bedoelen de Tijdgeest.
Omdat hij met zijn tijd meegaat, voelt hij zich te allen tijde op zijn gemak. Min of meer
bepaalt hij de omstandigheden in iedere tijd, tot op zekere hoogte, zelf.
Hij beïnvloedt ook onze tijd…
We kunnen de karaktertrekken van de Tijdgeest in onze tijd opmerken. In vorige
tijden heeft hij veel succes gehand met zijn humanistische ideeën, met de drie
leuzen: ‘gelijkheid, vrijheid en broederschap’. Nu gaat het meer om de eigen
persoonlijke vrijheid in denken en doen. Alles moet kunnen, wat je maar wilt. Doe
waar je zin in hebt. Laat ook een ander vrij in waar hij voor wil kiezen. Dring niemand
je eigen geloof op. Laat elkaar met rust. De Tijdgeest is de geest van de massa,
waardoor hij ook ons wil beïnvloeden.

De Tijdgeest is de geest van de massa
De Tijdgeest beïnvloedt door mode, wetenschap, media, popmuziek. Hij boekt de
beste resultaten bij de jeugd. De jeugd is gemakkelijk te beïnvloeden, heeft nog geen
sterk gefundeerde mening en is op zoek. Jongeren stellen hun hart al snel open voor
de nieuwste wereldse ontwikkelingen, die gewoonlijk door satan worden beïnvloed.
De Tijdgeest fluistert jullie in: ‘He, jij daar! Je gaat niet met je tijd mee; je bent
ouderwets. Je wordt te veel gevangen gehouden door de verouderde meningen van
je ouders en de kerk. Wees ook niet zo kortzichtig en bekrompen. Geef jezelf de
ruimte! Ga met me mee de wijde wereld in, via het World wide web of via andere
toegangsdeuren. In de wereld hebben ze tenminste genoeg tijd voor, wat je niet altijd
kunt zeggen van je ouders.’
Misschien ligt hier wel een leerpunt voor veel ouders. Sommige werkende ouders
hebben het te druk om voldoende tijd te besteden aan hun kinderen. Wat dat betreft
gaan ze ook met hun tijd mee. Een student belde eens voor een onderzoek ’s
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avonds om negen uur naar twaalf willekeurige woningen, om ouders te vragen of zij
wisten waar hun kinderen waren op dat tijdstip. Volgens zijn rapport werden de
eerste vijf telefoontjes aangenomen door kinderen die niet wisten waar hun ouders
waren.
Veel kinderen worden min of meer aan hun lot overgelaten. Satan en zijn demonen
hakken op de gewonde gevoelens van deze jongeren in.

Verlies geen genadetijd!
Jongeren die met hun tijd mee willen gaan verliezen hierdoor teveel genadetijd!
Gemiddeld wordt in Nederland al zo’n 40% van de vrije tijd door tieners besteed
achter een beeldscherm.
Waarom wil je jouw kostbare tijd verliezen aan de boze Tijdgeest, die je wil
misvormen en mismaken? Luister naar het Evangelie: God heeft je gemaakt en wil
je door Zijn genade ook weer heel maken! Wil je dit niet meemaken?!
Wie in het geloof tot Jezus mag vluchten, heeft zodoende geen demonisch gevaar te
duchten. Luister maar naar de nog altijd actuele uitnodigingen en woorden van God,
in Ps. 95:6-8: ‘Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor de
HEERE, Die ons gemaakt heeft. Want Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn
weide, en de schapen van Zijn hand.
Heden, zo je Zijn stem hoort, verhard je hart niet!…’

‘Zorg dat ze geen tijd hebben…’
Iemand gaf mij het volgende bewerkte fictieve verslag van een occulte vergadering
door satan en zijn demonen. Een soortgelijk iets zou achter de schermen kunnen
gebeuren:
‘Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. Als opening zei hij:
‘We kunnen christenen er niet van weerhouden naar de kerk te gaan.
We kunnen ze er niet van weerhouden stille tijd te hebben.
We kunnen ze er zelfs niet van weerhouden
een relatie met hun Zaligmaker te hebben.
Zodra ze in de Heere Jezus geloven is onze macht over hen verbroken.
Dus laat ze maar naar de kerk gaan
en laat ze zich maar kerkelijk of christelijk noemen.
Maar zorg ervoor dat ze geen tijd hebben.
Geen tijd om een echte wandel met God te hebben.
Dit is wat ik wil dat jullie doen: leid ze af van hun pogingen
om een leven met God te hebben en houd dat vol’.
‘Hoe moeten we dat doen?’ vroeg één van de demonen.
Houd ze bezig met nutteloze zaken in het leven,
verzin steeds meer dingen om hun gedachten mee te vullen,
zodat ze gesloten zijn voor alles wat echt van belang is.
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Laat christenen het onderling veel oneens zijn met elkaar.
Strooi verzinsels, roddels en praatjes in hun gedachten.
Laat ze onderling veel discussiëren over allerlei bijzaken,
dominees en kerken.
Zorg ervoor dat ze vooral niet over de kern spreken.
Zorg ervoor dat christenen onderling geen goede vriendschappen krijgen.
Let erop, dat ze niet met elkaar gaan bidden.
Laat ze in de tijd die ze voor ontspanning hebben zo buitensporig zijn,
Dat ze zelfs van de ontspanning uitgeput raken
en er geen tijd meer is voor God.
‘Hoe kunnen we dit bereiken?’ vroeg een andere demon.
Geef hen geen moment rust om tot zichzelf te komen.
Zorg, dat ze elk moment iets hebben om over na te denken,
zorg dat ze op elk rustig moment muziek aanzetten,
zorg dat hun e-mailboxen vol zitten met mails,
waar ze op moeten reageren of over nadenken.
Zorg dat ze hun aandacht geven aan alles, behalve aan God.
Het zal zeker werken, het is goed plan!’

Het world wide web van satan
Satan zit als een overkoepelde spin boven een wereldwijd netwerk. Ik denk dat het
vergelijkbaar is met het World Wide Web, zoals het bij internet werkt. Satan heeft
eeuwenlange ervaring met het opzetten en uitbouwen van een communicatief
netwerk, met miljoenen en miljoenen verbindingen. Zijn engelen of demonen voeren
zijn kwaadaardige opdrachten wel uit. Hij infiltreert, indoctrineert en manipuleert en
maakt gebruik van allerlei occulte tactieken. Hij maakt ook gebruik van de goddeloze
mensen, die hun hart hebben opengesteld voor zijn ingevingen en invloeden. Hij
maakt bij voorkeur gebruik van wereldheersers en als het hem lukt ook van
kerkleiders. Hij laat wereldsystemen en filosofieën uitdenken, zoals het communisme,
maar werkt ook misleidende wereldgodsdiensten, zoals de islam.
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Een occult wereldwijd netwerk

De illustratie laat zien hoe satan als de overkoepelende spin de heerser en
bestuurder van het boze wereldwijde netwerk is. De demonische spinnen worden
door hem geïnspireerd en aangestuurd. De mensen houden het wereldgebeuren in
de gaten. Zij worden voorgelicht, geïndoctrineerd en gemanipuleerd door de
hooggeplaatste medewerkers van satan. In het vervolg zullen we zien dat dit de
overheden, de machten en de geweldhebbers van deze eeuw zijn (volgens Efeze
6:10). Daar hebben wij tegen te strijden. Met de twee grote spinnen naast de spin
satan worden het eerste wereldse beest 666 en het tweede antichristelijke beest (de
valse profeet) bedoeld. De tien kleinere spinnen zien op de tien antichristelijke
koningen (Openb. 17:17). Samen vormen zij in de eindtijd een antichristelijk complot.
Het is een vast en aaneengesloten machtsblok op politiek, economisch en religieus
gebied. Zij zullen tot een ongekende macht komen in de nieuwe digitaal gestuurde
wereldstad Babylon. Dit wordt verderop in dit boek uitgewerkt.
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De kleine spinnen aan de onderkant van de wereldbol zijn de demonen: de
geestelijke boosheden in de lucht (Efeze 6:10). Zij vervullen op een occulte wijze de
wereld. Ze zijn dus ook aanwezig onder, om en in de mensen. Al de spinnen zijn aan
elkaar verbonden door het world wide web van satan. Zij hebben occulte digitaal
contact met elkaar. De mensen worden door hen beïnvloed, belast en soms ook
bezet.
We moeten de identiteit en de activiteiten van satan en zijn handlangers leren
ontdekken, zodat we in de wapenrusting Gods stand kunnen houden in onze positie
in Christus. Door Jezus Christus kunnen wij in Zijn overwinning blijven staan.
Niet voor niets wordt satan ‘de overste der wereld’ genoemd (in het Engels: the ruler
of this World). Het Griekse ‘archon’ wijst erop dat het een politieke leider is. Satan
wordt in de Bijbel ook genoemd ‘de overste van de macht der lucht’.
In Ef. 2:2 gaat het erover dat de gelovigen vroeger gewandeld hadden, ‘naar de
eeuw van deze wereld, overeenkomstig de loop van deze wereld, naar de overste
van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der
ongehoorzaamheid’. Dit was in overeenstemming met de invloedssfeer van de eeuw
waarin ze leefden, van de tijdgeest, waarmee de duivel de ongelovigen tot zonde
inspireerde. Dit gaat dus over de gedachtevormen en het denkmilieu van het
goddeloze wereldsysteem uit die tijd.
De derde titel van satan is ‘de god van deze eeuw’ (zie 2 Kor. 4:4). Het Griekse
woord ‘aion’ betekent vaak: de gedachte, die in een bepaald tijdperk op de voorgrond
treedt.
We lezen in 2 Kor. 4:3-4: ‘Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt
in hen, die verloren gaan. In wie de god van deze eeuw de zinnen verblind heeft,
namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie
der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van God is.’

De god van deze eeuw verblind
de zinnen van de ongelovigen
Satan is erop uit om de gedachten van de ongelovigen te verblinden. Er is genoeg
kracht in het Evangelie om een zondaar te redden, maar hij is het meeste doof en
blind die niet wil horen en zien. Ongeloof en ongehoorzaamheid sluiten de ogen voor
Christus en openen het hart voor satan. En als iemand demonische invloeden toelaat
in zijn hart, heeft de duivel vrij spel…
We hebben al eerder Openbaring12 doorgenomen. Ik ga er nu verder op door, om
daarna te komen bij Openb.13, waar het gaat over de massabeïnvloeding door satan
en de twee beesten.
In het tweede deel van Openb.12:12 lezen we: ‘Wee hun, die de aarde en de zee
bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij
een kleine tijd heeft.’ In de Willibrord vertaling lezen we: ‘Wee u, aarde en zee: de
duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat zijn dagen geteld
zijn.’
Dit is een zeer ernstige zaak voor de mensen van nu, die in de eindtijd (of de
eindstrijd) op het slagveld leven.
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We leven op een geestelijk slagveld
Waarom wordt er in het boek Openbaring door God zoveel nadruk op gelegd, terwijl
wij er over het algemeen zo weinig rekening mee houden? Houden we zoveel van
onze rust en welvaart, dat we niet opgeschrikt willen worden door de werkelijkheid?
We lezen in Luk. 11:21: ‘Als een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij
heeft in vrede.’ Met deze ‘sterke gewapende’ wordt satan bedoeld. Als we een rustig,
geordend kerkelijk leven hebben, zonder opzienbarende wijzigingen, is dat dan een
teken van een geestelijk strijdperk?
Sommige kerkmensen zijn bang voor opzienbarende bekeringen, die je onrustig
kunnen maken. Liever bewaken en bewaren ze de rust en gewoonte van vroeger. Is
het goed dat we niet meer opgeschrikt worden door geestelijke activiteiten op het
christelijk front?
Er wordt opgemerkt over de valse profeten in Israel in Ezech. 13:3-4: ‘Zo zegt de
Heere HEERE: Wee over die dwaze profeten, die hun geest nawandelen, en
hetgeen zij niet gezien hebben! Uw profeten, o Israel, zijn als vossen in de woeste
plaatsen.’ In vers 10 lezen we verder: ‘Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden,
zeggende: Vrede, daar geen vrede is; en dat de één een lemen wand bouwt, en ziet,
de anderen deze pleisteren met loze kalk.’ We lezen in Jer. 6:14 (in het Engels):
‘They have also healed the hurt of My people slightly, saying: ‘Peace, peace! When
there is no peace.’
Let er op: we leven op een geestelijk slagveld, waarop de alles beslissende strijd
boven ons en in ons wordt uitgevochten! Als we ‘vrede, en geen gevaar’ blijven
zeggen, zal dan niet een haastig verderf ons kunnen overkomen?

Houd stand in de wapenrusting!
Waarom moeten wij, volgens Efeze 6:10, de gehele wapenrusting van God aan
doen? We worden door Paulus dringend vermaand en gewaarschuwd in Ef.6:10-13:
‘Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere, en in de sterkte van Zijn macht.
Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige
omleidingen van de duivel. Want wij hebbende strijd niet tegen vlees en bloed, maar
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze eeuw,
tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele
wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht
hebbende, staande blijven.’
Wanneer is dat: ‘in de boze dag’? Volgens de Studiebijbel is dat in de tijd waarin de
gelovigen nu leven, maar ook in de periode kort voor de komst van de Jezus
Christus, waarin de gelovigen bijzonder zullen worden vervolgd.

Wordt krachtig in de Heere!
De gelovigen worden opgeroepen (in vers 10) ‘om krachtig in de Heere te worden, en
in de sterkte van Zijn macht’. Vanuit de grondtekst kunnen we lezen ‘sterkt uzelf,
weest sterk of laat u versterken’. Het gaat hier om een blijvende opdracht (omdat het
in het Grieks in de gebiedende wijs van het praesens staat). Gelovige, blijf daarom je
kracht zoeken in de gemeenschap met de Heere Jezus! Aandoen en opnemen van
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de wapenrusting moet volgens de Griekse grondteksten (in de aoristusvorm) direct
worden opgevolgd. Het is een bevel!
Het doel van de toerusting is ‘om te kunnen standhouden’ tegen de sluwe
verleidingen van satan, de grote tegenstander, beschuldiger en lasteraar. De
gelovigen moeten standhouden in de positie die ze in Christus hebben ontvangen.
In vers 12 lezen we: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de
duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.’
Paulus noemt hier vier categorieën van geestelijke machten, die onder de leiding van
satan staan. ‘De overheden en machten’ zijn gezagsdragers onder de boze geesten.
‘De wereldbeheersers’ (‘kosmokratoras’) zijn geestelijke machthebbers die in relatie
staan met de overste van de wereld, de elementen van de wereld of de
wereldgeesten. Verder zijn er nog ‘geestelijkheden’ of ‘geesten’, die door de boze
worden bestuurd. Al deze boze machten zijn constant actief in en vanuit de ‘hemelse
gewesten’.
In Jak. 4:7 lezen we: ‘Zo onderwerpt u dan aan God, weerstaat de duivel, en hij zal
van u vlieden.’ 1 Petr.5:8-9 vermaant ons: ‘Zijt nuchter, en waakt; want uw
tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou
kunnen verslinden; en weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetende, dat
hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.’

Wees nuchter en waak!
Boze geesten of demonen zijn actief zoals parasieten op zwakke en slechte delen
van planten en bomen – als ze maar even de kans krijgen, vestigen zij zich op deze
plaatsen. Zo gaat het ook met virussen en bepaalde ziektekiemen. Geef de duivel
daarom geen plaats in welk gebied dan ook van je leven!
Als jij een opening geeft, zal een demon van de gelegenheid gebruik maken. Als je
onbeschermd naar besmette sites gaat, wordt jou computerprogramma binnen de
kortste tijd besmet.
De vijand zal in zijn aanvallen kijken naar onbeschermde plaatsen, daarom moet een
christen op zijn post blijven staan en steeds weer zijn wapenrusting aandoen en
gebruiken. In vers 13 worden we vermaand: ‘Daarom neemt aan de gehele
wapenrusting van God, opdat gij kunt weerstaan in de boze dag, en alles verricht
hebbende, staande blijven.’ Je moet in de verdediging blijven staan in de positie die
je als gelovige in Christus hebt ontvangen. Zorg er dan ook voor dat alle onderdelen
in orde zijn gebracht.

Demonen zijn als parasieten
In Openb. 14:12 gaat het over ‘de lijdzaamheid van de heiligen’, met het doel, om tot
het uiterste te volharden en het geloof te bewaren. De Heere Jezus zegt tot de
gelovigen in Luk. 21:19: ‘Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.’ De NBG vertaalt: ‘Door
uw volharding zult gij het leven verkrijgen.’ Lijdzaamheid is een militaire uitdrukking.
Als Romeinse soldaten hadden gevochten of zelfs waren teruggeslagen, dienden ze
zich weer te gaan versterken in het legerkamp. De gewonden moesten worden
verzorgd en de wapens weer in orde gebracht. Zo dient een gelovige actief
werkzaam te leven tot op het moment dat de Heere hem of haar weer tot de strijd
roept.
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Als we terugkeren naar de wapenrusting in Efeze 6, lezen we verder in vers 14:
‘Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan
hebbende het borstwapen van de gerechtigheid.’ De gelovige moet dus gereedstaan,
de lange mantel opgebonden hebbende met de gordel van de waarheid. In
eerlijkheid en oprechtheid moet je dus met het Evangelie klaarstaan om uit te gaan.
De gerechtigheid van God is daarbij het pantser.
Toen de duivel Maarten Luther op zijn zonden wees, kon deze hem verwijzen naar
Christus. Hij wist zichzelf echter bekleed met de gerechtigheid van Christus.
De boze beschuldiger en aanklager kan je niets maken, als Christus het voor jou in
orde heeft gemaakt!
Verder draagt vers 15 ons op: ‘En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid
van het Evangelie dan de vrede.’ Als je bereidwillig en bereidvaardig bent om het
Evangelie te verkondigen in de kracht van Christus, kan de duivel niets uitrichten om
dit te verhinderen. Zorg er voor dat je binnen handbereik blijft van de Heere, Die jou
dan als instrument in Zijn hand wil gebruiken.

Laat mij zijn een instrument
Bidt en zing maar:
‘Laat mij zijn een instrument, Heer, in Uw hand,
En gebruik mij waar Gij wilt, dat ik U dienen zal.
Geef mij een open oor, dat ’t stilste schreien hoort,
En laat mij helpen waar ’t leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen, Heer, naar Uw genadetroon,
Hulp, troost en plaats is daar, bereid door Uwe Zoon.
Vader, ‘k wil U danken, dat U gaf Uw Zoon,
Stervend voor verlorenen, droeg Hij het zondeloon;
Daar Hij verlaten werd, alleen en eenzaam was,
opdat ik nimmermeer door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven, Heer, sprekend van U, Die leeft!
Gij zijt mijn Heer en God, Die eeuwig leven geeft.
Laat mij zijn een brandend licht, stralend door U
Schijnend in de duisternis, waarin zo velen gaan.
Dat ‘k altijd spreken zal van Uw genade groot
En Uw vergeving die zondaren redt uit de dood.
Geef dat ik anderen brengen maag aan Uw voet,
En maak mij zelf bereid, mijn weg met U te gaan.’
(Door: Ria de Jong/Willy Appermont)

In Ef.6:16 lezen we verder: ‘Bovenal aangenomen hebbende het schild van het
geloof, waarmee gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.’ De
brandende pijlen zien op de boosheden en de listen van de duivel. Je kunt hier
denken aan vervolgingen, dwaalleren, verleidingen, beschuldigingen en laster.
Achter het manshoge schild kon de soldaat zich geheel verschuilen. De twee dunnen
lagen hout waren hierbij bedekt met een natgemaakte huid, waarop de brandende
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pijlen uitdoofden. Het geloof is het vertrouwen op en de verbondenheid aan de
Heere.
Vers 17 vervolgt: ‘En neemt de helm van de redding, en het zwaard van de Geest,
wat is het Woord van God.’ De Studiebijbel verklaart: ‘Met ‘de helm der redding’
bedoelt Paulus dus zowel ‘de zekerheid gered te zijn’, als ‘de hoop, de verwachting
van de definitieve redding’ bij de komst van Christus. De zekerheid van het geloof is
dus belangrijk in de geestelijke strijd. Ben je jezelf wel bewust van je vaste positie in
Christus?! Het is belangrijk dat je weet dat niets je zal kunnen scheiden ‘van de liefde
van God, in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 8:39).
Ik hoop dat je de toevlucht hebt genomen, om de voorgestelde hoop vast te houden
(Hebr.6:18). We lezen verder in verzen 19-20: ‘Welke wij hebben als een anker van
de ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel;
daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van
Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.’
God heeft een vast verbond gemaakt met de gelovigen. Als gelovige heb je houvast
in het werk van Christus, Die er eeuwig voor je is in het hemelse heiligdom. Door het
geloof mag je het anker van de hoop vasthechten achter het voorhangsel in het
eeuwige heiligdom. Een vastere positie kun je niet innemen. Wat er ook met je
levensschip gebeurt, het anker zit vast in de Rots der eeuwen, Die nooit zal
wankelen of bezwijken. Stormen mogen woeden, demonen mogen aanvallen, niets
zal de gelovigen kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, hun
Heere (Rom.8:39). Paulus schrijft het letterlijk in Rom. 8:37-39: ‘Maar in dit alles zijn
wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben
verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, nog machten,
noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, nog enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus
Jezus, onze Heere.’
De zekerheid van het geloof, door het houvast in het Woord en de beloften van God,
is dus van groot belang in de strijd tegen de satan en zijn demonen.
Kennis van Gods Woord en de bijbelse principes zijn hiertoe nodig. We dienen te
weten wat wij in Christus hebben. Als we Gods liefde hebben mogen ervaren,
kunnen we blijmoedig en krachtig zijn in de strijd; we weten dan in Wie wij geloven en
dat wij met Hem eeuwig zullen overwinnen.’
In de wapenrusting van Efeze 6 is het enige offensieve wapen ‘het zwaard van de
Geest’. Het is een kort tweesnijdend zwaard (een ‘machaira’). Het is het door de
Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, wat de overwinningen behaalt en de
sterke gewapende de vaten ontrooft. Jezus gebruikte tijdens de verzoeking door
satan ook dit wapen, toen de aanvallen afsloeg met ‘er staat geschreven…’(vgl.
Matth. 4:4,7,10).
We sluiten bij vers 18 de uitleg van Efeze 6 over de wapenrusting af, waar wordt
toegevoegd: ‘Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de Geest, en
daartoe wakende met alle volharding en smeking voor al de heiligen.’

Christus bidt voor de gelovigen
Bij de wapenrusting is dus ook het voortdurend gebed nodig. Wij moeten volhardend
waken en bidden om niet in verzoeking te komen. Gelukkig mogen de gelovigen ook
weten dat Christus voor hen bidt als de biddende Hogepriester in de hemel.
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De satan begeerde de discipelen te ziften als de tarwe, waarbij Jezus bemoedigend
toevoegde (vooral in het belang van Petrus): ‘Maar ik heb voor u gebeden, dat uw
geloof niet zal ophouden…’ Bij ‘ophouden’ kunnen we ook denken aan ‘bezwijken,
opraken’.
Vanuit Openb.12 kunnen we weten dat satan het werkterrein, na Christus’
overwinning aan het kruis, naar de aarde verplaatst heeft. Hij weet dat zijn tijd
beperkt is en zoekt nu op een koortsachtige wijze wraak te nemen. Wat er in de
‘korte tijd’ zal gebeuren, wordt op een bijzondere wijze beschreven in Openb.13 en
14.
Satan werkt met verleiding, misleiding en vervolging. Hij tracht de gelovigen mee te
sleuren in zijn maalstroom (vers 15). Zodra je instapt in zijn draaikolk, gaat de rest
vanzelf, richting afgrond… Het is een afgang van vele wateren.
Jongeren raken verslaafd aan de verdovende middelen van satan, terwijl het hun
leven op korte termijn kan verwoesten.

In de goktent van satan heb je geen geluk
In de goktent van satan heb je geen geluk. Winst staat daar gelijk aan verlies.
Werelds geluk is verlies voor je ziel. Als de spelende handen geen biddende handen
worden, is er geen weg naar Boven mogelijk. Blijf daarom uit de klauwen van de
nietsontziende draak, voordat het helemaal uit de hand loopt…
Gelukkig komt God Zijn biddende kinderen te hulp, zoals je kunt lezen in vers 16.

Openbaring 13
Het wereldse beest en de antichrist
- die angst en onderwerping bewerkt
- en verderfelijke filosofieën heeft ingevoerd
- door Kant, Hegel en Freud
- door Marx, Engels, Lenin en Stalin
- door het communisme
- door massabeïnvloeding (zoals door Hitler)

In de eindstrijd is Jezus Christus de grote Overwinnaar!

Openbaring 13
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Het wereldse beest en de antichrist
In de eindtijd komen uit de zee (of uit de afgrond?) twee handlangers van de draak te
voorschijn. Het beest lijkt erg veel op de draak (die hem inspireert). Het heeft zeven
hoofden, tien hoornen en tien Koninklijke hoeden. Het gaat hier over de
vertegenwoordiger en machthebber van de wereldrijken. Dit beest is de
antichristelijke wereldmacht, die volledig in dienst van satan staat. Eén van de
dodelijk gewonde koppen werd tot verbazing van de wereldbevolking genezen. Dit
zou op het heidendom of op een heidens koninkrijk kunnen zien. Het is in ieder
geval een antichristelijk rijk. Hij werd zelfs aanbeden als een god. Er lijkt een
vergelijking of een overeenstemming te zijn met 2 Thess.2:3-12. Daar wordt over een
god gesproken, een antichrist, die zichzelf in een tempel als God uitgeeft. Iets hield
de openbaring van hem nog tegen; dat kan ‘de voltooiing van de verkondiging van
het Evangelie aan alle volken’ zijn. Na zijn openbaring zal deze wetteloze antichrist
echter door de Heere Jezus worden uitgeschakeld.
Niettemin lezen we in Openb.13:5 dat het wereldse beest in de eindtijd grote dingen
en godslasteringen zal uitspreken. In de symbolische tijd van 42 maanden zal hij
binnen de door God gestelde grenzen vrij spel hebben. Het zal een dramatische
periode zijn van een hevige strijd tussen het beest (een antichrist) en de heiligen, de
gemeente van God op aarde. De ongelovigen zullen echter aan de kant van het
beest staan en hem zelfs aanbidden (vers 9).
Het tweede antichristelijke beest, de valse profeet, oefent (vers 12) al de macht van
het eerste beest, en maakt dat de mensen het eerste beest aanbidden.
Het tweede antichristelijke beest doet volgens vers 13 grote (wonder)tekenen. Zo’n
(namaak)wonder is ‘vuur van de hemel laten neerdalen op de aarde, voor de
mensen’. God heeft dit juist ook gedaan, om Zijn wonderlijke macht te tonen (zoals
bij Elia). De antichrist werkt dus ook met machtsvertoon, wat angst en onderwerping
bij de mensen kan bewerken.

De antichrist bewerkt angst en onderwerping
Satan doet aan beeldvorming. Het eerste beest ontvangt een beeld (vers 15). Satan
en zijn machthebbers eisen van mensen dat ze het beeld aanbidden, of dat ze
anders gedood zouden worden. In de Romeinse tijd was dit een standaardprocedure
om vast te stellen of iemand wel of geen christen was. Je moest goddelijke eer
bewijzen aan bepaalde keizers en voor zijn beeltenis en persoon offeren.
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Satan is gespecialiseerd in het bang maken van mensen; zijn handlangers worden
door hem geïnspireerd en imiteren hem. Zoals christenen het beeld van Christus
moeten vertonen op aarde, zo vertonen de handlangers van satan het beeld van
satan. Satan is de identificatiefiguur voor zijn onderdanen.
Hal Lindsey geeft in zijn boek ‘De laatste generatie’ (vertaling: 1977) al opmerkelijke
tendensen door, als hij schrijft: ‘De in onze dagen toenemende crises en wanhoop
passen in de voorspelde omstandigheden, die volgens de Bijbel zullen leiden tot een
wereldwijde aanvaarding van een totalitair bestuur met één werelddictator, de
antichrist genoemd.’
Inmiddels is er een wereldwijde kredietcrisis uitgebroken. Verder is er nog de angst
voor het terrorisme. De wereldleiders willen alles in kaart brengen in hun
computersystemen, zodat ze alles onder controle kunnen krijgen. De microchip komt
al in zicht. Ik wil hier verder op doorgaan bij ‘het teken van het beest: 666’.
Een professor van Princeton heeft eens geschreven: ‘De enige manier om het
probleem op te lossen (van de bewapeningswedloop) zou wel eens de één of andere
vorm van wereldregering kunnen zijn.’ Een andere professor gaf jaren geleden al
aan: ‘Toekomstvisioenen roepen het beeld op van een wereld zonder grenzen, een
werelddorp en een wereldwinkelcentrum, en geven ons op die manier eigentijdse
versies van wereldfederalisme, wereldbestuur en het regeren van de wereld door
wetgeving op wereldschaal.’

Als de wereld kleiner wordt,
worden onze problemen groter
Billy Graham concludeerde eens: ‘Naar mate de wereld kleiner wordt, worden onze
problemen groter.’
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Verderfelijke filosofieën

In de filosofie zijn in het verleden al genoeg satanische gedachtespinsels gezaaid in
de tarwe, om de oogst van Christus schade aan te kunnen brengen. Je kent de
gelijkenis van de tarwe en het onkruid wel (Matth. 13:24-30). Daarin zaait de vijand,
toen de mensen sliepen) onkruid midden in de tarwe. Het is de giftige dolik (lolium
temulentum = bedwelmende, dronken makende dolik). Aanvankelijk is dit onkruid niet
van de tarwe te onderscheiden. Zo gaat het dus in (de voortgang van) het Koninkrijk
der hemelen. Velen hebben niet gewaakt in het verleden, zodat de dwalingen in de
nacht werden gezaaid.

Slapen wij ook?
Slapen wij ook als de tegenstander satan zijn gif laat uitstrooien door filosofen,
ketters en machthebbers? Pas bij het naderen van de oogst, als de halmen
verschijnen, wordt het dolik zichtbaar, door het zwarte zaad (veroorzaakt door een
zwam). Via een parasiterend wezen komt het gif binnen. Parasieten vestigen zich
meestal op zwakke plekken bij planten. Als je een plant of vruchtboom niet goed
onderhoudt, kan zich er schimmel of een parasiet op vestigen.

Demonische invloeden
vestigen zich op zwakke plekken
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Waak ervoor dat zich geen demonische invloeden kunnen vestigen op jouw zwakke
plekken. Het levert beschadigingen op en hindert de vrucht.
Als iemand al zwaar is aangetast, mag hij blij zijn als God hem een goede snoeibeurt
geeft. Dat is pijnlijk! Laat zulk een dwang en pijn niet nodig wezen, want wie God
verlaat heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, ziet zich omringt
met Zijn weldadigheden (Ps. 32:5 berijmd).
Het zwartkoren moet echter blijven staan tot de oogst (vers 29-30). Dan zal het dolik
van de tarwe worden gescheiden door de maaiers. Het dolik zal dan worden
verbrand. In Openb.14 gaat het over de eindoogst voor het graan en de wijn. Dan zal
er pas een einde komen aan het satanische zaad, dat door de loop der eeuwen is
gezaaid en ontkiemd (en dat de goede tarwe zoveel kwaad heeft berokkend).

De goede oogst
zal worden binnengehaald!
Niettemin zullen de gelovigen de eindstreep halen en de goede oogst zal worden
binnengehaald!. Door God alleen, om het eeuwig welbehagen!

Kant, Hegel en Freud
Filosofen als Immanuël Kant (1724-1804) en Hegel (1770-1831) hebben de filosofie
van het relatieve denken ingevoerd, terwijl ze de absolute waarheden verwierpen.
Niet Gods Woord, maar het menselijk denken wordt dan een maatstaf voor het doen
en laten. Het komt er dan op neer, hoe je er zelf over denkt en wat je er zelf van
vindt. Dit is duidelijk te herkennen in ons hedendaagse denken.
Billy Graham maakt ons duidelijk; ‘De zegen der kennis wordt tot een vloek wanneer
wij er verkeerd gebruik van maken. De ironie der feiten wil dat de wetenschap, die
zich erop toelegt onze problemen op te lossen, zelf tot een probleem geworden is’
Matthew Henry verklaarde eeuwen geleden al: ‘Hoge scholen, wanneer er de
waarheid niet gebracht wordt, zijn grote poorten naar de hel.’
Sigmund Freud (1856-1939), de stichter van de psychoanalyse heeft er nog een
behoorlijke schep bovenop gedaan. Toen Hitler aan de macht kwam, was Freud op
het toppunt van zijn roem. De psychiater moest echter op 81-jarige leeftijd met
175.000 andere Joden voor het naziregime uit Wenen vluchten.
In Londen ontwikkelde hij daarna, onder de dreiging van een naderende oorlog en
zijn eigen dood, zijn belangrijkste en meest provocerende ideeën. Deze gaan over
‘gezag en individualiteit, over sterven en dood in een wereld zonder God als
metafysische troost, en over de neiging van de mens om zich over te geven aan
sterke leiders en fundamentalisme’. (De metafysica is het deel van de wijsbegeerte
dat zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en
werkingen, dus alles wat buiten het gezichtsveld is, maar wel invloed uitoefent op de
mens.)
Freud heeft de mechanismen willen onthullen achter de totalitaire machtssystemen,
namelijk dat de massa behoefte heeft aan een absoluut gezag, dat elke menselijke
verdeeldheid wegneemt. Toch werd Freud steeds pessimistischer, omdat hij
religieuze hallucinaties en demonenverschijnselen niet analytisch kon ontmaskeren.
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Hij kwam tot de conclusie, dat bepaalde psychiatrische patiënten door onbekende,
onbeheersbare machten worden geleefd.
Freud heeft een aanzet gegeven voor de toegeeflijke ‘alles-mag-gemeenschap’,
waardoor er voor de seksuele revolutie een goede voedingsbodem kwam.

De vrijheid van denken en doen is gebondenheid
aan satans verleidingen
De vrijheid van denken en doen is gebodenheid aan de verderfelijke verleidingen van
satan. Het maatschappelijk leven en de moraal zijn hierdoor ernstig verzwakt en
verziekt. Op deze zwakke plekken parasiteren de demonen.
De bekende Amerikaanse prediker Billy Graham heeft opgemerkt: ‘Het is altijd een
kenmerk geweest van ondergaande beschavingen, dat zij bezeten waren van het
seksuele. Als mensen hun vaart verliezen, hun vastberadenheid, hun wil en hun
levensdoel, evenals hun geloof, gaan ze in het voetspoor van de Israëlieten
‘hoereren’.
Dezelfde wantoestanden die in Rome heersten, heersen bij ons. Voordat Rome viel,
had het zijn normen in de wind geslagen; het gezin werd ontwricht, echtscheiding
was aan de orde van de dag, onzedelijkheid greep om zich heen en het geloof stond
op een zeer laag peil. Zoals Gibbon zei: ‘Er werd veel over godsdienst gesproken,
maar weinigen deden eraan’. ‘
Graham vervolgt: ‘Oude geschiedschrijvers verhalen, dat nog één van de
ziekteverschijnselen van een ten onder gaande beschaving is een
geslachtsverandering bij de mens, doordat mannen steeds verwijfder worden en
vrouwen meer en meer op mannen gaan lijken, niet alleen in lichamelijke
eigenaardigheden, maar ook in hun karaktertrekken.’
Dr. Sorokin heeft opgemerkt: ‘De verzwakte lichamelijke, emotionele en geestelijke
conditie van de seksuele maniak maakt hem gewoonlijk onbekwaam om de druk, die
zijn levenswandel vergezelt, te weerstaan, en eindelijk bezwijkt hij onder dat gewicht.
Hij eindigt dikwijls als zenuwlijder, geesteszieke of zelfmoordenaar.’
Eén van de grootste geschiedkundigen ter wereld verklaarde: ‘De zedelijke
ontaarding in het Westen zal ons in het jaar 2000 hebben vernietigd, ook al hebben
de communisten het niet gedaan.’

Marx, Engels, Lenin en Stalin
Sommige mensen worden zozeer door deze boze meester geïnspireerd, dat ze zijn
satanisch denken hebben overgenomen. Karl Marx (1818-1883) is de grondlegger
van het communisme. Hij was van Joodse afkomst.. Zo’n honderd jaar na zijn dood
was een derde van de wereld marxistisch. In zijn vroegste jaren was Marx zelfs een
uitwendig Christen. Hij schreef toen zijn boek ‘De gemeenschap der gelovigen met
Christus.’ Reeds in zijn studentenjaren was er een andere Marx ontstaan. In een
gedicht schreef hij: ‘Ik wens mij te wreken op Hem, Die heerst, daar boven.’ Hoe kan
een nietig schepsel zo iets zeggen! Dit is taal van satan. Marx is waarschijnlijk door
satanische beïnvloeding satanist geworden. Hij stierf in wanhoop, zoals de meeste
satanisten.
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Zijn naaste medewerker Friedrich Engels was ook eerst christelijk. Hij groeide op in
een piëtistisch gezin. In zijn jeugd maakte hij mooie christelijke gedichten. We mogen
aannemen dat hij ook satanist is geworden.
Het is opmerkelijk, dat bekende personen, die in hun jonge jaren onder de indruk zijn
geweest van het christelijk geloof, en daarna afvallig worden, met hun optreden en
theorieën daarna in de wereld veel opgang maken. Satan kan deze mensen goed
gebruiken. Zij weten het christendom vaak in de kern te treffen. Deze afvalligen doen
het christendom vaak het meeste kwaad.
In 1 Tim. 4:1 wordt ons verklaard: ‘Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste
tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende
geesten, en leringen der duivelen.’ Deze mensen kunnen de zonde tegen de heilige
Geest hebben gedaan, We kunnen daarover lezen in Hebr. 6:4-6a.
Lenin is een belangrijk bouwmeester geweest van het moderne communisme. Hij
geloofde in het atheïsme en noemde religie ‘opium voor het volk’. In 1917 verklaarde
hij:
‘Wij zullen alles verwoesten en op de ruïnes bouwen we dan onze tempel. Het zal
een tempel zijn die gericht is op het geluk van alle mensen. De hele bourgeoisie
zullen we evenwel vernietigen, vermalen tot poeder… Ik zal meedogenloos zijn voor
alle revolutionairen.’

Het communisme
kent haar miljoenen slachtoffers
Het communisme kent haar miljoenen slachtoffers en doden. Onder deze vermoorde
mensen zijn vele christenen, die daardoor nog steeds wereldwijd het slachtoffer zijn
van wrede onderdrukking en geweld.
Lenin heeft eens leugenachtig en smalend opgemekt: ‘Religie is een soort van sterke
drank op geestelijk gebied, waarmee de slaven van het kapitaal hun ware
menselijkheid en hun aanspraken op enig fatsoenlijk menselijk leven verdrinken.’
Joseph Stalin werd geboren op 21 december 1879 en stierf op 5 maart 1953. Zijn vader
was een schoenmaker en daarvoor slaaf. Daarbij was hij een dronkaard, die zijn zoon
ook onverdiende en vreselijke pakken slaag gaf. Joseph werd even grimmig en harteloos als zijn vader. De eigenlijke naam van Stalin was Joseph Wissarionowitsj
Dzoegasjwili. Stalin was zijn schuilnaam uit de ondergrondse en betekent "man van
staal". De jonge Joseph bezocht naar de wens van z'n vrome moeder het seminarie in
Tiflis, om voor priester te leren. In het geheim kreeg hij echter een opleiding tot
marxistisch revolutionair.
In Tiflis waren ook veel protestanten. Tiflis wordt zelfs gezien als de "geboorteplaats"
van de baptisten in Rusland. Na z'n doop in een rivier in de buurt van Tiflis in 1867
stichtte N.I. Voronin toen in deze plaats een baptistengemeente. Het is daarom goed
mogelijk dat Stalin op de hoogte is geweest van het doen en laten van de protestantse
gelovigen. De baptisten zijn tijdens zijn bewind zwaarder vervolgd dan de evangeliechristenen.
Stalin bezocht een kerkschool en is zelfs verwijderd van een theologisch seminarie. Het
is de vraag of dit wellicht één van de oorzaken van zijn antireligiositeit zou kunnen zijn.
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Zijn slachtoffers in de 30er jaren waren naar schatting 8 miljoen - hoeveel duizenden
gelovigen zullen daar bij zijn geweest?

Communistische regels voor revolutie
De communisten geloven in het wetenschappelijk materialisme. Ik vernam dat een
communistische onderwijzer in een klas eens verklaarde; ‘Alles wat je ziet bestaat.’
Hij zei tegen de leerlingen: ‘Kijk maar naar buiten. Wat zien jullie?’ ‘Kijk daar,’ ging hij
verder, ‘ik zie een boom… dus de boom bestaat. En in de boom zie ik een vogel…
dus de vogel bestaat ook.’ Zo dacht hij het bewijs te hebben gegeven.
Maar een leerling was hem te slim af. Hij reageerde naar de klas toe: ‘Wat zien jullie
voorin de klas?’ Ze antwoordden hem: ‘We zien de leraar.’ ‘Mooi,’ ging de leerling
verder, ‘dus de leraar bestaat. Ik zie dat de leraar een bril op heeft; dus de bril
bestaat ook. Maar ik zie geen verstand… dus de leraar heeft geen verstand!’
De communisten hebben geprobeerd om hun ideologie op een listige wijze door te
voeren in West-Europa. In mei 1919 werd er door een Westerse legereenheid in het
huis van een communist in Düsseldorf een geheim document gevonden: het
inmiddels bekende ‘document van Düsseldorf’. Bovenaan dit document staat
geschreven: ‘Communistische regels voor revolutie’. Let goed op… deze regels zijn
inmiddels in mindere of meerdere mate in het Westen toegepast!

Communisten: ‘Bederf de jeugd…’
De uiteengezette punten in het document luiden:
1. Bederf de jeugd; maak ze afkerig van de godsdienst. Wek hun belangstelling
voor seks. Maak ze oppervlakkig; ondermijn hun gezondheid.
2. Zorg alle publiciteitsmiddelen onder controle te krijgen.
3. Trek de aandacht van de mensen af van de politiek, door die te richten op
sport, seksuele boeken, spelen en andere onbenulligheden.
4. Verdeel het volk in vijandige groepen, door steeds weer onbelangrijke
geschilpunten op te rakelen.
5. Ondermijn het vertrouwen van het volk; in hun leiders omlaag te trekken,
belachelijk te maken en in opstand te brengen.
6. Spreek altijd over een democratie, maar grijp naar de macht, zo snel en
onverbiddelijk als maar mogelijk is.
7. Bevorder verkwisting door de overheid; ondermijn zo haar krediet en
veroorzaak vrees voor inflatie, door stijgende prijzen en algemene
ontevredenheid.
8. Rui op tot niet noodzakelijke stakingen in belangrijke industrieën; veroorzaak
wanorde in het burgerlijk leven, en moedig een houding van toegefelijkheid en
zachtheid aan van de kant van de overheid tegenover zulke wanorde.
9. Bewerk door schoonschijnende argumenten de afbraak van oude deugden,
zoals eerlijkheid, soberheid, zelfbedwang, vertrouwen in een gegeven woord
en reinheid.
We kunnen de gevolgen in onze samenleving zien. Satan brengt vaak het
bekende gezegde ‘verdeel en heers’ in praktijk.
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Satans tactiek:
‘Verdeel en heers!’
Hoewel de behoudende christenen graag hun kracht zoeken in het isolement,
dienen ze toch ook de uitspraak van Groen van Prinsterer uit te voeren, namelijk
de leus: ‘tegen de revolutie het Evangelie!’

10 verboden voor christenen in China
In de meeste communistische landen is er christenvervolging (geweest). De
communisten zijn in veel gevallen slachtoffers en werktuigen van satan geweest. We
lezen in 2 Tim. 3:13: ‘Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan,
verleidende en wordende verleid.’ In China werd vooral het verspreiden van het
Evangelie door de lokale overheden bestraft. En nog steeds is er christenvervolging in
China, hoewel er inmiddels meer christenen zijn dan werkelijke leven van de
communistische partij. Men heeft het over meer dan 100 miljoen gelovigen. En dit
ondanks ‘de 10 verboden’, die in 1980 door de ‘Drie-Zelf-Beweging’ in China werden
uitgevaardigd. Deze beweging werd door de communistische overheid opgezet, met
het doel om de kerken en christenen te leiden en te controleren. Let op de listige
satanische opzet in het tegenwerken van de Evangelieverkondiging in China. De 10
verboden luiden als volgt:
1. Het is verboden om zonder toestemming van de overheid een kerk te beginnen.
2. Behalve de aangestelde ambtsdragers, mag niemand dopen.
3. Het is verboden contacten te onderhouden met buitenlandse religieuze
organisaties en om boeken uit het buitenland te kopen.
4. Het is verboden om zonder toestemming bijbels te drukken of te reproduceren.
5. Het is verboden om van commune naar commune te reizen en zodoende het
geloof te verspreiden.
6. Houd religie voor jezelf.
7. Het is verboden dagelijks te bidden; dit mag alleen op zondag.
8. Het is verboden religieuze ideeën over te brengen op personen beneden de 18
jaar.
9. Het is voor personen beneden de 18 jaar verboden religieuze liederen te zingen.
10. Het is verboden bijdragen te vragen voor de verspreiding van het geloof en zo
de lasten van de gelovigen te verzwaren.
Laten we er voor oppassen dat we ook niet met ‘machtsmiddelen’ gaan werken, om
zodoende de controle te kunnen houden over de gemeenteleden. Vooral in het
verleden is er wel met sommige van de genoemde machtsmiddelen gewerkt.

Werk met genademiddelen
en niet met machtsmiddelen!
Wij behoren, vanuit Gods Woord, met ‘genademiddelen’ te werken. Genademiddelen
werken het best! Dat komt omdat God ons bindt aan de genademiddelen (bidden en
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Bijbellezen, enz.). Zoek daarom ook in Gods weg te komen, zoals Hij deze voorstelt in
Zijn Woord. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen (lees hierbij Jes. 55).
Het Evangelie mag heerlijk overwinnen in communistische landen (zoals China).

Het Evangelie mag heerlijk overwinnen!
Ds. Wurmbrand heeft eens opgemerkt, ‘dat hij het communisme haat, maar van de
communisten houdt’. Zo moeten wij liefde tot verloren zondaren hebben, maar de
zonde haten… en dit naar het voorbeeld van onze grote Meester, de Heere Jezus
Christus.

Massabeïnvloeding door Hitler
Iemand die met machtsmiddelen heeft gewerkt, naar het voorbeeld van zijn meester
satan, is wel de machtswellusteling Hitler geweest. Adolf Hitler moet wel bezeten zijn
geweest door demonen. Hij heeft zijn inspiraties opgedaan uit verderfelijke filosofieën
en was bezeten van machtswellust en hoogheidwaanzin.
Hij maakte listig gebruik van de maatschappelijke toestanden in zijn land. Veel Duitsers
voelden zich toen vernederd, ontevreden en boos.

Maatschappelijke leegte, onzekerheid en crisis
zijn gunstige zaken voor demonische parasieten.
Maatschappelijke leegte, onzekerheid en crisis zijn gunstige zaken voor demonische
parasieten. Satan werkt met ontevredenheid, onzekerheid, verwarring, chaos en
verdoving. In de jaren twintig werd er in Berlijn al volop cocaïne en morfine gebruikt. Het
werd in de nachtclubs verkocht en ook door invalide veteranen op de straathoeken. Het
is bekend dat Hermann Goering, een vertrouwensman van Hitler en commandant van
de Luftwaffe, verslaafd was aan drugs. De Duitsers waren diep vernederd door de
vredesbepalingen van Versailles, als gevolg van hun nederlaag aan het einde van de
Eerste Wereldoorlog. Er waren gekwetste gevoelens en wraakgevoelens, wat een
goede voedingsbodem was voor het nationaalsocialisme en een dictator, om Duitland
weer aan de macht te kunnen brengen. Hitler heeft deze satanische gevoelens
gestimuleerd en kreeg binnen korte tijd een groot deel van het volk achter zich. De
‘übermenschgedachte’ van godslasterlijke atheïst Nietzsche won spoedig terrein.
Volgens een professor had Hitler een onverwoestbaar geloof in zichzelf en formidabele
oratorische talen, waarmee hij de emotionele tegenstand van de mensen wist te
doorbreken; daarbij had hij een zeer sterke intuïtie, om die dingen te zeggen die de
toehoorders graag vernamen. Dit is massabeïnvloeding ten top! Met propaganda buitte
hij de invloed van de grove leugen en het botte geweld uit, om het volk maar achter zich
te krijgen. Hij was een echter volkmenner, een demagoog. De mens is over het
algemeen gevoelig voor massale bijeenkomsten, overweldigende speeches en het
ophemelen van menselijke bekwaamheden. Wanneer machtswellustelingen de juiste
tijd en wijze uitbuiten, kunnen ze enorm veel invloed verkrijgen op ‘het gemene volk’ (de
grote menigte). De propaganda werd toen ook al door de massamedia op de harten
van de mensen gelegd. Het zakte langzaam maar zeker als een zwarte gifwolk in de
Duitse volksmassa.
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Hoe gevaarlijk is deze massabeïnvloeding! We weten de gevolgen:… Het regime van
Hitler werd direct of indirect verantwoordelijk voor de dood van zo’n 40 miljoen mensen,
inclusief ongeveer 6 miljoen Joden.
Het is moeilijk te begrijpen hoe Hitler het Duitse volk achter zich heeft kunnen
verzamelen. We zien hierin hoe gevaarlijk deze massabeïnvloeding is! Hitlers wijze van
werken is hierin een afspiegeling van het misleiden van de wereld door satan.

De eindstrijd

Voor de eindstrijd zal het satan namelijk ook gelukken om een enorm groot leger te
verzamelen, om tegen God en Christus te strijden. We lezen hierover in Openb.16:1316: ‘En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond
van de valse profeet, drie onreine geesten gaan, de vorsen gelijk; want het zijn geesten
der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der
gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige
God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij
niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben zich vergaderd in de
plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armagéddon’. (In de NBG:
‘Harmagedon’).
De meest aannemelijke verklaring van dit woord is dat het duidt op ‘berg of gebergte
van Meggido’. Zij was gelegen aan de noordelijke rand van het Karmelgebergte en zag
uit op de vlakte van Jizreël. Daar, en daar in de buurt, zijn in het verleden veel
belangrijke veldslagen geweest.

‘Zalig is hij, die waakt…’
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In Openb.20:7-9 wordt ons verder geopenbaard: ‘En wanneer de duizend jaren zullen
geëindigd zijn, zal de satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan
om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog,
om hen te vergaderen tot de krijg; welker getal is als het zand aan de zee. En zij zijn
opgekomen op de breedte der aarde, en omringende de legerplaats der heiligen, en de
geliefde stad; en er kwam vuur neer van God uit de hemel, en heeft hen verslonden.’
Met de geliefde stad wordt Jeruzalem bedoeld.
Uiteindelijk zie je in vers 10 wat er zal gaan gebeuren: ‘En de duivel, die hen verleidde,
werd geworpen in de poel van vuur en sulfer, alwaar het beest en de valse profeet zijn;
en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid.’

Jezus Christus is de grote Overwinnaar!
Bij de opening van de eerste zes zegels zag Johannes Hem al zitten op een wit paard.
We lezen in Openb.6:2: ‘En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een
boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij zal
overwinnen!’ Volgens Openb.5:5 is Hij is de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de
Wortel Davids. Hij heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen
open te breken.
In Openb.17 zien we dat het beest een bondgenootschap vormt met tien koningen of
koninkrijken, vlak vóór de laatste eindstrijd. Het is een vast aaneengesloten,
eensgezind machtsblok. We lezen van deze vazalvorsten in vers 13: ‘Dezen hebben
enerlei mening, en zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven.’ Het zal hier
gaan over de strijd bij Harmagedon. Koning Jezus zal het beest en zijn handlangers
overwinnen.
In vers 14 wordt ons zo heerlijk geopenbaard: ‘Deze zullen tegen het Lam krijgen, en
het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heer der heren, en een Koning der
koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.’ De
geroepen uitverkorenen, de vervolgden en martelaren, allen die standvastig in het
geloof gebleven zijn, mogen dan voor eeuwig in Zijn overwinning delen!

‘Meer dan overwinnaars, door Hem…’
Ik wil in dit verband herhalen, wat Paulus schrijft in het zegelied (in Rom. 8:37-39):
‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden,
noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch
diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
welke is in Christus Jezus, onze Heere.’

Beïnvloeding via de massamedia
-

waardoor al vele slachtoffers zijn gemaakt
waardoor jongeren zich identificeren met popsterren
als de macht van het eenrichtingsverkeer
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- in de verslavende werking van de televisie
- terwijl het mediagebruik schrikbarend is toegenomen
- onder de (reformatorische) jongeren
Gameverslaving bij de internetgeneratie
De gevolgen:
- verspilling kostbare tijd
- sociale angst, depressiviteit, eenzaamheid
- geestelijke verblinding
- occulte belasting

Beïnvloeding via de massamedia
Het is duidelijk de moderne massamedia satan steeds meer kansen biedt. De
massamedia heeft zich inmiddels steeds meer uitgebreid en het is veel intensiever en
indrukwekkender geworden. Je wordt er binnen de kortste tijd door gepakt en geboeid.
De informatie uit de afgrond is nog maar een muisknop van je verwijderd.

De informatie uit de afgrond
is nog maar een muisknop van je verwijderd
Je wordt beïnvloed voordat je het beseft. Vooral het visuele aspect correspondeert met
de verbeeldingskracht van de mens. Het zichtbare onderwijs geeft meer blijvende
indruk. Als in een mooie droom word je meegevoerd naar prachtige gebieden. Je
verbeeldt het jezelf dat je er bij bent, dat je het zelf meemaakt… dat je eigenlijk zelf ook
wel de filmheld bent, waar je jezelf aan spiegelt voor het beeldscherm.
Het is een oerbeginsel in het hart van een gevallen mens dat hij als God wil zijn. Hij wil
ook heersen en blijft daarom jagen naar de macht en invloed, op alle terreinen waar hij
dit maar kan verkrijgen. En als hij het niet kan bemachtigen, spiegelt hij zich wel aan de
één of andere filmheld, sport- of popster.
Velen hebben echter niet in de gaten dat de demonen hen hierin misleiden en
beïnvloeden. De denkwereld van veel mensen wordt bestuurd en gevormd door de
massamedia, de gemeenschapsmiddelen die de massa van het volk bereiken.
Hieronder verstaan we onder meer tijdschriften, kranten, radio, televisie en
internetprogramma’s.

De massamedia
stuurt en vormt de denkwereld van velen
De online videogames hebben tegenwoordig ook veel invloed. Door gameverslaving
kan iemand een verwrongen wereldbeeld krijgen. Hij kan het spel en de normale wereld
zelfs door elkaar gaan halen. Bij sommige autoracespellen kun je punten scoren door
slachtoffers te maken. Er zijn jongeren geweest die het spel verplaatsen naar de straat.
Hier kunnen ze ook in de werkelijkheid slachtoffers maken. Zo gaat het ook met
misdaadfilms en killergames. Agressieve jongeren zijn geneigd om het in de realiteit na
te spelen. Het is aangetoond dat het een agressieve gameverslaafde niet eens meer
interesseert wat zijn slachtoffer overkomt. Hij ziet deze persoon dan als een figuur uit
het spel. De gevaarlijke fixatie van spel en werkelijkheid heeft al tot ernstige misdaden
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geleid, tot ‘het doden van leerlingen op school’ toe. Sommigen hebben bekende
filmhelden in het echt nagespeeld.
Michael Ryan lijkt in augustus 1987 de film ‘First Blood’ van filmfiguur Rambo te hebben
nagespeeld, en doodde in het echt 15 mensen in zijn woonplaats Hungerford, in GrootBrittannië. Het RD van 22-8-1987 doet hier verslag van. Na een vrouw in het bos te
hebben doodgeschoten, schoot hij op een benzinestation, waarna hij in zijn woonplaats
Hungerford zijn moeder en 13 andere mensen vermoordde. Vervolgens stak hij zijn
huis in brand en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. In the Guardian werd toen
opgemerkt, dat ‘dergelijke films de psychologische basis kunnen leggen voor
toekomstig geweld’.
In Belgie werden onlangs baby’s gedood door een man die zich had verkleed als
Batman (in een bepaalde film). Toen ik beide gevallen op een reformatorische school
als waarschuwende voorbeelden aanhaalde, bleken zelfs eersteklassers (van 12 jaar)
deze films al te hebben bekeken. In maart 2009 had ik een gesprek over de Rambofilms met leerlingen uit een eerste klas. Een aantal van hen had deze films gezien of in
huis. Ze worden ook buiten het weten van de ouders om gedownload op de computer
of hun laptop. Een leerling zei dat de eerste film van Rambo nog niet zo bloedig was,
maar de vierde die hij had gezien, was veel erger. Er werd in het begin gelachen om
het gevaar van deze Rambo-films. Ik heb ze daarna ernstig aangesproken. De gevaren
worden helaas niet onderkend!
Op woensdag 13 maart 2009 werden we opgeschrikt door het drama in Duitsland, waar
de 17-jarige Tim Kretschmer 16 mensen in koelen bloede heeft doodgeschoten. Nadat
hij door de politie werd verwond, schoot hij daarna zichzelf dood. Onder de slachtoffers
waren 9 leerlingen en 3 leerkrachten van de school waarop hij had gezeten. Hij heeft
gehandeld uit frustratie. Hij werd min of meer gepest of genegeerd op school, waar hij
‘een loser’ was.
Het was een in zichzelf gekeerde jongen, die men na een bepaald contact al snel kon
vergeten. Tijdens catechisatie was hij volgens zijn predikant ‘een rustige, vriendelijke
jongen’. Naar buiten toe was hij dus onopvallend, maar intussen had hij ook een andere
identiteit. Volgens iemand die bij hem thuis kwam en met hem tafeltennis speelde, had
hij thuis ‘duizenden horrorvideo’s’.
Zijn vader had heel wat wapens in huis, waar hij een wapenvergunning voor had. Van
deze wapens had hij er ook wel op zijn kamer. De maanden daarvoor bracht hij veel tijd
door met het spelen van gewelddadige games en het schieten met luchtdrukwapens.
De Duitse minister van binnenlandse zaken heeft gepleit op een verbod voor
zogenoemde ‘killergames’. Vóór het drama had zijn vriendin had het net uitgemaakt.
Volgens een hooggeplaatste Duitser had deze jongen ‘twee identiteiten’. Is dit ook niet
vaak het geval met reformatorische jongeren, die in twee werelden leven?! Wat zal er
verder nog gaan gebeuren met onze jongeren, als deze wereldse, satanische invloeden
zich zullen gaan intensiveren?

Tegen de satanische infiltratie
is de kracht van het Evangelie nodig!
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Tegen deze satanische infiltratie is misschien wel meer dan ooit de kracht van het
Evangelie nodig! Wat hebben we in deze gevaarlijke tijd nog aan een Evangelie, dat
afgezwakt en voorwaardelijk wordt gebracht? Wij mogen de ingang van het Koninkrijk
der hemelen niet nauw maken, als de wereld zich breed maakt om ons van onze jeugd
te beroven… ‘Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid!’ (Rom 1:16). Laten we
door Gods genade daarom ook gebruikmaken van dit krachtige Evangelie, om verloren
jongeren te mogen redden! Laat het Evangelie zijn zoals het is, namelijk als een
krachtig scherpsnijdend zwaard in de hand van de Overwinnaar Jezus Christus! Laat
Jezus maar aan het woord… door Zijn Woord gewoon door te geven.
De massamedia hebben er voor gezorgd dat veel jongeren in de ban zijn geraakt van
het sport-, pop- en filmgebeuren. Zij zien zichzelf al bij X-Factor zingen. Ze willen zijn
als hun ‘sterren’ en idolen. Ze volgen deze ‘sterren’ op de voet… en vallen hen eigenlijk
ook te voet. Ook het programma ‘Idols’ was erg in. Een idool is letterlijk vertaald ‘een
afgod’.
Ze zijn ergens ‘fan’ van. Dit komt van het woord ‘fanaticus’, fanatiekeling. Velen gaan
zich min of meer gedragen als hun ‘voorbeelden’ in de showbusiness. Nota bene
Sigmund Freud heeft in 1899 het begrip ‘identificatie’ geïntroduceerd. Tegenwoordig
wordt dit begrip gebruikt om aan te duiden ‘dat iemand het gedrag van een ander
overneemt op grond van respect of bewondering’. Drs. A.H.S. Stemerding heeft het
zelfs over ‘de emotionele versmelting van de eigen wereld met die van de ander’.
Jongeren willen zich zoveel mogelijk ‘vereenzelvigen’ met een door hen verafgode ster.
Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun eigen geestelijk leven. Als er niet tijdig
correcties plaatsvinden, zullen deze jongeren steeds meer van de werkelijkheid van
hun eigen bestaan vervreemden. Ook de positieve godsdienstige waarden en normen,
als ze die nog hebben, zullen dan een steeds kleinere plaats gaan innemen in hun
leven. De liefde tot hun ‘ster’ maakt ze blind voor belangrijker zaken.

De liefde tot hun ‘ster’
maakt ze blind voor belangrijker zaken
Ze zijn dan als een man, die ’s nachts al lopend naar de sterren kijkt, zodat hij van de
goede weg afraakt en in een kuil valt.
Jongeren zijn op zoek naar een eigen identiteit – de behoefte om zich in hun manier
van doen te onderscheiden. Dit kunnen ze laten zien door hun uiterlijk, taalgebruik of
houding. De sterren buiten hun eigen leefwereld bieden hun voorbeelden waaraan ze
zich gaan spiegelen… en uiteindelijk gaan ze het steeds meer imiteren en nadoen.
Het zal duidelijk zijn dat er een boze macht achter dit hele gebeuren zit. Het is de grote
verleider, die achter het toetsenbord zit, de harten verhard en de gedachten verblind.
We lezen hierover in 2 Kor. 4:4: ‘In welke de god van deze eeuw de zinnen verblind
heeft, namelijk van de ongelovigen, opdat hen niet zal bestralen de verlichting van het
Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld van God is.’
Door de invloed van de massamedia worden de meningen en gedragingen van de
meeste mensen gevormd. Vooral in Nederland is dit goed te merken. De meeste
Nederlanders denken en gedragen zich op dezelfde wijze.
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De vroegere EO-directeur drs. L.P. Dorenbos heeft eens tijdens een interview
verklaard: ‘Wij leven in een samenleving die in toenemende mate seculariseert
(verwereldlijkt). Dat geeft per definitie een geseculariseerd mediabestel. Antichristelijke
machten beheersen de media. Ik houd dan voluit staande dat mensen die geen
televisie hebben verstandig doen. Ik heb hen nog steeds hoog.’ Hij zag toen zelf wel
enorme mogelijkheden voor christenen in het medium televisie. Hij vervolgt: ‘Wij leven
in een media-eeuw; door de technische ontwikkelingen en de communicatie wordt de
invloed op ons denken steeds groter. De macht van het medium is de macht van het
eenrichtingsverkeer!’

De macht van het medium
is de macht van het eenrichtingsverkeer

Tv-verslaving
Het tijdschrift Koers van 16-10-1987 kopt naar aanleiding van een onderzoek tijdens
een jongerenkamp van de HGJB: ‘Van de Gereformeerde Bondsgezinnen kijkt 80% op
zondag tv.’ Onder deze jongeren was Miami Vice van Veronica het meest populaire
programma. Dit is een programma vol seks en geweld. Hun top-5 zag er indertijd als
volgt uit:
1. Miami Vice (Veronica)
2. Bill Cosby Show (NCRV)
3. Countdown (Veronica)
4. Studio Sport (NOS)
5. Ronduit (EO)
Verder werd er in de enquête gevraagd naar de voorkeur voor tv-programma’s van
een bepaalde omroep. De uitslag daarvan was:
Maakt niets uit: 42%
Veronica: 32%
EO/NCRV: 19%
Overigens was (men bij) de helft van de ondervraagde jongeren (thuis) wel lid van
de EO of NCRV. Zo’n 70% van deze jongeren luisterde het liefst naar popmuziek,
terwijl 25% koos voor informatieve programma’s.
Herman van Wijngaarden verklaarde: ‘Een belangrijke vraag voor ‘zelfonderzoek’ is:
zijn we in staat om op de juiste momenten ‘nee’ te zeggen tegen het
televisieaanbod. Een half jaar geleden kon je bij Veronica in één weekend twee
occulte films en een seksfilm bekijken. Ik bedoel maar: iemand heeft wel eens
gezegd dat de duivel gek zou zijn als hij geen gebruik zou maken van zo’n machtig
en indringend medium als de televisie. (…) Welke vloek kan er bij jullie nog net bij
door? Of leg je de grens bij een bepaald aantal vloeken? In veel films is geweld niet
iets wat erg is, maar iets wat het juist lekker spannend maakt; mag je naar zulke
programma’s kijken? En zo zijn er meer vragen te stellen. Vragen waar je eigenlijk
niet omheen kunt, wil je bewust en verantwoord gebruik maken van de televisie. Of
moeten we de televisie met z’n allen toch maar wegdoen…?’

‘Of moeten we de televisie met z’n allen
toch maar wegdoen…?’
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Ik kwam een aangrijpende vergelijking van tv-verslaving van met psalm 23 tegen. Het
gaat hierbij over een oppervlakkig (uiterlijk) christen. Omdat het tot waarschuwing is en
zeker tot nadenken stemt, geef ik het hieronder door:

‘De tv is mijn herder.
Mijn geestelijke groei zal ontbeken.
Hij doet mij neerzitten
en maakt mij onbruikbaar voor Zijn wil,
want hij neemt al mijn vrije tijd in beslag.
Hij weerhoudt mij van mijn plicht als christen,
want er zijn zoveel goede shows die ik moet zien.
Hij geeft mij mijn kennis van wereldse zaken terug
en weerhoudt mij van het onderzoek van Gods Woord.
Hij leidt mij op paden die mij de avonddiensten doet verzuimen
en die mij verhinderen iets te doen voor het Koninkrijk van God.
Toch, al word ik honderd jaar,
ik zal naar mijn tv blijven kijken, zolang als hij het doet,
want hij is mijn beste vriend.
Zijn geluid en beelden vertroosten mij.
Hij bezorgt mij amusement
en weerhoudt mij belangrijke dingen te doen
voor mijn gezin.
Hij vervult mijn hoofd met gedachten
die afwijken van die van het Woord van God.
Zeker, er zal niets goeds van mijn leven terechtkomen
door al die verspilde uren
en ik zal eeuwig verblijven in mijn wroeging en berouw.’
Kies dan heden door wie je wilt laten ‘herderen’… Door wie wil je worden beïnvloed,
geleid en gevoed? Kies heden wie je dienen zult!… verhard je niet, maar laat je leiden!
Dorenbos geeft ons verder te kennen: ‘Persoonlijk vind ik dat een christen via een zeer
strenge selectie gebruik moet maken van de media.’ Hij betrekt daar ook boeken,
tijdschriften en kranten bij. In onze tijd dienen we echter vooral te letten op de gevaren
van internetprogramma’s en computergames. Voor veel jongeren is de televisie niet zo
interessant meer door de mogelijkheden van en het aanbod via internet.

Schrikbarende toename mediagebruik
In het RD van 8 april 2009 werd meegedeeld: ‘Internet is hard op weg om in de zomer
van volgend jaar televisie te overtreffen als het belangrijk medium.’ Dit is een
voorspelling van Microsoft, na een uitvoerige studie naar internetgebruik in Europa.
Momenteel brengt een Europeaan nu gemiddeld 8,9 uur per week door op internet. Het
RD vermeldt verder: ‘Naar televisie wordt wekelijks nog ruim 11,5 uur gekeken. In het
huidige groeitempo kan het internetgebruik stijgen naar 14,2 uur per week in juni 2010,
aldus Microsoft. De tv-consumptie zal naar verwachting stabiel blijven.’
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In maart 2009 werden de resultaten van een representatieve studie onder duizend
Duitsers vanaf 14 jaar over internetgebruik gepresenteerd in Hannover. Van de
jongeren tussen de 14 en 29 jaar gaf daarin 84 procent toe niet meer zonder internet te
kunnen, terwijl 57 procent van hen zegt wel zonder een levensgezel(lin) te kunnen.
Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer merkte daarbij op: ‘Veel mensen onder de 30 jaar
geven liever hun auto of zelfs hun levenspartner op dan dat ze webtoegang of gsm
zouden moeten missen.’
In het commentaar van het Reformatorisch Dagblad van 3 maart 2009 werd
doorgegeven dat de surftijd in 2008 was toegenomen tot 6,9 uur per week. Er werd bij
verklaard: ‘Het aantal uren dat mensen achter de tv zitten, radio luisteren of tijdschriften
lezen daalt, terwijl internet het enige mediumtype is waarvoor de belangstelling groeit.’
Daarbij groet het Social Web enorm. De bekende vriendensite Facebook (de grote
broer van Hyves) groeide in vijf weken van 150 miljoen naar 175 miljoen gebruikers. In
september 2009 waren er al 300 miljoen gebruikers!
De digitale communicatie is het nieuwe item dat het beschermde gezinsklimaat en
kerkcultuur bedreigt. De invloeden van buitenaf worden steeds indringender en
overweldigender.

Let op de reformatorische
computer- en filmverslaafden!

De internetgeneratie
Het wetenschappelijk bureau IVO onderzoekt het internetgebruik van Nederlandse
jongeren. Het blijkt uit dit onderzoek dat 91% van de Nederlanders van 12 tot 74 jaar
thuis toegang heeft tot internet.
Van de nieuwe mogelijkheden wordt volop gebruik gemaakt, zoals van e-mail, MSN,
Chatten, forums, weblogs, Hyves, driedimensionale computerspellen (zoals Wold of
Warcraft), virtuele omgevingen (Second Life), digitale marktplaatsen (eBay), Youtube,
enz. Hierdoor is helaas ook het verschijnsel ‘internetverslaving’ opgetreden. Deze
verslaving treedt op als men moeite heeft om te stoppen, als hierdoor problemen
ontstaan en als men innerlijk met internet bezig blijft (ook als men niet achter de pc zit).
IVO heeft in de jaren 2006, 2007 en 2008 rond de 3000 leerlingen van 13 en 14 jaar
onderzocht op het internetgebruik. In 2008 had 99,1% van deze leerlingen thuis
toegang tot het internet, terwijl 41,1% internet op hun eigen kamer heeft (waardoor er
minder toezicht is). Ze zaten gemiddeld ca. 2 uur per dag achter internet (5 of meer
dagen per week). In 2008 was dit gemiddeld 14 uur per week.
IVO heeft daarna de resultaten van een onderzoek in 2009 onder iets meer dan 4000
leerlingen bekendgemaakt. Het gaat hierbij over tieners uit de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs. Opvallend hierbij is dat jongeren op het VMBO in 2009
gemiddeld 18,3 uur per week op internet bezig waren en jongeren op het HAVO/VWO
10,7 uur.
We moeten er rekening mee houden dat Internet steeds meer onderdeel wordt van het
dagelijks leven van de jongeren. Het gaat bij hen vooral om het zoeken en verzamelen
van informatie (denk hierbij aan Youtube, surfen, downloaden)) en sociale activiteiten,
via: instant messenging (zoals MSN/Live messenger), online gamen, profielsites, emailen). Hierbij heeft online poker veel weg van gokken. Het sociale onderdeel van het
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internetten is weliswaar socialer dan het medium televisie, maar kan daardoor in
bepaalde gevallen ook verleidelijker zijn. Een oud gezegde leert ons ‘Zeg mij wie je
vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent.’ Een andere wijsheid stelt: ‘waar je mee
omgaat, word je door besmet.’ Hoe worden jouw contacten gecontroleerd? De beste
controle is ‘de vreze van de Heere’. Als je een levende relatie met de Heere Jezus hebt,
verdwijnen verkeerde contacten ver naar de achtergrond. Denk ook eens aan zoveel
kostbare tijd die zomaar wordt verspeeld! En al gauw komt de verslaving om de hoek
kijken. Als je de verleiding pakt, word je er door ingepakt. Als je naar iets aantrekkelijks
grijpt, word je er door gegrepen.
Internetverslaving komt meer voor bij VMBO’ers (4,1%) dan bij HAVO/VWO’ers (2,1%).
Uit onderzoek is verder gebleken dat internetverslaafden zich vaker eenzaam voelen,
vaker depressieve gevoelens hebben en sociaal angstiger zijn dan niet verslaafden.
Daarbij hebben ze ook een lagere zelfwaardering. Naar schatting zijn landelijk zo’n
13.000 jongeren van 14 en 13 jaar internetverslaafd.

Naar schatting zijn landelijk zo’n 13.000 jongeren
van 13 en 14 jaar internetverslaafd
Het blijkt dat jongeren makkelijker sociaal contact kunnen onderhouden op afstand via
internet, dan face-to-face in het dagelijks leven. De jonge generatie wil verbonden zijn,
maar niet gebonden. Het aan iemand of iets gebonden zijn geeft namelijk ook
verplichtingen. Veel jongeren willen nu ontspannen en zich niet inspannen; zij willen nu
consumeren en niet in een goede toekomst investeren.

Veel jongeren willen nu ontspannen
en zich niet inspannen
Zij willen nu consumeren
en niet in een goede toekomst investeren
We zijn nu 20 jaar na de invoering van internet, terwijl het intensieve gebruik door de
nieuwe verleidelijke mogelijkheden de laatste jaren bijzonder is toegenomen.
De jeugdcultuur verschilt dus behoorlijk met die van hun ouders. Kunnen de christelijke
ouders het allemaal wel bijbenen? Weten ze wel wat gaande is? Wat zal er nog groeien
uit deze internetgeneratie in het digitale tijdperk? Het is duidelijk dat satan gretig gebruik
maakt van de nieuwe mogelijkheden om de jongeren te verleiden en in zijn greep te
krijgen. Hoeveel stille tijd blijft er nog over in de dienst van God? Hebben onze jongeren
nog tijd en zin om Gods Woord te onderzoeken en een levende relatie te onderhouden
met Jezus Christus?!

Hoeveel stille tijd blijft er nog over
in de dienst van God?
De dagelijkse vrijetijdsbesteding in 2008 bestaat bij hen onder meer voor 18% uit
internetten, 7% uit het spelen van videogames,15% uit TV kijken, 12% uit huiswerk
maken, 13% uit hobby, 6% uit lezen, 22% uit contact familie en 7% uit luieren. Dit
betekent dat ze 40% van hun vrije tijd voor ontspanning achter een beeldscherm zitten.
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Ze zitten 40% van hun vrije tijd
voor ontspanning achter een beeldscherm
Afgezien van het zinloos ‘doden van de tijd’ zijn er ook de psychische en vooral
geestelijke
gevaren! Een actieve gelovige mag zeggen:’Want het leven is mij Christus, en het
sterven is mij gewin!’ (Filip.1:21). Zal dan een al te actieve internetter moeten zeggen:
’Het leven is mij internet en het sterven is mij eeuwig verlies…’

Zal dan een al te actieve internetter moeten zeggen:
‘Het leven is mij internet
en het sterven is mij eeuwig verlies…’
Ik heb zelf een onderzoek gedaan onder leerlingen van een reformatorische
scholengemeenschap. De onderzochte ca. 300 leerlingen van de eerste drie leerjaren
zaten gemiddeld 1,45 uur per dag voor de ontspanning achter de computer. Verder ben
ik te weten gekomen dat ze gemiddeld 0,85 uur per dag naar een film of een ander
kijkprogramma kijken. Het gaat bij dit onderzoek over het computeren en kijken van
maandag t/m zaterdag. Onze reformatorische leerlingen vanaf 12 t/m 15 jaar
computeren volgens dit onderzoek dus gemiddeld zo’n 8,7 uur per week. Dit betreft
naast het surfen, en mailen vooral ook hyves, en natuurlijk ook het spelen van
computerspellen. Verder blijkt dus dat ze gemiddeld iets meer dan 5 uur per week naar
een film of een ander kijkprogramma kijken. Het is me bij dit onderzoek wel opgevallen
dat bepaalde leerlingen in verhouding veel computeren en film kijken, terwijl anderen
juist weer weinig computeren en nog minder kijken. Een zeer klein aantal kijkt helemaal
niet naar films of andere kijkprogramma’s. De ‘hardnekkige’ en wellicht ‘verslaafde’
kijkers trekken het gemiddelde natuurlijk extra omhoog.

Het gevaar in de online videogames
Het grote gevaar zit echter in de online videogames! IVO heeft ook onderzoek gedaan
naar het spelen van videogames door Nederlandse jongeren. De game-industrie is
inmiddels groter dan de filmindustrie. Steeds meer mensen verkiezen het spelen van
online games boven het kijken naar de televisie.
Het online game ‘World of Warcraft’ heeft 11 miljoen maandelijks betalende gebruikers
(die samen spelen). Bij een groep jongeren Is er duidelijk al sprake van
gameverslaving. Er zijn adolescenten ontdekt die meerdere weken van school
spijbelden om een online spel te kunnen spelen.
IVO heeft in 2008 4475 leerlingen ondervraagd van 13 t/m 16 jaar. Uit het onderzoek
blijkt dat 78,9% van deze Nederlandse jongeren wekelijks of vaker een game spelen.
Je hebt offline games, browser games en online games. Bekende populaire online
games zijn Runescape, World of Warcraft en Counterstrike. ‘Call of Duty’ is een
verzamelnaam voor een serie spelen. Samen met War Rock, Counterstrike en
Battlefield is Call of Duty een schietspel, vanuit het perspectief van de speler (het wordt
vaak in teamverband gespeeld). Runescape en World of Warcraft zijn rollenspelen,
waarin een karakter wordt bestuurd en ontwikkeld.
Spelers van online games spelen gemiddeld 11,9 uur per week. Zo’n 37% van de
online spelers speelt elke dag. Van de online spelers voldoet 3,2% aan de criteria van
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gameverslaving. De verslaafde jonge online spelers (die dagelijks spelen) besteden
gemiddeld 36,7 uren per week aan het spelen van een game.

Verslaafde jonge online spelers
besteden gemiddeld 36,7 uren per week
aan het spelen van een game
Deze gameverslaafden scoren hoog op sociale angst, depressiviteit en eenzaamheid,
terwijl ze een relatief negatief zelfbeeld hebben. Grote online games, zoals World of
Warcraft zijn in principe ‘eindeloos’ te spelen, omdat er steeds weer nieuwe inhoud voor
wordt aangemaakt. De meest populaire online games hebben volgens IVO een sterk
‘oorlogszuchtige’ inslag, zoals dat blijkt uit de speltypen first person shooters (FPS) en
role playing games (RPG).
In het Reformatorisch Dagblad van 17 juni 2009 wordt vermeld, dat een 17-jarige
Amerikaanse jongens de vorige dag was veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf,
wegens moord op zijn moeder en het toebrengen van ernstig letsel aan zijn vader. Het
RD geeft ons verder door: ‘De gamer schoot in oktober 2007 zijn ouders neer omdat ze
het gewelddadige videospel Halo 3 van hem hadden afgepakt. Volgens de rechter ging
hij zo in het spel op, dat hij dacht dat de dood, net als de karakters in het spel, niet echt
was.’
Zijn realiteitsbesef was blijkbaar zodanig verwrongen, dat het doden van zijn moeder
een verschrikkelijke ‘vervolgstap’ was in zijn oorlogszuchtige ‘spelhandelingen’. Zulke
gameverslavingen kunnen dus leiden tot satanische bezetenheid, waardoor jongeren
dwangmatig met de dood gaan spelen. Waar gaat dit naar toe? De ‘gamegruweldaden’
nemen hand over hand toe. Zelfs de mediaverslagen kunnen agressieve gamers
opwekken tot het doden van hun ‘digitale en denkbeeldige vijanden’.
Het IVO-onderzoek heeft uitgewezen ‘dat 9600 jongeren in de eerste vier klassen van
het voortgezet onderwijs niet in staat zijn om met de verleidingen van de virtuele wereld
om te gaan en een ontwrichtend aantal uren aan deze games besteden’.

9600 jongeren van 13 t/m 16 jaar kunnen niet
met de verleidingen van de virtuele wereld omgaan
en besteden een ontwrichtend aantal uren aan deze games
Men vraagt zich af of deze jongeren toch al psychologisch en sociaal zwakker staan en
daarom deze online games kiezen als een meest eenvoudige vluchtweg of dat deze
games voor hen gewoon ‘te verleidelijk’ zijn. Waarom geven sommige jongeren zich
over aan vluchtgedrag of escapisme? Zijn er thuis problemen? Zijn het
pestslachtoffers? Kunnen ze het normale leven van verplichtingen niet aan? Hebben ze
psychische en/of sociaal-emotionele problemen? Is er een gebrek aan
toekomstperspectief? Kunnen we dit de christelijke verslaafden niet meer voor ogen
stellen? Wie is er nog in staat om een gameverslaafden achter zijn online game
vandaan te halen?
Er zijn hulpverleners die weten dat echte gameverslaafden in bepaalde opzichten
moeilijker van hun verslaving zijn af te helpen dan drugsverslaafden.
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Veel jongeren in onze kring zijn vanaf de vroege tienerjaren al op weg naar een
computer- en filmverslaving! Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om als ouders nog
weerstand te kunnen bieden aan een ingegroeid patroon van mediaverslaving.
Jongeren moeten eigenlijk al vroeg leren selectief gebruik te maken van de media. Het
wordt voor ons steeds moeilijker om te controleren waar ze mee bezig zijn op hun eigen
laptop of computer.

Jongeren moeten al vroeg leren
selectief gebruik te maken van de media
We moeten de dreigende, verborgen gevaren zien te ontdekken en de jongeren voor
ogen stellen. Als ze goed weten tot welke schadelijk gevolgen hun mediagedrag zal
kunnen leiden, worden ze hierdoor hopelijk nog afgeschrikt.
De programmamakers van de televisie gaan er van uit dat de meeste mensen kunnen
worden geboeid door misdaad, seks en geweld. Men heeft uitgerekend dat een
Amerikaans kind tussen de 4 en 13 jaar gemiddeld 13.000 moorden en gevallen van
doodslag krijgt te zien. Indertijd deed een lid van het Amerikaanse congres zijn beklag
bij leidende omroepfunctionarissen, omdat zijn 3-jarige zoontje zijn vuistje door een
glazen deur had gestompt. Het kind was bijna doodgebloed. Het zoontje was tot die
daad gekomen omdat hij het in een tekenfilm op de tv had gezien.
De makers van online killergames weten ook goed waardoor jongeren worden geboeid.
Hierdoor zijn al heel wat zielen en mensenlevens verwoest. En de boze inspirator
achter de schermen heeft weer zijn zin. Satan wil zoveel mogelijk slachtoffers maken.
Zijn valstrikken worden steeds listiger opgesteld. En wie trappen er na het zien van
zoveel slachtoffers nog in? Helaas, veel van onze reformatorische jongeren zijn al
geestelijk verblind geraakt achter het verblindende beeldscherm.

Veel van onze reformatorische jongeren
zijn al geestelijk verblind geraakt
achter het verblindende beeldscherm
Wat er al is te zien is erg genoeg, maar wat je niet ziet achter de schermen, is nog
gevaarlijker… Het achterliggende programma van satan ziet er te gruwelijk uit om
zomaar te laten zien. Hij stelt zich daarom liever occult op, zodat men niet afschrikt van
zijn boze bedoelingen met de massamedia.
Het is goed om te weten wat ons bedreigt. Wereldse machten willen ons van onze
jeugd beroven! We dienen daarom nuchter te zijn en te waken in de gebeden (1
Petr.4:7b). We worden in 1 Petr.5:8 vermaand en gewaarschuwd: ‘Zijt nuchter, en
waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie
hij zou mogen verslinden.’ De duivel gaat rond als de boze, verleidende tijdgeest. Hij
bedient zich van de massamedia… achter de schermen is hij bezig.

Wereldse machten willen ons
van onze jeugd beroven
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De christelijke schrijver en counselor dr. Tim LaHaye verklaarde het tientallen jaren
geleden al: ‘Eerlijk gezegd hoeven christenen over satan en het occulte niet veel
meer te weten, dan dat het zondig, nadelig en schadelijk is – iets om ver van zich
verwijderd te houden.
Inmiddels zijn de demonische invloeden via de massamedia al tot in de
(slaap)kamers van de reformatorische gezindte binnengedrongen. Het is dus bittere
noodzaak geworden om de demonische invloeden tijdig op te merken, om ze te
kunnen bestrijden. De occulte besmettingen dienen te worden opgespoord, voordat
er nog meer ontspoord.

Voodoo en magie in het Westen
De Uri Gellershow
- bekeken door 2 miljoen Nederlanders
- door 30% van reformatorische leerlingen
Voorbeelden van occulte belasting
- door een spiritistisch spel
- door bezoek magnetiseuse
- door het bezoeken van een occult beladen site
Bevrijding van occulte belasting
- bij Diana, in New York

Zie op Jezus!
en niet naar flitsende wereldse beelden

Voodoo en magie in de Westen
De Nieuwe Uri Gellershow
Ik kreeg in februari 2009 een volgende mailtje. Ik geef het hierbij grotendeels aan je
door:
‘Beste mensen,
Dit is echt een noodoproep!
Ik wil jullie oproepen voor gebed.
Ik kreeg onderstaand mailtje door en heb even gecheckt op de desbetreffende
omroepsite en wat je ziet is echt heel schokkend.
Bij de Uri Gellershow op SBS6 is een soort wedloop tussen magnetiseurs,
goochelaars en dergelijke. Er is een man, Vincent genaamd, die blijkbaar op een
vreemde manier steeds weer door mag naar de volgende ronde. Deze man is echter
ronduit schokkend om naar te kijken. Op tv doet hij de volgende dingen:
- Hij uit vampierbezweringen over mensen uit het publiek, die daarna echt
vampierhandelingen uitvoeren.

‘Hij doet aan zwarte magie…’
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- Hij doet aan zwarte magie en laat mensen geloven dat vampier-zijn iets normaals
is.
- Hij voert rituelen uit, die in mijn ogen werkelijk door satan worden ingegeven.
- Hij eet bloedzuigers en strooit met bloed over zijn vrijwilligers.
- Hij beïnvloedt en bezweert kijkers, gasten en BN'ers (bekende Nederlanders) op
een negatieve manier; mensen weten niet meer wat ze doen; er worden films en
websites aan hem opgedragen, die dan gaan over dezelfde onderwerpen.
- Hij doet tijdens zijn shows openlijk aan voodoo.
- Hij doet dit tijdens een familieshow, waarbij de meeste mensen geschokt raken.
- Uri Geller, die deze show leidt en zelf illusionist is, is diep geschokt over wat deze
man doet. Uri is daarbij zelfs zijn eigen show uitgelopen, omdat hij het niet meer kon
aanzien. Hij wil deze man eigenlijk uit zijn show hebben, maar blijkbaar krijgt hij
steeds weer voldoende stemmen om door te mogen naar de volgende ronde!
Wat deze man doet, is geen spelletje. Hij speelt met zwarte magie alsof het niets is.
Laten we daarom proclameren dat Jezus sterker en groter is dan degene die deze
Vincent dient. Laten we tijdens de shows op vrijdagavond bidden en Jezus' macht
uitspreken ook over deze man, zodat zijn shows gehinderd zullen worden.
Laten we bidden dat hij daardoor tot bezinning mag komen en een ontmoeting mag
hebben met de allergrootste Koning Jezus!
Wij hebben de autoriteit gekregen om in Jezus' naam satan tegen te houden. Laten
we dat dan ook massaal doen, niet bang zijn, maar de strijd aan gaan waar Jezus
ons voor roept! Deze man heeft hulp nodig, laten we met elkaar voor hem op de bres
staan (opdat hij tot bekering mag komen). Jezus leeft, Hij regeert!!!
Stuur deze mail alsjeblieft door, zodat er volop gebeden wordt door heel Nederland.’
In maart 2009 werd meegedeeld dat wel 2 miljoen mensen naar de Nederlandse
uitzending van de Uri Gellershow kijken. Ik heb gemerkt bij de leerlingen van het
reformatorisch voortgezet onderwijs, dat er al een behoorlijk aantal naar kijken, en
dan ook al de 12-jarigen! In een peiling onder meer dan 250 leerlingen uit de eerste
en tweede klas ontdekte ik helaas dat 30% van hen deze occulte show minstens één
keer voor een deel of helemaal hadden gezien. Zo’n 19% van de brugklassers
hebben meer uitzendingen van deze show of van soortgelijke shows gezien! We
mogen dus ook wel aannemen dat basisschoolleerlingen al uitzendingen hebben
gezien van deze occulte uitzendingen.

Een behoorlijk aantal reformatorische tieners
kijken naar dit occulte programma!
De omstreden Uri Geller is in 1946 in Tel Aviv geboren. Hij is een Israëlische
televisiepersoonlijkheid en noemt zich een ‘paranormalist’. Tegenwoordig wordt hij
een ‘mentalist’genoemd . In de jaren ’80 verwierf hij wereldfaam met zijn optredens
als goochelaar en het op occulte wijze buigen van lepels. Hij beweert verre familie te
zijn van de psychiater Sigmund Freud. Hij woont in Engeland. In het begin van 2008
en vanaf 9 januari heeft hij opgetreden in De Nieuwe Uri Geller show. Aanvankelijk
verklaarde hij dat zijn gaven afkomstig waren van buitenaardse wezens. Later had hij
andere verklaringen.
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De Nieuwe Uri Geller is een Nederlands televisieprogramma waarin andere
mentalisten met elkaar strijden om de opvolger van Uri te worden. Ze moeten dan
soortgelijke acts kunnen doen. Uri is daarbij aanwezig en het publiek stemt.
Mentalist Vincent heeft een aantal keren opgetreden in de show. Uri is verschillende
malen behoorlijk boos geworden op Vincent, wegens zijn walgelijke en occulte acts.
Zo vond hij in liveshow 2 het walgelijk dat Vincent een bloedzuiger opat. Aan het eind
van deze show stond er zelfs een vampierteken in de nek van een vrouw. Uri beval
hem toen: ‘Haal het er onmiddellijk af! We zijn geen satanische show!’
In liveshow 4 at Vincent weer een bloedzuiger op. In liveshow 5 deed hij zelfs een act
met een voodooritueel. Patty weigerde mee te doen toen ze drie naalden in een
voodoopop moest steken, omdat dit in strijd was met haar geloof. Een ander nam het
van de vrouw over. Na afloop van de act sneed Vincent zichzelf in zijn borst.
In show 6 kwam hij onaangekondigd het podium op, tot grote ergernis van Uri. In een
act heeft Vincent zichzelf zelfs laten brandmerken. In show 7 was er weer onenigheid
tussen Uri en Vincent. Niettemin is Vincent door het publiek doorgestemd naar de
halve finale.
Door zulke opzienbare acts wordt men tegenwoordig populair. Er is zelfs een spel
gemaakt over de strijd tussen Uri en Vincent, waarin je met een bloedzuiger The
Mask, Patty en Uri moet wegklikken.

Deze shows zijn gevaarlijk
voor christelijke jongeren
Het is duidelijk dat zulke shows gevaarlijk zijn voor de christelijke jongeren. Jongeren
zijn in onze postchristelijke samenleving bijzonder benieuwd naar paranormale
ervaringen en openbaringen, waardoor de bijbelse openbaring voor hen een relatief
begrip kan gaan worden.
De mentalisten stelen de show bij Uri Geller, door het publiek te verbazen door
wonderbaarlijke acts. Telepathie, telekinese en andere paranormale ‘energieoverdrachten’ worden de jeugdige kijkers voorgeschoteld. Gedachten worden
gelezen en de toekomst wordt tot in details voorspeld. Door het spirituele gebeuren
te zien zullen jongeren er gemakkelijk in gaan geloven. Hoewel er heel wat
goocheltrucs en occulte listigheid worden tentoongespreid, zijn er ook demonische
machten aan het werk, die de harten onze jongeren willen vullen met heidens
bijgeloof.
Evangelische en zelfs niet christelijke mensen zien de gevaren van ‘De Nieuwe Uri
Gellershow’ soms beter in dan reformatorische christenen. In de EO-visie van 11 t/m
17 april 2009 staat een persoonlijk interview met Sharon Kips (25 jaar). Ze is
evangelisch en winnares van X-Factor 2007. Haar werd de volgende vraag gesteld:
‘Waar kijk je beslist niet naar op tv?’ Ze geeft als antwoord: ‘Eigenlijk alles wat occult
of supernegatief is. Ik vind bijvoorbeeld De Nieuwe Uri Gellershow iets waar mensen
niet naar zouden moeten kijken. Soms vraag ik me af of mensen wel weten wat ze in
huis halen. Als de tv op zo’n programma staat afgestemd. Niet alles wat je ziet, is
onschuldig.’
Een occulte belasting kan al optreden na het bezoek aan het waarzegster, een
magnetiseur of een occulte alternatieve genezer. Demonische infiltratie kan ook
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binnendringen in je leven na een bewust bezoek aan een occult beladen internetsite
en het regelmatig kijken naar occult belaste programma’s of films.

Voorbeelden van occulte belasting
Er zijn genoeg voorbeelden bekend van bezeten en demonisch gebonden mensen,
die na slechts weinig occulte contacten daarna jarenlang onder de vloek hiervan zijn
geweest. Een Amerikaanse vrouw bracht eens haar 11-jarige dochtertje naar een
counselor. Het meisje leed aan afschuwwekkende nachtmerries. De christelijke
hulpverlener kreeg het woord ‘spiritisme’ in de gedachte. Uiteindelijk kwam aan het
licht dat het meisje op 9-jarige leeftijd het spiritistische Ouija-spel had gespeeld met
twee vriendinnetjes.

Op 9-jarige leeftijd had ze het
spiritistische Ouija-spel gespeeld
Ze hadden tevergeefs geprobeerd de geest van Maria Stuart op te roepen. Er was
toen zomaar een glas door de kamer gevlogen en tegen een spiegel kapot geslagen.
Niemand had dit gedaan. Daarna waren de nachtmerries begonnen. Na een
schuldbelijdenis en een eerste ‘geestelijke bediening’ verminderden de nachtmerries.
Daarna volgde een tweede bediening, waarbij in een gebed de demon bevolen werd
om te vertrekken.
Een vrouw met herhaaldelijk bewustzijnsverlies en andere lichamelijke klachten had
deze symptomen al vanaf haar kinderjaren. Toen werd gevraagd of zij in aanraking
was geweest met occultisme, bleek dat haar vader een spiritistisch medium was.

Haar vader was een spiritistisch medium
Als kind had ze hem soms in actie gezien. De vrouw vroeg de zielzorger om gebed.
Daarna waren alle symptomen voorgoed verdwenen.
Een andere vrouw had een half jaar een magnetiseuse bezocht. Na de eerste
behandeling had ze al angsten gekregen. Ze durfde op een gegeven moment de
straat niet meer op. Er was zelfs een stem die haar influisterde om zelfmoord te
plegen. De strijd om haar te bevrijden duurde langer, maar de symptomen
verdwenen steeds meer en uiteindelijk hielden de migraineaanvallen op.
Een 25-jarige overwerkte autohandelaar bezocht eens een helderziende, die zich
ook gebedsgenezeres noemde. Aanvankelijk werd hij rustiger na een bezoek. Hij
kreeg zelfs christelijke visioenen. Daarna voelde hij iets zwaars op zich vallen. Hij
werd zeer angstig.

Daarna voelde hij iets zwaars op hem vallen
Hij werd zeer angstig
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Een predikant en een ouderling baden voor hem. De vrouw van de ouderling, die bij
het gebed aanwezig was, riep de kracht van het bloed van Jezus aan en daardoor
werd de boze geest uit de man verdreven. Het demonische belasting begon na het
bezoek aan de waarzegster.

Jongeren in de gevarenzone
Zie je nu welke gevaren onze jongeren bedreigen, die zich via internet volop in de
gevarenzone begeven! Het is nu de tijd voor de geestelijke oorlogsvoering! Jezus is
de Overwinnaar, en in Zijn Naam en door Zijn kracht mogen de gelovigen krachtige
daden verrichten.
Dr. M.J. Paul geeft ons te kennen: ‘Wie zich op de hoogte stelt van de lectuur die de
jongeren lezen, films die ze zien, let op hun muziek en vraagt naar hun ervaringen op
het gebied van het occulte, zal bemerken dat ze veel meer meemaken dan ouderen
(en ambtsdragers) vermoeden. Voorkómen is altijd beter dan genezen. Maar er zijn
steeds meer mensen, waaronder ook jonge kinderen en tieners, die in aanraking
gekomen zijn met duivelse machten. Je kunt zeggen dat zij, door te spelen met het
occulte, de deur voor hen hebben opengezet. Veel mensen hebben dan last van
nachtmerries of angsten, zij horen ‘stemmen’, zien ‘gezichten’, hebben speciale
‘gevoelens’ over wat er gaat gebeuren, enzovoort (vgl. Matzken, 1991, 139). Ik denk
terug aan een catechisante die in haar houding voortdurend onverschillig was. Niets
van de godsdienst interesseerde haar. Later bleek dat ze zich bezighield met occulte
zaken, waardoor ze bijna onbereikbaar was geworden voor de boodschap van de
Bijbel.’
Ik zag zelf tijdens een christelijke dienst een getuigenis van een meisje van nog geen
twintig jaar. Ze was al vanaf haar jonge jaren van mening dat God haar niet goed had
gemaakt. Ze was ontevreden over haar uiterlijk en vond zichzelf te dik. Daarom ging
ze fanatiek afslanken. Ze bezocht daartoe een computersite, voor zover ik begreep
‘pro anna’, waar volgens haar zeggen echt slechte zaken op staan.

Pas op voor deze gevaarlijke,
occult beladen site!
Het is duidelijk een gevaarlijke occulte beladen site, die weliswaar veel invloed heeft,
vooral op meisjes. Gelukkig wordt er al ernstig tegen gewaarschuwd. Het heeft een
duistere opzet richting anorexia; althans het bezoeken van deze site kan leiden tot
anorexia. We weten dat anorexia al veel (dodelijke) slachtoffers heeft gemaakt.
Het meisje vertelde dat deze pro anna haar leven ging beheersen en haar stuurde in
haar daden om steeds meer af te slanken. Ze was 1.60 meter lang en wilde haar
gewicht verlagen tot 39 kilo. Ze mocht voor zichzelf op den duur maar 500 calorieën
per dag tot zich nemen. Kwam ze er boven strafte ze zichzelf, door zichzelf te
beschadigen en te snijden. Gelukkig heeft ze het aangegeven en hebben gelovigen
voor haar gebeden. Bij de tweede keer dat ze voor haar baden, hebben ze pro anna
door de kracht van het Evangelie mogen uitdrijven, zodat ze niet meer hierdoor werd
gedwongen en beheerst. Ik weet niet met welke woorden dit is gebeurd, maar tijdens
het getuigenis gaf het meisje aan dat ze dankbaar was en uiteindelijk ook gedoopt
wilde worden.
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De bevrijding van Diana
In het boek ‘Frisse wind, nieuw vuur’ gaat het over de enorme groei van de Brooklyn
Tabernacle in de beruchte binnenstad van New York en de voorganger Jim Cymbala.
Het boek is in 2000 uitgekomen in het Nederlands. De gemeente was toen gegroeid
naar meer dan 6000 leden. Zo’n 25 jaar daarvoor zaten er ’s zondags nog geen 20
mensen in de kerk. Het boek laat zien wat God kan en wil doen als een handjevol
mensen zich biddend verootmoedigt en het Evangelie serieus neemt. Wat een
machtig werk heeft de Heilige Geest daar gedaan! In zo’n evangeliserende
gemeente komen mensen van allerlei culturen en vanuit diverse achtergronden
binnen. Daar zijn ook occult belaste personen bij.
Op een dinsdagavond brachten twee gemeenteleden een tiener mee naar de
bidstond. Ze dachten dat ze was verslaafd aan drugs en dat ze daarvan bevrijd
moest worden.
Diana was een klein Latijns-Amerikaans meisje. Op het moment dat er voor haar
gebeden zou worden, voelde voorganger Jim Cymbala een enorme spanning
opkomen; het leek alsof er in zijn geest een alarmbel afging, die aangaf dat er iets
mis was, dat er iets zou gaan gebeuren. Jim vroeg een evangeliste Amy hem bij te
staan om mee te bidden. Die kreeg hetzelfde voorgevoel als Jim. Er kwam ook nog
een andere voorganger bij staan. Ze legden samen Diana de handen op en
begonnen te bidden. Jim bad zachtjes: ‘O, Jezus, help ons’

Jim bad zachtjes:
‘O, Jezus, help ons’
Hij vertelt ons zelf: ‘De naam van Jezus bracht een plotselinge explosie van woede
en geschreeuw teweeg. Het niet meer dan 1,50 meter lange meisje duwde de twee
vrienden met wie ze was meegekomen weg en vloog me naar de keel. Voordat ik
wist wat er gebeurde, had ze mij al tegen het podium aangegooid. Diana scheurde
de kraag van mijn witte overhemd alsof het een stuk keukenpapier was. Een
afgrijselijke stem diep binnen in haar begon te schreeuwen: ‘Je krijgt haar niet! Ze is
van ons! Laat haar met rust!’ Toen begon de stem obscene taal uit te slaan.
Verschillende gemeenteleden gingen staan en begonnen hardop te bidden. Anderen
hapten naar adem of bedekten hun ogen. Ondertussen waren er verschillende
diakenen opgestaan die probeerden Diana van me af te trekken. Ze verweerde zich
met een enorme kracht, ook al was ze maar klein.
Uiteindelijk slaagden we erin om haar in bedwang te houden. Amy, de evangeliste,
begon vurig te bidden. Ik boog me over het meisje heen om de geesten te bestraffen.
‘Wees stil! In de naam van Jezus, kom naar buiten!’ beval ik.
Diana’s ogen rolden door haar hoofd en twee keer spuugde ze me recht in mijn
gezicht, op nog geen 30 centimeter afstand. De gemeente bleef aanhoudend tot God
om hulp roepen. (…) Dit was een klassiek geval van demonische bezetenheid.’
Jim Cymbala verhaalt ons verder: ‘Een paar minuten later was het meisje helemaal
bevrijd. Ze hield op met vloeken en haar lichaam ontspande zich. We lieten onze
greep op haar verslappen, waarna ze voorzichtig opstond en haar handen ophief om
de Heer te prijzen. Niet lang daarna stond ze samen met ons te zingen: ‘Heer, Uw
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bloed dat reinigt mij… U wast mij witter dan de sneeuw.’ De tranen stroomden haar
over de wangen en verknoeiden haar make-up.

‘Heer, Uw bloed dat reinigt mij…
U wast mij witter dan de sneeuw
Diana dient de Heer nu al tien jaar in de Brooklyn Tabernacle. Kortgeleden is ze
getrouwd met een jonge man en beiden hebben een krachtig getuigenis van hun
geloof afgelegd tegenover hun ongelovige familieleden. Ze is nu een prachtige
christin die de Heer oprecht liefheeft en Hem alleen wil dienen.’
Er is dus gelukkig ook overwinning mogelijk door de kracht van het Evangelie van
Jezus Christus op de demonische gebondenheid en bezetenheid!
Al met al blijkt uit het voorgaande duidelijk dat occulte machten, zoals magie en
voodoo, zijn binnengedrongen in de Westerse huiskamers.

Wereldse machten willen ons
van onze jeugd beroven
Het is goed om te weten wat ons bedreigt. Wereldse machten willen ons van onze
jeugd beroven! We dienen daarom nuchter te zijn en te waken in de gebeden (1
Petr.4:7b). We worden in 1 Petr.5:8 vermaand en gewaarschuwd: ‘Zijt nuchter, en
waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wie
hij zou mogen verslinden.’ De duivel gaat rond als de boze, verleidende tijdgeest. Hij
bedient zich van de massamedia… achter de schermen is hij bezig.

Zie op Jezus!
Er is één Persoon op deze aarde geweest die al de verleidingen van de wereld heeft
kunnen weerstaan. Dat is de Heere Jezus. Hij werd door de duivel zelf verzocht in de
woestijn (Luk. 4). De duivel toonde Hem al de koninkrijken van de wereld (vers 5).
Jezus wees satan op Gods Woord: ‘Want er is geschreven: Gij zult de Heere, uw God,
aanbidden, en Hem alleen dienen.’ Dit is een belangrijke les voor ons. Wanneer wij
God aanbidden en Hem alleen (willen) dienen, zullen de verleidingen van satan niet
zoveel vat op ons hebben. Als wij de Heere niet liefhebben boven alles, zullen wij de
verleidingen van de wereld niet kunnen weerstaan. Leef dicht bij de Bijbel. Weer de
influisteringen van satan af, door te zeggen; ‘Er staat geschreven…’ Verdedig jezelf met
Bijbelteksten.
Heb je de Heere lief boven alles?
De vreze des Heeren bewaart voor het kwade.

Heb de wereld niet lief!
De apostel Johannes vermaant ons:

‘Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de
wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want al wat in de
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wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees, en de begeerlijkheid
van de ogen, en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar uit
de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die de
wil van God doet, blijft in der eeuwigheid ( Joh. 2:15-17).’
Iemand die graag naar zondige, verleidelijke films en tv-programma’s kijkt, kan geen
christen zijn. Hij heeft de wereld lief, en de liefde van de Vader is niet in hem. Pas
daarom op voor gevaar van ‘de begeerlijkheid van de ogen’.

Ben je ook verstrikt in de flitsende beelden?
Je vergaapt je dan aan een wereld van begeerlijkheden.
Je bedenkt bij jezelf:
‘O, was jij maar zo beroemd, zo populair!’
Je verlangt er naar… je grijpt er naar.
Het beeld blijft maar flitsen…
De film is bijna ten einde.
Je kunt er wanhopig van worden. de dagen gaan maar voorbij.
Je verlangt naar meer, naar mooier, naar fantastischer,
maar het komt niet.
Ineens is het einde van de film daar! De film van je leven is voorbij.
En er is dan geen volgende aflevering om het nog goed te maken!
De film van je leven kan snel voorbij zijn…
Er zijn zelfs mensen geweest, die op de laatste dag van hun leven nog bezig waren
met de afstandsbediening,
koortsachtig zoekend naar een programma…
of die nog iets te bieden had…
al was het maar de schrale troost van een uurtje niet nadenken over de eeuwige
toekomst.

Jezus biedt ons in het Evangelie Zijn vriendschap
Heeft het leven dan niet meer te bieden?
Jezus biedt ons in het Evangelie Zijn vriendschap!
We lezen Gods uitnodiging in Jes. 55:6-7:

‘Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij
is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten;
en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot
onze God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.’
Als je beseft hoe dicht de Heere in Zijn heerlijke aanbiedingen nabij je is, heb je geen
behoefte meer aan een afstandsbediening, die alleen maar afstand schept.
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De valse profeet
die werkt
- als een engel des lichts
- door imitatie
- door verleiding

De valse profeet
We lezen in Openb.13:11: ‘En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het
had twee hoornen, de hoornen van het Lam gelijk, en het sprak als de draak.’ Met dit
beest uit de aarde wordt de valse profeet bedoeld. Het is dus een gevaar vanuit de
godsdienstige wereld. Het komt uiterlijk veel minder agressies over dan de draak en
het beest uit de zee. Het imiteert in bepaalde opzichten het Lam van God. Het
tweede beest (de valse profeet) heeft als wereldomvattende taak, om de aanbidding
van het eerste beest te bevorderen. Er wordt veel met imitatie gewerkt.

Het satanisch complot
werkt veel met imitatie
Satan is de grote na-aper. De drie-eenheid van het werk van God worden in
bepaalde opzichten nagebootst. Zo vormt het satanisch complot ook een drieeenheid: de draak, het wereldse beest en het ‘godsdienstige’ beest. Vanuit dit
complot worden de satanische plannen gemaakt en de verdere uitwerking
gecoördineerd. Hieruit kun je opmaken dat er juist ook heel wat demonische
invloeden zijn op christelijk terrein.
Dit is een groot en sluipend gevaar voor de christenen, omdat het juist een schone
schijn van ‘een engel des lichts’ kan hebben. Invloeden van het wereldse beest, die
als ‘een briesende leeuw’ te keer gaat, zijn veel gemakkelijker te herkennen. Daar
kun je jezelf beter tegen wapenen. Vroeger zeiden ze, dat de satan op
‘klompenvoeten’ kan aankomen, maar ook op ‘kousenvoeten’.
Het religieuze beest ‘verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die
er aan te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest (of in opdracht
van het eerste beest), zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij voor het
beest (ter ere van hem), dat de wond van het zwaard had, en weer leefde, een beeld
zouden maken’ (vers 14).
In vers 15 lezen we verder: ‘En het werd macht gegeven om het beeld van het beest
een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat
allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.’
In de satanische drie-eenheid zie je dat het religieuze, antichristelijke beest in zijn
werkzaamheden het werk van de Heilige Geest nabootst. Hij geeft het beeld van het
wereldse beest namelijk een levensgeest (pneuma). Deze pseudo-geest brengt
mensen tot aanbidding van het beest, zoals de Heilige Geest mensen leidt tot
aanbidding van God.
In 1 Joh.2:18 waarschuwt Johannes al: ‘Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij
gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichisten geworden;
waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.’ De laatste ure is niet alleen een
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tijdsbegrip, maar kan ook een kritieke, beslissende tijd of fase in Gods geschiedenis
aangeven.
De Studiebijbel verklaart: ‘Dat wordt bevestigd door wat Johannes waarneemt: er
verschijnen reeds ‘antichristen’ in en rond de gemeente, als voorboden van dé
antichrist.’ Er wordt verder aangegeven: ‘De vele dwaalleraars (anti-christen)
vertonen de ‘geest’ (gezindheid) van dé antichrist (4:3), een historisch figuur die zich
aan het eind van deze aiōn (eeuw, vs.17), tegen de dag van Christus’ terugkomst zal
manifesteren en zichzelf als God zal vereren (vgl. 2 Thess.2:3vv.).

Pas op voor de samensmelting
van wereldse en religieuze machten!
Op godsdienstig gebied heeft het altijd al gekrioeld van dwaalgeesten. De door de
tijd heen opgebouwde dwalingen schijnen op het eind te worden ingezet om de
machtigste manifestatie van misleiding onder leiding van het satanische
antichristelijke complot ten uitvoer te brengen. Om dit te bereiken zal satan een
samensmelting van wereldse en religieuze machten bewerken.

De beïnvloeding van je denken
-

door antichristelijke machten
door leugens en dwalingen
tijdens een New Age-conferentie
zoals bij Rory en Bernice

De beïnvloeding van je denken
Billy Graham laat ons weten in zijn boek ‘Wereld in vlam’: Wij leven te midden van
een geslacht, welks gedachtekring is voorbereid voor de leugen. De Bijbel spreekt
van de komst van de grote anti-Christus: ‘Daarentegen is diens komst naar de
werking van de satan, met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en
allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan’ (2 Thes.2:9-10). De
films, de televisie, de radio, de zinnelijke roman en het voddige tijdschrift hebben het
samen voor de massa bijna onmogelijk gemaakt om hoofd voor hoofd echt na te
denken. Nu de tucht in het gezin geheel verslapt is en haast elk middel van vermaak
of onderricht dagelijks het leven vergiftigt, is het geen wonder dat de geest van de
mensen voor alles ontvankelijk is, behalve voor de waarheid, en dat zij bereid zijn
leugens te geloven…’

De mensen
zijn bereid om leugens te geloven
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De toekomst van de antichrist ‘is naar de werking van de satan’. De duivel is dus de
inspiratie- en energiebron voor de wonderen en tekenen, die de antichrist doet. Dit
wordt verder geopenbaard in Openb.13. Als mensen gehoor geven aan de
influisteringen van satan en door hem begeesterd worden, gebeurt er wat we lezen in
vers 11: ‘En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen
zouden geloven. De NBG vertaalt: ‘Daarom slaat God hen met verblinding.’ Er is
overeenkomst met Rom. 1:18-32, waarin blijkt dat God deze heidenen heeft
overgegeven aan verwerpelijk denken en handelen. Als iemand zijn denken
moedwillig laat beïnvloeden door wereldse en demonische invloeden, geeft God hem
over aan een geest van dwaling, verharding en verblinding. Johannes heeft het in
zijn brieven over meerdere antichristen. Het gaat daar over valse profeten en
verleiders, die handelen in ‘de geest van de antichrist’ (1 Joh. 4:1-6). Hun kenmerk is:
‘Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen’ (vers
5).
In Pasadena (Californië) werd eens één van de belangrijkste wereldconferenties over
internationale zending gehouden – er waren ongeveer 600 deelnemers. Tegelijkertijd
werd in Pasadena een New Age-conferentie gehouden, die meer dan 40.000
mensen trok. Neil Anderson reageert: ‘Dat is tegenwoordig heel gewoon.’ Hij geeft
aan dat tegenwoordig liever naar een parapsycholoog, een waarzegger, een
handlezer, een kaartlegger of de geest van een overleden vriend of familielid wordt
geluisterd, dan naar wat God te zeggen heeft. (In Lev. 19:31, 20:6, 27 wordt dit
trouwens verboden en moet het met de dood worden gestraft.) Anderson vervolgt:
‘Tegenwoordig lijkt het wel of we dit bevel links laten liggen. Parapsychologen en
spiritisten maken hun opwachting in vele radio- en televisieprogramma’s. Ze worden
als beroemdheden beschouwd. Onlangs las ik dat het grootste deel van de vrouwen
in Los Angeles bij ziekte of problemen een afspraak maakt met een spiritist, niet met
een professionele hulpverlener.’
Anderson verhaalt van een bevriend stel, Rory en Bernice, die diep onder de indruk
waren geraakt van de esoterische kennis van een spiritiste. (Esoretisch is dat wat
bestemd is voor ingewijden.) Ze waren aangelokt door een bord op haar winkeltje,
met het opschrift: ‘Kom binnen en ontvang advies voor uw leven.’ Nu, dat hebben ze
geweten! Ze werden geadviseerd om te trouwen en bleven verder haar raad
opvolgen.
Bijna vier jaar later zat Rory in het kantoor van Anderson. Counselor Dr. Anderson
verhaalt ons verder: ‘Zijn huwelijk met Bernice was een regelrechte ramp. Bovendien
had hij niet veel succes meer in zijn werk.’ De spiritiste had inmiddels van Rory bijna
15.000 dollar gevangen en van Bernice meer dan 65.000 dollar! Het resultaat was
ver te zoeken.

‘Wie God verlaat,
heeft smart op smart te vrezen’
Wie God verlaat en niet wil raadplegen, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op
Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringt met Zijn weldadigheden (Ps 32:5
ber.).
Luister dan maar naar de opperste Wijsheid in Spreuken 8. In vers 13 lees je dat ‘de
vreze des HEEREN’ onder meer is ‘te haten de kwade weg’. In vers 14 leert Hij je:
‘Raad en het wezen zijn van Mij; Ik ben het verstand, van Mij is de sterkte.’
Verder vermaant en nodigt Hij ons in de verzen 17-18: ‘Ik heb lief, die Mij liefhebben;
en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom en eer is bij Mij, duurachtig goed
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en gerechtigheid.’ Hij doet ‘wandelen op de weg van de gerechtigheid, in het midden
van de paden van het recht’ (vers 20).

Een gevaarlijke zoektocht naar occulte kennis
Veel mensen zijn op zoek naar een hogere, verborgen kennis. Omdat het ook een
geestelijke zoektocht is, worden ze gemakkelijk beïnvloed door misleidende geesten.
Omdat velen in het Westen het christelijk geloof hebben verlaten vallen ze ten prooi
aan ongeloof en bijgeloof. In onze belijdenis lezen we dat God mede invloeit in de
bewegingen der mensen. Satan en zijn demonen doen dit in hun imitatiedrang ook.
Zij hebben genoeg ervaring om te weten hoe ze angstige, nieuwsgierige en religieus
zoekende mensen moeten beïnvloeden op hun zoektocht.

Het is moeilijk voor mensen om nergens in te geloven
Het is trouwens moeilijk voor mensen om nergens in te geloven. Ze beseffen vanuit
hun ingeschapen Godskennis en hun natuurlijk Godsbesef dat er iets hogers boven
hen moet zijn. Het ietsisme is erg in bij het moderne heidendom. Allerlei nieuwe
occulte bewegingen, het spiritisme, de Oosterse mystiek en de New Age beweging
varen wel bij de verkeerde geestelijke zoektocht van veel westerlingen.
Bij de heidenen is er duidelijk een zoektocht naar een bovennatuurlijke werkelijkheid.
Dit was ook het geval bij de oude Grieken en Romeinen. De meeste nieuwe
dwalingen zijn te herleiden naar oude dwalingen.
Ik heb al eerder vermeld dat het Griekse Woord ‘daimon’ oorspronkelijk god of
godheid betekent, en dat dit dan vooral een lagere godheid, een tussenwezen, een
boze geest betreft. Vanuit 1 Kor.10:20 weten we dat achter de afgoden demonen
schuil gaan. Dat zien we al in de Septuagintavertaling van Ps. 96:5: ‘Al de goden van
de volken zijn demonen.’

Achter afgoden gaan demonen schuil
Door het maken en aanbidden van afgoden geeft men een opening voor occulte
beïnvloeding en een plaats aan demonen. De demonen zullen zeker ook
gebruikmaken van de moderne mediamiddelen, waarin het occulte World wide web
van satan is gesponnen. In de media en de computergames is heel wat plaats
gemaakt voor occulte symbolen, magie, afbeeldingen en namen van Griekse en
Romeinse goden en afgoden van andere volken. Demonen, vampiers en magiërs,
priesters, bovenaardse wezen en gedrochten, de hel en het dodenrijk (hāidēs)
worden gevonden in bepaalde computergames.
Een game als ‘Heroes of might and magic V’ begint al met een verhaal over een orc,
die tekenen voorziet van een demon, een prins en een spin. Orcs zijn half demon,
half mens. Zij zijn door de heer van de demonen gestraft en naar de aarde
verbannen. Vervolgens is het spel gevuld met bloeddorstige wezens en demonen,
die gevechten leveren. Een stad moet worden veroverd, waar een demon een valse
leer heeft opgedrongen aan de mensen. Deze mensen staan onder leiding van een
soort demonenkerk. Een belangrijke vrouw is Isabel, een demonische maagd, die het
lichaam heeft overgenomen van de koningin die ze heeft vermoord. Zij stuurt de
aartsbisschop van de demonenkerk erop uit om de stad te heroveren. Verslagen
demonen worden naar een aparte hel gestuurd. En zo gaat het maar door… Dit is
een greep uit de inhoud van een game. In andere games zijn ook figuren en zaken te
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vinden waarachter werkelijk demonen kunnen schuil gaan. Ik hoop dat de jonge
christelijke spelers zullen gaan inzien welke gevaren er schuilen in bepaalde games.
Satan en zijn demonen hebben niet per se zichtbare afgoden nodig. Zij vinden
vooral op een geestelijke, occulte wijze ingang in het denken van de mens.

Geworteld in de mysteriegodsdiensten en de
gnostiek
Om een helderder zicht te krijgen over wat gaande is in de occulte wereld en de
beïnvloeding van het denken door demonische machten, wil ik terug naar de vroege
gnostiek. De gnostiek heeft zijn wortels in de mysteriegodsdiensten, het Grieks
filosofisch denken en het hellenistisch Jodendom. Het is een weg van zelfverlossing
door middel van bijzondere kennis met betrekking tot de geestelijke wereld. In het
Grieks is kennis ‘gnōsis’.
Volgens een excurs van de Studiebijbel, NT deel 8, probeerde de gnosticus ‘langs de
weg van mystieke ervaring op te stijgen in de geestelijke wereld om tenslotte de
hoogste godheid te aanschouwen of zelfs één met hem te worden’. Met de verkregen
inzichten kon hij dan de menigte van ‘onwetende’ gelovigen voorlichten en leiden.
De basis is al gelegd in de mysteriegodsdiensten. Deze kenden een geheime leer,
geheime rituelen of geheime teksten, die alleen bekend waren bij ingewijden. Denk
hierbij ook aan praktijken bij de vrijmetselaars.
De ingewijden in de gnostische leer werden meestal pneumatikoi (geestelijke
mensen) genoemd. Zij beschouwden zichzelf verheven boven het niet-ingewijde volk,
namelijk de psuchikoi (de ziel-ige, natuurlijke mensen). We zien dat bepaalde
facetten en principes uit de gnostiek zijn doorgevoerd in de rooms-katholieke kerk en
zelf in bepaalde protestantse kringen.
Dit betreft ook het vereren en aanbidden van tussenpersonen. Bij de roomsen zijn dit
de heiligen en bij de gnostieken allerlei geestelijke machten. Zij fungeerden in hun
leer zelfs als middelaars tussen God en de menselijke ziel. Deze geestelijke machten
werden door de joods-christelijke gnostici engelen genoemd, terwijl de Grieken ze
identificeerden met ‘goden’ of geesten, die aan planeetsferen waren verbonden.
De gnostici leerden dus dat de hulp van engelen, overheden en machten
noodzakelijk was om de mystieke eenwording met God te bereiken.
Hierin zien we hoe de listige slang het denken van de godsdienstige mens altijd al
heeft weten te beïnvloeden en te vergiftigen met dwaling.
Als we er Efeze 6:12 naast leggen zien we dat de gelovigen juist de strijd hebben
tegen de overheden, tegen de machten en tegen de geestelijke boosheden in de
lucht.
Achter de gnostiek en het wijsgerige denken verschuilen zich dus ook demonen. Op
geestelijke wijze formeert men denkbeelden om tot een mystieke kennis van een god
of een godheid te komen. Deze denkbeelden bieden een plaats voor demonen, die
zich vervolgens vastzetten op het denken van de gnostici. Deze ingewijden
beïnvloeden het gewone, onwetende volk. Het gaat op dezelfde wijze als bij de
Indische goeroes (de verlichte meesters).

Gnostieke denkbeelden
bieden een plaats voor demonen

94

In Kol.2:18 heeft Paulus het over de verering van engelen door dwaalleraren. Zij
pochten op bijzondere geestelijke inzichten, wat kan duiden op occultisme en
gnostische invloeden. In Kol.2;15 en Ef.6:12 identificeert Paulus de geestelijke
machten met boze geesten.
Jezus Christus heeft door Zijn overwinning aan het kruis de overheden en de
machten uitgetogen; Hij heeft die in het openbaar tentoongesteld, en heeft erdoor
over hen getriomfeerd (Kol.2:5). Eigenlijk staat er dat Hij ze uitgekleed heeft (dat hij
ze van hun wapenrusting heeft ontdaan). De Studiebijbel verklaart verder: ‘Ook de
duivel zelf is aan het kruis door Jezus Christus overwonnen (Hebr.2:14). Al deze
machten hebben, door de overwinning van Christus, hun autoriteit over de gelovigen
verloren (Ef.2:1-5).’

Godsdienstige gevaren
-

in het samensmelten van godsdiensten en heidendom
in het anti-Christus denken
in het scheppen van verdeeldheid

Godsdienstige gevaren
Billy Graham heeft ontdekt: ‘De nieuwe Westerse beschaving is een mengsel
geworden van heidendom en christendom.’
Als we het eerste beest mogen zien als het herlevend heidendom, geeft het ons een
opmerkelijk inzicht in de tijd waarin we leven. Er is inderdaad een samensmelting van
godsdiensten en godsdienstige filosofieën gekomen. We zien dit in de new agebeweging. Het syncretisme voert hoogtij in het denken van velen. Het syncretisme is
een versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen. Het blijft hierbij algemeen,
zonder synthese (zodat het een nieuw geheel vormt). De ‘van-alles-en-nog-wat
religies’ zijn tegenwoordig in. Een ieder mag dan geloven en denken wat hij wil. In
allerlei wereldgodsdiensten zit wel een kern van waarheid, zo denkt men dan. Er is
geen absolute waarheid op religieus gebied. Een ieder kan op zijn eigen manier en
vanuit zijn eigen cultuur, met zijn eigen religie en met zijn eigen godsbeeld gelukkig
zijn en naar de hemel gaan. Dat de verlossing door Jezus Christus exclusief (met
uitsluiting van het andere) is, daar wil men dan niet van weten. En hierin zit de kern
van satans aanvallen… en dit is ook de identiteit van de antichrist, oftewel ‘de antiChristus’.

Het anti-Christus denken
Je mag van satan van alles geloven, zo godsdienstig zijn als maar wat, als je maar
niet bij Christus terecht komt. Van satan mag niemand bij zijn machtige tegenstander
Jezus Christus komen.

Om bij Jezus weg te houden
Hoe zal hij dit bijvoorbeeld weten te bereiken in de reformatorische kring? Dat zal
duidelijk zijn: mensen door allerlei religieuze gedachtesystemen bij Jezus vandaan
houden… Deze gedachtesystemen zullen in dit geval waarschijnlijk wettisch zijn. Het
moet een schone schijn van godsdienstigheid hebben, wat aansluit bij het religieuze
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denken van ‘doen en laten’. Dit is het natuurlijke, godsdienstige gevoel, waar de
meeste religies wel bij varen (wat het bewaren en bewaken van de aanhangers
betreft). Jezus waarschuwde voor deze dwaalgedachten bij de farizeeën en
wetgeleerden en Paulus waarschuwde op dit gebied tegen de gedachten van de
Judaïsten. Op deze wijze komen zelfs gelovigen weer onder ‘het juk der
dienstbaarheid’ (Gal. 5:1) ). Het gaat hierbij dus weer om het terugkeren naar de
zwakke en arme eerste beginselen (onder de macht en heerschappij van de
‘stoicheia’), Gal. 4:9. In het Engels lezen we; ‘miserable principles’. Je komt dan
onder de beheersing van wettische regels. Pas dus goed op, om hier niet in te
verzanden!

‘Staat dan in de vrijheid,
met welke ons Christus vrijgemaakt heeft’
Paulus roept ons daarom ook in Gal. 5:1 op: ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons
Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet weer met het juk der dienstbaarheid
bevangen.’ Bid en strijd om (weer) in de vrijheid van Christus te mogen staan! Als je
nog vast zit in de zwakke en arme, miserabele principes van een wettisch leven, sta
je zwak tegenover de listige verleidingen van satan en de demonische invloeden
vanuit het algemene religieuze denken. Je ziet in Galaten 5 dan ook de gevolgen in
het gemeenteleven. Er waren mensen die de Galaten onrustig maakten (vers 12).
Deze vleselijke christenen zijn te herkennen aan de werken van het vlees, zoals je
deze vindt in Gal. 5:19-21.

Alles wat de eenheid in Christus verstoord
is van de duivel
Uiteraard worden daar ook ‘tweedacht en twist’ bij genoemd. Alles wat de eenheid in
Christus verstoort is afkomstig van de duivel, van diabolos (= hij die uiteenwerpt).
Let er vooral op of je wel leeft vanuit de vrucht van de Geest, zoals die wordt
genoemd in Gal. 5:20. We lezen daar: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde,
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.’
Als je (weer) een sterke positie wilt innemen in het leger van koning Jezus, laat dan
Christus steeds meer ‘een gestalte in je mogen krijgen’ (Gal. 4:9). Daartoe is
aanhoudend smeekgebed nodig, of zoals in het Engels wel wordt gezegd ‘prevailing
prayer’ (zegevierend gebed).

Het merkteken van het beest: 666
-

in de laatste periode van de wereld
wat berekend moet worden
om de identiteit en de activiteiten van het beest te herkennen

Het merkteken van het beest: 666
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We komen nu bij Openb.13:16-18. In vers 14 zie je dat het religieuze, antichristelijke
beest onder het toeziend oog van het eerste beest de mensen weet te misleiden met
zijn wondertekenen. Het eerste beest, de antichristelijke wereldmacht heeft zijn
volmacht en autoriteit van satan gekregen.
We mogen aannemen dat het eerste beest in Openb.13 het vierde dier is uit Daniël
7. De bewoordingen in Daniël 7 met betrekking tot het vierde dier duiden op een
verschrikkelijk en verwoestend wereldrijk. Het eerste beest, de anti-Christus, is een
persoon in wie zich aan het einde van de tijden al het geconcentreerde kwaad zal
openbaren. In Openb.13 zie je de hoogste antichristelijke concentratie en macht van
het heidendom. Er zijn meer overeenkomsten te noemen van Dan. 7 met de
eindstrijd in Openbaring. De christenen van de eerste eeuw zagen in het vierde dier
van Daniël 7 het Romeinse Rijk. We zien in Openb.13 een imiterende antigoddelijke
macht verschijnen: de draak – het beest – de valse profeet.
De laatste periode van de wereldgeschiedenis zal zich kenmerken door een
uitzonderlijk hevige activiteit van satanische machten. De Studiebijbel leert ons: ‘We
moeten bij de dodelijke wond dus niet aan de antichrist als persoon denken, maar
aan het antichristelijke rijk. Er wordt gesproken over het verval en de herleving van
de antichristelijke macht in de eindtijd.’

Er is een herleving
van de antichristelijke macht
in de laatste tijd
Gezien de tekenen, die we de laatste decennia ontdekken, mogen we aannemen dat
we in deze tijd leven. Daarom dienen we in de hoogste paraatheid te zijn… biddend
en wakend
Het tweede beest, de valse profeet, heeft volmacht gekregen van het eerste beest.
Hij vertegenwoordigt het gezag van het eerste beest (Openb.13:12, 14 en 15). Hij
imiteert tot op zekere hoogte zelfs het pinksterwonder, door vuur van de hemel te
laten afkomen, voor de mensen (vers 13). De Studiebijbel verklaart in een excurs:
‘Deze pseudo-geest brengt de mensen tot aanbidding van het beest (13:12), zoals
de Heilige Geest leidt tot aanbidding van God.’
Je kunt het beest herkennen aan het getal 666. Ik wil niet ingaan op de speculaties
over de betekenis van dit getal. Het duidt een mens aan (WV-vertaling); met het getal
is namelijk een mens bedoeld (NBG-vertaling). Het kan er ook op duiden, dat het een
door mensen te berekenen getal is. Het is in ieder geval van belang dat het getal 666
berekend moet worden. Er wordt een aanwijzing voor een verstandig en wijs iemand
gegeven om het getal te berekenen. Let goed op vers 18: ‘Hier is de wijsheid: die het
verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is het getal van een mens,
en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’ In de grondtaal staat, dat je het getal ‘moet
berekenen’.

Bereken het getal van het beest!
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In het Engels wordt vertaald: ‘Let him who has understanding calculate…’ Een
andere Engelse vertaling begint: ‘Here is the key…’ In de WV-vertaling lezen we: ‘Nu
komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft, kan… ‘
Hoe ontvangen we dit doorzicht?

Bid om wijsheid!
Hier hebben we de Heilige Geest van God voor nodig! We lezen in Jak. 1:5-6a: ‘En
indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk
mild geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begere in
geloof…’
Het gaat erom dat een wijs iemand het beest aan het getal 666 zal herkennen, als
deze zich manifesteert en ten tonele verschijnt. Als je het getal kunt berekenen,
ontdek je zijn boze identiteit en kun je jezelf met de wapenrusting Gods wapenen
tegen zijn aanslagen. Paulus wilde niet dat satan voordeel over hem en zijn
medegelovigen zou krijgen. Hij schrijft verder in 2 Kor. 2:11: ‘Want zijn gedachten zijn
ons niet onbekend.’ Hij wil niet door satan uitgebuit of benadeeld worden. Het
Griekse grondwoord betekent namelijk ‘uitbuiten, benadelen, oplichten’. Voor
gedachten kun je ook vertalen ‘plannen’. Het is belangrijk dat wij zijn plannen
doorhebben, zodat we niet stiekem door hem worden opgelicht of uitgebuit. Zie ook
Ef.4:27, 6:11vv, en 1 Petr.5:8.

Geef de duivel geen plaats!
In Efeze 4:27 lezen we: ‘En geeft de duivel geen plaats.’ Je mag de duivel geen
enkele ruimte geven. Zorg dat er geen opening is in je wapenrusting, omdat je jezelf
niet zorgvuldig genoeg hebt aangekleed of toegerust. Een toegelaten en soms ook
gekoesterde zonde kan ervoor zorgen dat er een opening komt voor satans listige
aanslagen. Een heilige moet ook heilige voorzichtigheid betrachten!
We hebben wijsheid (sophia) en verstand (nous) nodig om het beest en ook de boze
geesten te kunnen (her)kennen. Voor het Griekse woord ‘nous’ kun je vertalen:
‘verstand, denkvermogen, onderscheidingsvermogen’. In Kor. 12:10 wordt ook de
gave van ‘onderscheiding der geesten’ genoemd. Dit charisma (deze genadegave) is
nodig om de werking van de boze geesten en de boze wereldmachthebber te
ontmaskeren.

Hoe kunnen we de boze geesten
en de activiteiten van het beest herkennen?
Vanuit de grondtekst lezen we dat het gaat over het onderscheiden en beoordelen
van geesten. Het zal duidelijk zijn dat het getal van het beest occult (verborgen) is.
Dit boek gaat over de occulte machten, die ons trachten te verleiden, te binden en te
overmeesteren.
Het is opmerkelijk dat we de laatste tijd steeds meer te maken krijgen met
streepjescodes, pincodes en toegangscodes. De toegang kan zijn afgeschermd voor
onbevoegden en toegankelijk zijn voor hooggeplaatste personen, controleurs en
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ingewijden. Zo werkt het ook in de paranormale wereld met ‘overheden, machten,
geweldhebbers der wereld en geestelijke boosheden in de lucht’, waartegen wij
hebben te strijden (zie Ef.6:10-12).
Leden van een bepaalde godsdienstige cultus dragen nogal eens een teken, dat voor
niet ingewijden occult kan zijn. Zo heeft de satanskerk ook haar occulte symbolen en
tekens.
Een teken of een code kan van groot belang zijn bij handelsovereenkomsten. De
antichrist is erop uit om door middel van een teken of geheime code te bewerken dat
de mensen iets kunnen kopen of verkopen. Als je dan niet in het bezit bent van zo’n
code, is dat dus niet mogelijk; je wordt dan uitgesloten van een door satan bepaald
handelsverkeer.

De microchip
Hoe dreigend is het gevaar
- als je er aan verbonden bent
- als alles onder controle komt
- als het ‘GPS microchip 666’ wordt
Hoe moeten we ons er tegen wapenen?
- door je onder Gods controle te stellen
- door je veilig te weten als kind van God

De Microchip
Het is technisch al mogelijk om een microchip te implanteren in het menselijk
lichaam. Het is een soort identificatiechip, wat ze voor mensen een microchipimplantaat noemen. Deze wordt verpakt in een omhulsel van silicaatglas en
geïmplanteerd in het menselijk lichaam. Dit soort onderhuidse implantaten kunnen
worden gebruikt voor het opslaan van informatie; dit kunnen contactgegevens en
gegevens over persoonlijke identiteit, medische geschiedenis en medicatie zijn. Zo’n
microchip moet wel volledig beveiligd zijn, zodat er niet kan worden gehackt of
gescand door onbevoegden of criminelen. De opgeslagen informatie mag natuurlijk
niet worden gekopieerd of gestolen, zodat er misbruik van kan worden gemaakt.
Een chip met GPS, om mensen via een satelliet te kunnen volgen, is nog niet
uitgevonden. Zo’n chip zou mensen kunnen lokaliseren en traceren. Vermisten,
voortvluchtige personen en criminelen kunnen daarmee worden opgespoord en
getraceerd. Om het terrorisme te kunnen bestrijden zal men toch de richting uit
kunnen gaan om zo’n GPS chip te ontwikkelen.
Ik heb vernomen dat niet-christenen vanuit het bankwezen in Amerika indertijd
begonnen zijn om serieus na te denken over een soort microchip met een pincode,
die onderhuids aanwezig zou moeten zijn. Mensen kunnen op deze wijze actief
deelnemen aan het handelsverkeer. Kwaadwillende individuen kunnen op deze wijze
worden uitgesloten. Tijdens het overleg kwam men er op uit, dat zo’n onderhuidse
toegangscode tot het handelsverkeer het beste kon aangebracht worden onder de
huid op het voorhoofd en onder de huid op de rechterhand. Dat is ook begrijpelijk,
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omdat dit normaal gesproken de zichtbare delen van het menselijk lichaam zijn.
Voor in een pinautomaat is het handig dat iemand de rechterhand er voor gebruikt.
Het is opmerkelijk dat dit ook juist in Openb.13:16 wordt genoemd!

Pas op voor het merkteken
van het beest!
Dat er een merkteken wordt gegeven aan de rechterhand of aan het voorhoofd kan
ook een parodie zijn op de Joodse gebedsriemen, met doosjes waarin een gedeelte
uit de wet werd bewaard. Deze werden namelijk bevestigd op de linkerhand (!) en op
het voorhoofd (Deut. 6:8, Matth. 23:5). Op deze wijze kan satan de spot willen drijven
met deze heilige zaken voor de Joden. Bij de christenen (die de kinderdoop
praktiseren) is er het teken van de doop op het voorhoofd. Ik meen dat Luther de
satan van zich weerde door te zeggen: ‘ik ben gedoopt’. Zo is dan de doop een teken
en zegel van het verbond met God. Het imiterende beest wil ook dat zondaren een
teken en zegel van zijn verbond met hen dragen. In Jes.28:18 lezen we al: ‘En uw
verbond met de dood zal te niet worden, en uw voorzichtig verdrag met de hel zal
niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, dan zult u hierdoor
vertreden worden.’
We lezen in Openb.13:16 -18: ‘En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en
rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun
rechterhand of aan hun voorhoofden; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan
die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is
de wijsheid: die het verstand heeft, berekene het getal van het beest; want het is het
getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.’
In de Studiebijbel wordt verklaard: ‘Het hebben van het teken van het beest is een
absolute voorwaarde om te kunnen deelnemen aan het openbare leven en het
handelsverkeer. Er is blijkbaar sprake van een volledige economische uitsluiting van
mensen zonder dit teken.’ Het teken heeft in zich de naam van het eerste beest (de
antichrist), waar een daaraan corresponderende getalswaarde is verbonden. Het
teken is een occulte (verborgen) naam, geschreven in letters dan wel in cijfers. Wie
ziet kans om dit getal te berekenen, oftewel de identiteit en activiteiten van het beest
te ontmaskeren en te onderkennen? Begrijp je nu, waarom dit zo belangrijk is!
Door het merkteken zal het duidelijk zijn, wie het beest wel en wie de antichrist niet
volgt. Er is hier ook weer sprake van imitatie. Het is een opzettelijke nabootsing van
de verzegeling door het Lam (Openb.7:2; 9:4; 14:1).
In de oudheid werden slaven en krijgsgevangenen gebrandmerkt. Daardoor konden
ze na ontsnapping worden herkend aan het ingekraste of gebrandmerkte teken. In
het Grieks wordt het woord ‘charagma’ (‘teken, stempel, brandmerk’) gebruikt. Het
komt van het werkwoord ‘charassō’, dat ‘inkrassen, brandmerken’ betekent. Je krijgt
het opgedrukt, zoals een keizerlijk zegel op officiële documenten werd gedrukt. Als je
het beziet vanuit het begrip dat men had in die tijd, ziet het dus op een uiterlijk
zichtbaar teken. Iemand gaf daarmee dus openlijk blijk van zijn verbondenheid aan
het beest.

Aan wie ben je verbonden?
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Het gaat om een teken dat men vrijwillig aanneemt. In Openb.19:20 lezen we dat ze
het merkteken van het beest ‘ontvangen hadden’. In het Grieks lees je dat ze het
‘ontvangen, aangenomen’ hadden. Als je ingaat op het aanbod van satan en zijn
aanhangers, trap je er dus moedwillig in… Satan werft vrijwilligers. Laat je niet
verleiden en inpakken! Blijf maar bidden, geloven en waken…
Let ook vooral op de eeuwige rampzalige gevolgen van het ontvangen hebben van
het merkteken van het beest. We lezen hierover in Openb.14:9 -11: ‘En een derde
engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt
en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal
ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is, in de
drinkbeker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de
heilige engelen en voor het Lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle
eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn
beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt.’

Is alles onder controle?
In de hogere en lagere regionen draait het veel om imitatie en navolging. Principes
en ontwikkelingen in de normale wereld kunnen ons daarom ook een beeld geven
van principes en ontwikkelingen in de paranormale wereld. Er zijn bijvoorbeeld
totalitaire regeringssystemen, zoals het communisme, die ons een beeld geven van
satanische principes en werkwijzen. De grondleggers van het communisme waren
atheïstisch en antichristelijk. De communistische leiders willen alles onder controle
van de staat krijgen. De overheid moet daar alles voor het zeggen hebben, tot in de
laagste geledingen. Het communistische staatshoofd wil weten of hij alles onder
controle heeft. Dit is een goed voorbeeld van de werkwijze van satan en het
antichristelijke beest.
Als iemand het teken van het beest ontvangt en aanneemt, stelt hij zich onder
controle van het beest. Hij stelt zich ook ter beschikking van het beest. Hij volgt het
beest na in denken en handelen. Hij laat zich inspireren door het beest en door de
valse profeet. Het is dwaasheid om je te laten controleren door het beest!
Wat beweegt iemand om zich aan de kant van het beest te scharen? Hij denkt dat dit
hem voordeel, aards genot en aardse welvaart zal geven. In de universele
wereldstad Babylon, waarover het beest heerschappij voert, ‘zijn de kooplieden van
de aarde rijk geworden’ (volgens Openb.18:3). ‘De koningen der aarde hebben met
Babylon gehoereerd en weelde gehad’ (vers 9). ‘Door de toverij van deze stad zijn
alle volken verleid geweest’ (vers 23). In deze stad zijn de profeten en de heiligen en
ook anderen gedood (vers 24). Het beest had met zijn satanische invloeden blijkbaar
alles onder controle in de wereldstad Babylon… maar ‘op één dag zullen haar plagen
komen, namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden;
want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt’ (Openb.18:8).

Wat staat ons nog te wachten?
Als je dit alles overziet, is het aannemelijk dat het beest de nodige controlemiddelen
zal aanwenden om de wereld onder zijn macht te krijgen en te houden. Wat is er nu
effectiever controlemiddel dan een GPS microchip, met het teken van het beest? Wat
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staat ons nog te wachten? Zal het grote machtsmiddel van het beest in de nabije
toekomst worden ‘GPS microchip 666’?! Hoe kunnen we ons hiertegen wapenen?

Moeten we ons wapenen
tegen ‘GPS microchip 666’?
Het beest gaat op een negatieve wijze berekenend te werk. Zorg dat je ook
berekenend te werk gaat, door het getal van het beest te berekenen… Daardoor kun
je hem ontmaskeren en zijn activiteiten en aanslagen onderkennen en in Gods kracht
verhinderen. Hoe kunnen wij in Gods kracht werken? Door tot Hem te bidden en
Hem gelovig te gehoorzamen! Bid en werk, opdat je niet in verzoeking komt. Waarom
is door Jezus in het volmaakte gebed (het ‘Onze Vader’) de bede ‘leidt ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze’ opgenomen? Wij dienen dit dagelijks, en
misschien nog meer, te bidden. Wij moeten er blijk van geven, dat we de Heere
nodig hebben in ons leven… dat we ons onder Zijn controle stellen.

Stel je vrijwillig onder Gods controle!
We hebben als gelovigen al het teken van de doop, dat is Zijn merk- en veldteken.
Wij behoren Hem toe… wij horen bij Jezus. Wij willen één met Hem zijn. Om door
Hem beschermd te worden en door Hem sterk te zijn, moet je bidden: ‘Heere, ik hoor
bij U, en U bent mijn God. Jezus ik hou van U.’ Laat je afhankelijkheid van Hem en je
aanhankelijkheid aan Hem steeds weer opnieuw blijken. Jezus vroeg Petrus tot
driemaal toe, of hij Hem liefhad (Joh. 21:15 -17). Jezus wil het ook van ons horen.
Als je bang bent voor wat er zal kunnen gebeuren en je hebt je verscholen uit angst
voor het beest en voor satan, hoor dan de stem van je hemelse bruidegom (vanuit
Hooglied 2:14): ‘Mijn duive, zijnde in de kloven van de steenrotsen, in het verborgene
van een steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is
zoet, en uw gedaante is liefelijk.’ Herken je veilige positie als bruid van Jezus en als
kind van God!

Herken je veilige positie
als bruid van Christus en als kind van God!
Gelovige, je identiteit is in Christus, je hoort bij de Koning der koningen, je maakt deel
uit van Zijn oppermachtige leger. Zeg het steeds weer opnieuw: ‘Mijn Liefste is mijn,
en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën’ (Hoogl.2:16). Dit zal je innerlijk sterk en
moedig maken. Ik heb persoonlijk gemerkt dat boze invloeden wijken als ik mocht
zeggen in mijn gebed: ‘Heere Jezus, ik hoor bij U.’ Ik bemerk dat ik sterker ben als ik
mijn dank tot de Heere uitspreek. Ik mag rust en blijdschap ervaren als ik mij zo mag
toevertrouwen aan de Heere.

Laat Hem je leven regeren en controleren!
Laat Hem je leven regeren en controleren! Leef niet jezelf, maar leef voor God. Als
Hij je leven controleert, heb je alles onder controle… onder Zijn controle!
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Ik wil verder alle gelovigen ter aansporing en bemoediging nog doorgeven (wat
Paulus schrijft in Filip. 4:4-9): ‘Verblijdt u in de Heere te allen tijd; wederom zeg ik:
Verblijdt u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Weest in
geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle verstand te
boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

‘De Heere is nabij’
‘Wees in geen ding bezorgd!’
Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat
rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is,
bedenkt dat. Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien
hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.’

Het beest en Babylon
duidt op
- het samenwerken op godsdienstig, politiek en economisch terrein
- de nieuwe digitaal gestuurde wereld
- toekomstige problemen en wereldwijde crises
- de noodzaak om deze invloedsfeer te ontvluchten
- en te vluchten in de schuilplaats van de Allerhoogste!

Het beest en Babylon
Wat is de macht van het beest echter zonder onderdanen? Het beest verbindt zich
daarom ook met Babylon (zoals je dit leest in Openb.17 en 18). Babylon is het beeld
van het antichristelijke rijk in de eindtijd. Babylon is een demonische werkelijkheid die
de wereld verleidt, inpalmt en deelgenoot maakt met haar goddeloosheid
(Openb.18:3). Dit gebeurt op religieus, politiek en economisch gebied.
De Studiebijbel verklaart hierover in het excurs over de antichrist: ‘Er is sprake van
samenwerking met de koningen en kooplieden van de aarde, met andere woorden:
met politieke en economische machten. Babylon is dus niet alleen een godsdienstig
systeem, maar ook een politiek en economisch systeem. De hele wereld is besmet
geraakt met de geest van Babylon en van het beest.

‘Gaat uit van haar, Mijn volk’
Als de gelovigen dus te horen krijgen: ‘gaat uit van haar, Mijn volk’ (18:14) dan
betekent dit niet alleen het afleggen van een valse godsdienst, van ongeloof en
afgoderij, maar ook het verlaten van een antichristelijk politiek en economisch
systeem.’
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Als we de politieke en economische ontwikkelingen in de laatste decennia
waarnemen, zien we zorgwekkende toestanden ontstaan, die de wereld in de richting
van Openbaring 13 kunnen leiden.
In de eerste plaats zijn veel problemen en crises wereldwijd of mondiaal geworden.
De nieuwe digitaal gestuurde wereld is als een grote stad geworden. Alles lijkt binnen
handbereik te komen. Worden de zorgen niet groter, nu de wereld kleiner is
geworden? Is de wereld niet geworden als een grote stad?... als de stad Babylon?!

De nieuwe digitaal gestuurde wereld
is de grote stad Babylon geworden
Babylon is van het historische Babel in Mesopotamië uit het Oude Testament
overgegaan op de stad Rome van het Nieuwe Testament. Het is goed mogelijk dat
we de progressieve lijn mogen doortrekken naar de universele wereldstad, zoals de
wereld nu is geworden. Dat is ook de lijn van het historische perspectief dat er in de
oude profetieën zit. Een profetie kan dus meerdere malen uitkomen. In de
Studiebijbel wordt in het excurs ook aangegeven dat het antichristelijke systeem niet
alleen een zaak is van de toekomst, maar dat het in alle tijden min of meer aanwezig
is geweest. We hebben tegen de eindstrijd echter wel te maken met een grotere
machtsmanifestatie van satan en zijn handlangers.
Het gaat zich in de lijn der verwachting wereldwijd steeds bruter, profaner en
catastrofaler manifesteren. Dit heeft natuurlijk ook te maken met wat we lezen in
Openb.12:12: ‘Wee hen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u
afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft.’ Zijn tijd wordt
minder… hij zal daarom alles op alles zetten, om zijn macht en strijdlust te tonen. Hij
is erop uit om een vast en aaneengesloten machtsblok te krijgen op politiek en
economisch gebied. Hij zal ervoor zorgen dat de universele wereldstad Babylon zijn
wil zal gaan doen.

Er is angst voor terrorisme,
wapens, economisch verval en catastrofes,
waardoor men zoekt naar wereldwijde samenwerking
Satan kan gewoonlijk veel bereiken door angst in te boezemen. In onze tijd is dat de
angst voor het terrorisme (wat als een occulte macht aanwezig is in de straten van de
wereldstad), voor een bewapeningswedloop en voor een economisch verval. Ook de
angst voor een catastrofe in het klimaat en de natuur laat de mensen zoeken naar
een wereldwijde samenwerking.
Door de beïnvloeding via de media kan er aan mondiale meningsvorming worden
gedaan, door een steeds grotere invloed van de leiders, die allerlei crises willen
bedwingen. Je ziet nu al wat er gebeurt met de wereldwijde kredietcrisis. De
overheden grijpen massaal in. Het is opmerkelijk wat we lezen in Openb.17:17 over
de eensgezindheid van de tien antichristelijke koningen: ‘Want God heeft hun in hun
harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij
hun koninkrijk aan het beest geven, totdat de woorden van God voleindigd zullen
zijn.’
Uiteindelijk ligt het wereldbestuur, ook van het moderne Babylon, in Gods hand!
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De door Hem geïnspireerde profetieën moeten uitkomen en Zijn macht zal ten volle
moeten blijken in de allesomvattende overwinnen van Jezus Christus over de satan
en zijn handlangers

Het wereldbestuur ligt in Gods hand!
Het moet duidelijk zijn dat het eerste beest zowel de antichrist als de antichristelijke
macht symboliseert. Door de eeuwen heen heeft dit zich steeds weer in mindere of
meerdere mate gemanifesteerd. Het wordt naar het einde toe echter naar een
toppunt van goddeloze macht en demonische invloed gedreven, in een aanloop naar
de eindstrijd…
De groten der aarde gaan mee in de maalstroom van het kwaad, om hun
machtsposities maar niet te verliezen. Zij slepen in hun machtswellust hun
onderdanen mee. Het gaat zelfs zo ver, dat tegenover deze wereldwijde
machtspolitiek niemand neutraal kan blijven staan… je moet dan wel positie kiezen!
In Openb.18:4 worden de gelovigen vanuit de hemel opgeroepen: ‘Gaat uit van haar,
Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar
plagen niet ontvangt.’

Je moet wel positie kiezen…
Zoals God alle dingen laat medewerken voor hen, die Hem liefhebben en dienen, zo
zal de satan alle dingen laten medewerken ten kwade voor hen, die hem navolgen
en dienen. We moeten ons niet laten meesleuren in de stroom van verleiding en
beïnvloeding door de satanische machten! Je weet al vanuit Openb.12:9 dat satan
de hele wereld verleid, althans de mensen die in het gezicht van de slang zijn. Zorg
ervoor dat je door de vleugels van geloof en gebed buiten het gezicht van de slang
kunt vluchten, waar je door de Heere gevoed zult worden (Openb.12:14). Niettemin
zal de slang toch proberen om je in zijn rivier mee te sleuren (vers 15). Gelukkig is er
ook het vooruitzicht van goddelijke bescherming voor Gods kinderen (vers 16 duidt
namelijk op een goddelijk ingrijpen).

Vlucht weg
uit de invloedsfeer
van de wereldstad Babylon!
Vlucht weg uit de zondige, duistere politieke en economische invloedsfeer van de
moderne wereldstad Babylon! Vlucht in de schuilplaats van de Allerhoogste, en je
zult vernachten in de schaduw van de Almachtige (Ps. 91:1). Lees Psalm 91 maar
eens door! Als je met de vleugels van geloof en gebed tot Hem vlucht, zal Hij je
dekken onder Zijn vleugels (vers 4). Als je bij de Heere schuilt, zal geen kwaad jou
wedervaren, en geen plaag je tent naderen, want Hij zal Zijn engelen van jou
bevelen, dat zij je bewaren in al je wegen (zie de verzen 10 en11). In de schuilplaats
van de Allerhoogste kun je rustig slapen, en ervaren: ‘Ik lag neder en sliep; ik
ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden
van het volk, die zich rondom tegen mij zetten’ (Ps. 3:6 en 7).

Vlucht in
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de schuilplaats
van de Allerhoogste!
De gelovigen mogen ook weten, wat we lezen in Rom. 16:20:
‘En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade
van onze Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.’

Hoofdstuk IV
De overwinnaars
(en de weg die naar de overwinning leidt)
De goede engelen
- die met Lucifer van God zijn afgevallen
- die onder strijdengel Michaël strijden
- die onder Gabriël God prijzen
Een engel versterkte Jezus
Engelen dienen en helpen gelovigen
Engelen strijden tegen satan en zijn demonen
Engelen beschermen gelovigen
- zoals in bij een evangelist in Peru is gebeurd
- zoals in Schotland is gebeurd
- zoals bij ds. Alexander Peden is gebeurd
- zoals bij de Jood Jossi Ben Zvi is gebeurd
zoals bij de gelovige soldaat Vanya is gebeurd

III. De overwinnaars
(De weg naar de overwinning)

De goede engelen
Er zijn verschillende soorten engelen. De Morgenster Lucifer is met zijn engelen van
God afgevallen Ik heb al eerder beschreven over het feit dat Lucifer vuur op de
aarde strooit. We lezen in Jes.14:12, in het Engels: ‘How you are fallen from heaven,
o Lucifer, son of the morning (of: Day Star)…’ Ik herhaal verder: ‘In Jes. 14:12-15
wordt satans afval en de nog diepere val in de hel beschreven. En dan te bedenken
hoe goed de Morgenster Lucifer en zijn engelen het hadden in de hemel, zoals we dit
lezen in Job 38:7: ‘Toen de Morgensterren te samen vrolijk zongen, en al de
kinderen van God juichten.’
In Openb.12:4 lezen we dat de draak met zijn staart het derde deel der sterren van
de hemel op de aarde wierp.’ Uit deze tekst kunnen we opmaken, dat een derde van
de engelen afvallige demonen zijn geworden. Verder denk ik, dat dan ook wel een
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derde van de goede engelen bestaat uit strijdengelen, onder leiding van Michaël.
Deze strijdengelen worden cherubs of cherubijnen genoemd.
In de Bijbel komen we ook serafijnen of serafs tegen, die onder leiding staan van de
hoofdengel Gabriël. Dit zijn engelen die Gods lof bezingen. Zij prijzen en loven God.
Gabriël geeft als ‘boodschapperengel’ ook boodschappen van God door aan
bepaalde mensen. De geboorte van Jezus werd aangekondigd door Gabriël (Luk.
1:26-38). In Luk. 2:9-15 lezen we ook van de serafijnen, die zongen: ‘Ere zij God in
de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’(vers 14).
Met betrekking tot het onderwerp ‘occulte machten en de overwinning door Jezus
Christus’ wil ik het nu hebben over het aandeel en de functie van de strijdengelen in
de geestelijke strijd.
We lezen trouwens ook van engelen na of in de geestelijke strijd van Jezus. Toen
Jezus tijdens de verzoeking in de woestijn de duivel van zich afweerde en overwon,
kwamen daarna de engelen bij Hem, en dienden Hem (Matth. 4:11).

Een engel versterkte Jezus
In de hevige strijd van Jezus in Gethsémané verstrekte een engel Hem. We lezen in
Luk. 22:40-44: ‘En als Hij aan die plaats gekomen was, zei Hij tot hen (tot de
discipelen): Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af,
omtrent een steenworp; en knielde neer en bad, zeggende: Vader, als U wilt, neem
deze drinkbeker van Mij weg; maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede. En aan
Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in zware
zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op
de aarde neervielen.’
Onze machtige Koning kreeg in Zijn hevige strijd steun van een engel. Hoeveel te
meer hebben de in zichzelf zwakke gelovigen beschermende en ondersteunende
engelen nodig! Gelovigen mogen weten: ‘er zijn altijd engelen om ons heen,’ ook al
zien of bemerken ze het niet.

Gelovigen, er zijn engelen om ons heen
De knecht van de profeet Elisa zag dat een zwaar heer Syriërs, met paarden en
wagens, de stad Dothan belegerde. Hij zei tot Elisa: ‘Ach, mijn heer, wat zullen wij
doen?’ (2 Kon. 6:15). In vers 17 lezen we verder: ‘En Elisa bad, en zei: ‘HEERE,
open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen van de jongen, dat hij
zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.’
Zo zie je dat gelovigen beschermengelen om zich heen hebben.
In Hebr.1:14 wordt ons duidelijk geleerd inzake de engelen: ‘Zijn zij niet allen
dienende geesten, die uitgezonden worden om hen te dienen die de zaligheid zullen
beërven?’
In Openb.12:7-9 Lezen we ook in de Herziene Statenvertaling: ‘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 eruit geworpen, namelijk de
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oude slang, die duivel heet en satan, die de hele bewoonde wereld misleidt. Hij werd
neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.’
De gelovigen mogen op de steun van de goede engelen rekenen in hun strijd tegen
occulte machten en demonische invloeden. In Luk.10 lees je dat Jezus zeventig
arbeiders uitzendt in Zijn oogst. Zij kregen volmacht van Jezus, wat je kunt halen uit
vers 16, waar Jezus zegt: ‘Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt
Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem, Die Mij gezonden heeft.’
We zien het opmerkelijke resultaat in de verzen 17 en 18: ‘En de zeventigen zijn
weergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons
onderworpen in Uw Naam. En Hij zei tot hen: Ik zag de satan, als een bliksem, uit de
hemel vallen.’

Jezus:
‘Ik zag de satan, als een bliksem, uit de hemel vallen’
We lezen verder over de volmacht en voorrechten voor en van de uitgezondenen:
‘Ziet, Ik geef u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle
kracht van de vijand; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u
daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw
namen geschreven zijn in de hemelen’(de verzen 19 en 20).
Gelovigen, maken wij eigenlijk wel gebruik van onze heerlijke volmacht en
voorrechten? Het is hierbij wel belangrijk dat we in heiligmaking dicht bij Jezus leven
en Hem gehoorzamen. Leer Zijn stem in je leven verstaan en wacht op Zijn
instructies!
Als we getrouw in Zijn oogst mogen ingaan en arbeiden, mogen we ook weten dat er
engelen om ons heen zijn.

Beschermengelen
Ik hoorde van een evangelist, die ik persoonlijk ken, dat hij in Peru voorging in een
openluchtdienst. Hij leerde de indianen vanuit de Bijbel. Intussen was er een terrorist
bezig om een goede positie uit te kiezen bij de luisterende indianen. Hij wilde een
aanslag plegen. Het lukte hem echter niet om een geschikte plaats te vinden, omdat
hij verschillende keren politiemannen zag staan bij de plaats vanwaar hij de aanslag
wilde plegen. Uiteindelijk voelde hij zich genoodzaakt om zijn pogingen te staken en
luisterde hij mee naar de boodschap van de evangelist. Deze gebruikte juist een
goed voorbeeld. Hij verklaarde dat het volk van God is als een leger, waar kun je niet
tegen strijden en het van zult moeten verliezen. Eerst nam hij een pen in de hand.
Een indiaan moest proberen om deze ene pen te breken. Dat was natuurlijk niet
moeilijk. Een christen alleen is nog wel te breken, maar niet een groep christenen.
Daarom nam de evangelist een bundeltje pennen, vastgemaakt met elastiekjes. Nu
mocht de indiaan proberen om dit bundeltje pennen te breken. Het lukte hem echter
niet De evangelist stelde vast dat je niet kunt strijden tegen het leger van God.
De terrorist werd door de boodschap gegrepen en heeft het verhaal begrepen.
Achteraf is de terrorist naar leidinggevende christenen gegaan, terwijl bij hen aangaf
dat hij christen wilde worden. Hij gaf daarbij ook te kennen, dat hij geen aanslag kon
plegen, omdat er steeds politie bij hem in de buurt was. De christenen verzekerden
hem dat er absoluut geen politie aanwezig was tijdens de samenkomst!
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We mogen gerust aannemen dat de engelen de evangelist en eventueel ook andere
christenen daar heeft beschermd op deze zeer opmerkelijke wijze.
Een soortgelijk verhaal is ook overgeleverd van de bekende oudvader ds. Bernardus
Smytegelt (1665-1739) in Middelburg. Men wilde hem daar van een bruggetje
gooien, maar zagen engelen die bij hem liepen. Later heeft iemand van hen het
eerlijk bekend (aldus het verhaal).
Ik was, denk ik, zo’n dertig jaar geleden op bezoek in Schotland bij gelovigen van de
Free Presbyterian Church of Scotland. Ik logeerde samen met een vriend bij
ouderling Sutherland in Inverness. Hij was nogal gesteld op de boeken van
Spurgeon. Daarna gingen we op bezoek bij zijn gelovige zuster, die al begin zestig
was. Zij was meer gesteld op de boeken van Philpot. Ze was in het bezit van een
behoorlijke voorraad boeken van Engelse puriteinen. Ik zag bij haar een aantal
‘volumes’: hele series dikke pillen van bepaalde schrijvers, zoals Philpot en Flavel.
Ze woonde in een klein wit huisje in een heuvelachtige omgeving. Er was een steile
rechte trap naar boven toe. ’s Avonds hadden wij met haar een gesprek over
engelen. Ze vertelde ons toen haar ervaring, dat ze diezelfde dag nog had
meegemaakt:
Ze wilde een kan water naar boven brengen, om een kruik te vullen. Bovenaan de
steile trap verloor ze haar evenwicht. Ze viel achterover van de trap af. Beneden op
de vloer kwam ze later weer bij bewustzijn. Ze had geen beschadiging of pijn. De
volgende Bijbelteksten kwamen in haar gedachten: ‘Want Hij zal Zijn engelen van u
bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat
gij uw voet aan geen steen stoot’ (Ps. 91:11-12).

‘Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen’
Daarna vertelde ze meer verhalen over engelen, die kennelijk gelovigen in het
verleden hadden beschermd en geholpen.
Ze vertelde over een man die op een bijzondere wijze werd aangevallen door de
duivel of door demonen. Hij werd tot wanhoop gedreven en besloot er maar een eind
aan te maken. Hij begon wanhopig een steilte op te rennen, om zich van de hoge
rots in de afgrond te storten. Hij werd echter tegengehouden door een sterke wind.
Hij ondernam nog pogingen, maar de sterke wind hield hem steeds tegen. Hij
begreep dat een hogere macht hem tegenhield. Je kunt hierbij denken aan de
engelen of een beschermengel. Toen ging hij terug naar huis. Daarna bracht de
Heere hem genadig tot licht.
Haar broer, mr. Sutherland, had een foto van een schaapherder in zijn kamer. De
man zag er uit als een echte ruige Schot van de hooglanden. Hij hield zijn schapen in
deze ruige natuurgebieden. Volgens Sutherland was hij een echte gelovige. Hij kon
echter geen avondmaalstijden bijwonen, die wel zo’n vier dagen achtereen duurden,
met dagelijkse diensten. Op een zekere tijd verlangde hij er sterk naar om deze
dagen bij te kunnen wonen. Hij dreef zijn schapen in een open grot, waar ze zo weer
uit konden lopen om te grazen. Hij bad de Heere voor bescherming van zijn schapen
en vertrok daarna naar de plaats waar de diensten werden gehouden.
Na deze vier dagen kwam hij terug naar de plaats waar hij zijn schapen had
achtergelaten. Alle schapen waren nog bij en in de grot. Zij waren wel bewaard!
Zo zorgt de Heere voor Zijn volk en zelfs voor hun dieren.
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Wonderlijke uitreddingen
Een ander bekend verhaal over Gods beschermende hand kun je lezen in het boek
“Onder de slip van Zijn mantel’, over ds. Alexander Peden. Ik ken het verhaal over
deze gebeurtenis nog wel uit mijn hoofd. Dominee Peden moest zich schuilhouden
voor de Engelse soldaten. Hij kon steeds weer ontsnappen, ook omdat hij een snel
paard had, terwijl hij goed kon paardrijden. Hij was al oud geworden. De leider van
de achtervolgers, een zekere Claverhouse, was hem echter op het spoor gekomen.
Een soldaat van deze achtervolger reed echter vooruit naar de boerderij waar Peden
met anderen was. Hij voegde zich bij de dominee en de groep ging er zo snel
mogelijk vandoor op de paarden. Het werd een wilde achtervolging. Er was nog een
oude man bij Peden. Op een gegeven moment kon deze oude man niet meer. Ze
moesten afstijgen. De achtervolgers waren al dichtbij. Peden hurkte met de mannen
in een dal neer op de knieën voor een gebed. Hij smeekte de Heere om
bescherming: dat Hij ze zou willen bedekken ‘onder de slip van Zijn mantel’. Daarop
kwam er een dichte wolk over hen. De achtervolgers gingen toen letterlijk ‘de mist in’.
Zij reden boos en al schelden dicht langs de neergeknielde mannen, maar ontdekten
ze niet. Zo werden ze door de Heere gespaard!

‘In de schuilplaats van de Allerhoogste’
Je kunt er Psalm 91 naast leggen. In het eerste vers lezen we: ‘Die in de schuilplaats
van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de
Almachtige.’ In het vierde vers lezen we verder: ‘Hij zal u dekken met Zijn vlerken…’
En ook het elfde vers is weer van toepassing: ‘Want Hij zal Zijn engelen van u
bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’
In de Bijbel lezen we over een engel des Heeren, die Petrus op een wonderlijk wijze
uit de gevangenis heeft verlost (Hand. 12:7-11). Petrus dacht eerst dat het een
gezicht was, maar toen hij tot zichzelf kwam, zei hij: ‘Nu weet ik waarachtig dat de
Heere Zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes, en
uit al de verwachting van het volk der Joden.’ God doet dus ook wonderen boven
bidden en denken.

Jossi Ben Zvi
Er zijn nog heel wat christenen, die op een opmerkelijke wijze zijn gespaard gebleven
voor of bij een verkeersongeluk. Sommigen kunnen zelfs over deze ervaringen
vertellen uit de periode van vóór hun bekering. Ik heb gelezen van de
Messiasbelijdende Joodse predikant Jossi Ben Zvi, dat hij in zijn ongelovige periode
als jongen niet werd opgepakt door de Duitsers in Polen. In Israël streed hij tegen de
Arabieren en de vijanden van Israël en iedere keer werd hij in gevaarlijke situaties
gespaard. Op een keer naderden de Joodse strijders een heuvelrug. Ze wisten niet
dat zich daar Arabieren in hadden verschanst. De Joden liepen onbeschermd over
een vlak veld. Plotseling kwam er een regen van kogels op hen af. Ze probeerden
nog terug te vluchten. Ben Zvi rende tussen hen. Terwijl de anderen werden
getroffen bleef hij weer ongedeerd. Toen kwam hij tot het besef dat er een God moet
zijn, Die hem speciaal beschermde. Daarna kreeg hij een Nieuwe Testament van een
Duitse toeriste. Hij ging er in lezen en kwam tot bekering. Uiteindelijk is hij predikant
geworden in Jeruzalem.

110

De gelovige soldaat Vanya
In 1972 werd een jonge soldaat tijdens zijn dienstplicht in het Russische Rode leger
om het leven gebracht in de Krim. Het mocht van de communistische leiders niet
bekend worden dat het leger één van hun eigen soldaten zouden hebben gemarteld.
Vanya was een toegewijd christen en lid van de Baptistenkerk. Er was gelukkig
genoeg op papier gezet over hem en door hem, zodat we zijn wonderlijke korte
levensgeschiedenis kunnen lezen in het boek ‘Vanya, hij betaalde zijn geloof met de
dood’. Het boek is buiten de Sovjet-Unie gesmokkeld en in vele talen vertaald.
In het boek komen we ook de bijzondere bescherming van God tegen in het leven
van deze jonge christen. Het kwam uit dat hij christen was, toen hij een keer te laat
op het appèl verscheen. De leidinggevende sergeant vroeg hem waarom hij te laat
was. Vanya reageerde: ‘Het spijt mij, meneer, ik was aan het bidden, meneer.’
Bidden was verboden in het Rode leger.

Bidden was verboden in het Rode leger
De leiding van zijn onderdeel probeerde hem met strengheid en straf tot andere
gedachten te brengen, zodat hij zijn geloof zou verloochenen. Vanya gaf echter een
vrijmoedig getuigenis. Welke straf ze ook op hem uitoefenden, Vanya gaf zijn geloof
in God en in de Heere Jezus niet op. Toen werd hij overgeplaatst naar een andere
kazerne, waar majoor Gidenko de leiding had. Het was een kolossale man met een
leeuwenkop en een militaire houding. Hij zat al 32 jaar in het leger en wist wel raad
met zulke religieuze personen.
Vanya moest voor verhoor op zijn kantoor verschijnen. Het was nog een stukje lopen
voor hem. Terwijl hij over de militaire basis liep, loofde hij God voor de tijd die hij zo
nog kreeg om te bidden. Het was winter en de sneeuw glinsterde in de zon.

‘De vreugde van de Heere is uw kracht’
Er kwam een lied in zijn gedachten; hij zong zachtjes, tot driemaal toe: ‘De vreugde
van de Heere is uw kracht.’ Ineens leek het net of de bomen overgoten werden met
een hemels licht. Hij hoorde daarbij een stem zeggen: ‘Vanya, Vanya, wees niet
bang.’ De stralende aanwezigheid van de engel verlichtte het park op het centrale
plein veel helderde dan de zon. Toen sprak hij weer: ‘Wees niet bang, Ik ben met je.’
Hij ervoer de tegenwoordigheid van God. De blijdschap brandde in hem als een vuur.
Intussen was hij bij het kantoor van Gidenko aangekomen.
De majoor maakte eerst een vriendelijke indruk. Hij begon hem te vragen over zijn
thuis. Toen ging Gidenko verder over de ondervragingen die Vanya al had gehad. Hij
vroeg hem of hij daarbij niet had geleerd om de goede antwoorden te geven. Vanya
antwoordde, dat God het soms niet goed vond om de ‘juiste’ antwoorden te geven.
Gidenko vroeg hem, wie die God van hem was. Vanya reageerden: ‘Meneer, Hij is de
Schepper van het heelal. Hij is een Geest en heeft de mensen heel erg lief…’
Gidenko ging verder: ‘Ja, ja, ik ken de christelijke leer. Kun je die juiste antwoorden
niet geven, omdat ze onwaar zijn? Ben je het oneens met wat het roemrijke Rode
leger leert?’ Het gesprek werd nu grimmiger. De majoor beweerde: ‘Het is onmogelijk
om het bestaan van God te bewijzen. Dat moeten zelfs de gelovigen toegeven.
Priesters en dominees geven het toe.’ De jonge christen getuigde: ‘Meneer, dan
spreken ze over het bewijzen van het bestaan van God. Niet over het kennen van
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God. Hij is nu bij mij, in deze kamer. Voordat ik hier kwam, zond hij een engel om mij
te bemoedigen.’
Gidenko kwam in zijn volle lengte overeind en sprak tot hem: ‘Het spijt mij dat je
volhardt in je dwarse houding. Je wint er niets mee, behalve een hoop trammelant. Ik
ben echter van mening dat jij je gezonde verstand wel zult gaan gebruiken, na wat
tucht om je te genezen van je waanideeën over engelen en sprekende goden. Ik
beveel je om na het blazen van het signaal ‘licht uit’ vanavond op straat te gaan
staan, tot je bereid bent bij mij te komen en je excuses aan te bieden voor de onzin,
die je op de basis rondgebazuind hebt over jezelf en je zogenaamde ervaringen met
God.
Daar de temperatuur zo’n 25 graden onder nul zal zijn, hoop ik voor je eigen bestwil,
dat je niet te lang zult wachten met tot bezinning komen. Morgen zullen we samen
bezien hoe we je politieke heropvoeding aan gaan pakken. Je kunt inrukken.’ Bij zijn
vertrek zei Gidenko nog: ‘Je zult mijn opdracht uitvoeren in zomertenue. Dat is alles.’
Het werd al gauw bekend op de basis. Vanya mocht daarna nog rijk getuigen bij de
andere soldaten.

‘Wees niet bang, Ik ben met je!’
Na het trompetsignaal ‘licht uit’ haastte hij zich naar de buitendeur. Buiten sloeg de
kou hem als een klap in het gezicht. Het was net tien uur geweest. Eerst bekroop de
angst hem: ‘hoe lang zou het duren voor je doodvroor?’ Toen begon hij te zingen:
‘De vreugde van de Heere is uw kracht.’ Plotseling voelde hij zich weer als die
ochtend op het plein. In het licht van de maan leek het plein door een hemels licht
overgoten. De woorden van de engel ‘wees niet bang, Ik ben met je!’ waren ook voor
de avond bedoeld! Zelfs de warmte van dat ogenblik leek weer bezit van hem te
nemen. Vanya begon zacht te bidden.
Om half één kwamen drie officieren, in hun warme overjassen gehuld, informeren:
‘En, heb jij je bedacht? Ben je van plan binnen te komen? Heb je hier nu lang genoeg
gestaan?’ Hoe was het mogelijk dat hij het warm had? Vanya reageerde: ‘Dank u,
kameraad officieren. Ik zou graag binnen komen en naar bed gaan. Maar ik kan er
niet in toestemmen over God te zwijgen.’ ‘Je blijft hier dus de hele nacht buiten
staan?’ Vanya: ‘Liever niet. Maar ik zie geen andere mogelijkheid, en God helpt mij.’
Tegen drie uur in de vroege morgen stond de standvastige gelovige half te slapen.
Hij had het die nacht buiten niet kouder dan toen hij zich in de kazerne aankleedde.
Hij had zonden beleden, voorbede gedaan en kerstliederen gezongen. Toen mocht
hij weer naar binnen.
De eerste officier van de wacht vroeg hem: ‘Wat ben jij toch voor iemand, dat de kou
je niet schijnt te deren?’ Vanya antwoordde: ‘O, kameraad, ik ben een mens, net als
u. Maar ik heb tot God gebeden en werd warm.’ De officier reageerde: ‘Vertel me
eens over deze God.’
Uiteindelijk heeft Vanya twaalf nachten achtereen in zomeruniform in temperaturen
beneden nul buiten gestaan. Majoor Gidenko was daardoor bijzonder ontstemd. Het
was voor hem een onbegrijpelijke zaak, dat hij niet bevroren was en niet om genade
had gesmeekt. Gidenko was die vorige avond zelf buiten gaan kijken, om de kou in
de poedersneeuw te ervaren. Toen moest hij het wel toegeven, dat het mogelijk was.
Zo kan God het onmogelijke mogelijk maken. Ook bij Vanya was er een
beschermengel of er waren ‘engelen om hem heen’.
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Uiteindelijk is Vanya later tijdens zijn diensttijd toch nog om het leven gebracht. Zijn
geloofsgetuigenis is wereldwijd bekend geworden. Hij mocht ingaan in de vreugde
van zijn Heere en Koning. In zijn laatste brieven naar zijn ouderlijk huis wees hij er
meerdere malen op: ‘Als je iets of iemand in deze wereld meer lief hebt dan Jezus,
kun je Hem niet volgen…’

Je Wordt hervormd in je denken
-

door het ontvangen van een nieuwe visie en zin

De hervorming van je denken
Een mens wordt vaak beïnvloed via zijn denken. Het is een toegangspoort tot de wil,
de emoties, de gevoelens en het psychische leven. We lezen in Rom. 12:2: ‘En wordt
deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw
gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehaaglijke wil van God
zij.’ In de NBG-vertaling lezen we: ‘Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw
denken.’

Word hervormd in je denken!
Het gaat over het ontvangen van een nieuwe visie (in het Grieks: een nieuwe zin). In
het Engels: ‘The renewing of your mind’. Bekering is ‘verandering van denken en
doen’ (in die volgorde). De vernieuwing van het denken wordt bewerkt door de
Heilige Geest (vgl. Rom. 7:6, 8:5, Tit. 3:5). Je moet je laten veranderen ‘door de
vernieuwing van je denken’. We dienen ons dus te wenden tot de Heere, om Hem
het door de Heilige Geest in ons te laten doen. Volgens de Heidelbergse
Catechismus, antwoord 103, moet je de Heilige Geest in je laten werken.

Je leven wordt vernieuwd
-

door het kloppen van Jezus op je hart
door God liefde en overredingskracht
door de inkomst van de Heilige Geest

De vernieuwing van je leven
Er kan dus een opening worden gemaakt in je denken, waardoor de Heilige Geest bij
je binnenkomt, om het werk van de Christus en de wil van God daarin uit te werken.
De Heere verschaft Zich door Zijn liefde en overredingskracht een toegang tot je hart.
Van jouw kant stel je bewust je hart en je denken voor Hem open; de Heere vraagt
dit ook ons in Zijn Woord.
We lezen dit onder meer in Openb.3:20, waarin de Heere aanhoudende ons nodigt:
‘Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur
opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met
Mij.’
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Het gaat hier over een voortdurend kloppen van Jezus op het hart van Zijn lauwe
gemeente Laodicea. De gemeenteleden dienst Hem opnieuw vrijwillig open te doen,
zodat de goede relatie kan worden hersteld.

Hoe wordt Jezus Christus Koning in je hart?
-

Door de uitnodiging tot Gods genadeverbond
doordat Jezus op de troon van je hart komt
door het verliezen van je eigen ‘ik’
door de Heiland het roer in handen te geven
door ‘geestelijk’ te worden
door het sterker worden van de nieuwe mens
door de navolging van Jezus
door Jezus als Overwinnaar en Meester in je leven te hebben

Hoe wordt Jezus Christus Koning in je hart?
Hoe komt de Heere Jezus Christus op de troon van het hart als de nieuwe
Koning?
Het begint eigenlijk bij de uitnodiging tot Gods genadeverbond, zoals we dat
lezen in Jesaja 55. In vers 3 nodigt de HEERE zondige mensen: ‘Neigt uw oor, en
komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond
maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.’ Dit wordt dus ook
gezegd tot mensen die naar wereldse zaken dorsten en hun geld uitgeven voor
wat geen brood is en hun arbeid voor wat niet verzadigen kan (vers 2). Allerlei
soorten dorstigen worden genodigd tot Gods genadeverbond, dat rust op het
volbrachte werk van Jezus Christus.

‘Kom tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven’
Voor de vorm en de voorwaarden van dit verbond moeten we terug naar Exodus
19 en 20, naar de verbondssluiting aan de Sinai. Daar gaat het over de
uitnodiging tot het verbond en de aanvaarding. Dit werd gedaan in de stijl van de
toenmalige vazalverdragen. De HEERE herinnerde het volk aan Zijn goedheid en
weldaden; Hij stelde een aantal voorwaarden waaraan het volk moest voldoen, en
vervolgens moest het volk hiermee instemmen. Daarna werd het verbond officieel
gesloten.
Er is een voorbeeld bekend van een oudoosters Hethitisch vazalverdrag, waarin
een grootvorst een eenvoudige man tot een edele maakt en hem met Koninklijke
waardigheid bekleedt. Zo is het ook bij Gods verbond. Het volk werd door Hem uit
de slavernij bevrijd en heeft dus alles aan Hem te danken; daarom is het
onderwerping aan Zijn bevelen en eisen verschuldigd. Zo staan verloste
zondaren dus ook in het genadeverbond van God. Wij zijn Hem dankbaarheid
verschuldigd omdat Hij ons uit de slavernij van de zonde heeft verlost.
In excurs 3 van de Studiebijbel OT, deel 1, wordt verklaard: ‘De Bijbel kiest voor
het woord ‘verbond’, waarbij meer nadruk komt te liggen op de goedheid en
barmhartigheid van de soeverein ten opzichte van de vazal dan in de veelal
opgedrongen verdragen het geval was.’
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Israël had de mogelijkheid om een verbond met God te weigeren, maar het
aanvaardde de uitnodiging aan de Sinai.

Wij dienen volledig in te stemmen
met de voorwaarden die God stelt
Het blijkt wel dat God vrijwillige instemming en geloofsovergave vraagt bij de
sluiting van Zijn genadeverbond. Wij dienen hierbij volledig in te stemmen met de
voorwaarden die Hij stelt. Een vernieuwde wil is daarbij nodig! In Hebr.8:6-13
lezen we over het nieuwe verbond dat de Heere heeft gemaakt, wat nu ook nog
voor ons geldt. In vers 10 belooft de Heere: ‘Ik zal Mijn wetten in hun verstand
geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij
zullen Mij tot een volk zijn. Hierdoor zullen wij de Heere kennen en Hij zal ons de
zonden vergeven (zie dit in de verzen 11 en12). Dit is dus het genadeverbond
met de Middelaar Jezus Christus, waartoe zondaren worden uitgenodigd en
waarbij God de voorwaarden stelt.
Kom dan zoals je bent en genade zal maken zoals God je wil hebben! Hij wil iets
moois van je maken en je vernieuwen naar het beeld van Zijn Zoon Jezus
Christus.
Hij moet op de troon van je hart komen en je nieuwe Heer en Koning zijn!
Nu volgen er een aantal afbeeldingen om het duidelijk te maken:
Hoe is het eigenlijk gesteld met een natuurlijk, egoïstisch mens?
Dat zie je op de afbeelding
IK OP DE TROON VAN MIJN HART:

1. Het hoogmoedige en zelfzuchtige
‘ik’ wil eigen baas blijven.
Het hart is donker.

Wat gebeurt er nu bij de wedergeboorte?
Dat zie je op de afbeelding
JEZUS OP DE TROON VAN HET HART:

2. Bij de wedergeboorte komt Jezus op de troon.
Het ‘ik’ wordt aan Hem onderworpen.
De gelovige gaat Jezus volgen en eren.
Het is licht in het hart.
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GEESTELIJK OF VLESELIJK?
Bekering is eigenlijk het antwoord (het amen zeggen) van een gelovige op Gods
verborgen werking: het is een positieve reactie op de Goddelijke actie. Hierbij
hoort echter wel een blijvende onderwerping aan de heerschappij van Christus!
Dan blijft Jezus op de troon en wordt Hij als Koning geëerd. Maar het gebeurt ook
nogal eens dat een gelovige niet op zijn goede plaats (nieuwe positie) blijft… en
hij zijn vleselijke eigen ik weer laat heersen in zijn leven. Hij bestaat namelijk uit
een nieuwe en een oude mens. Zijn ego kan verder levenslang nog voor heel wat
moeilijkheden zorgen. Bekering is een voortdurend proces: een
levensvernieuwing (zie hierbij vr. en antw. 88 en 89 van de Heid. Cat.). Het is
belangrijk dat ‘het vlees’ in de oppositie blijft en de Geest in de regerende partij.

Het is belangrijk dat het vlees in de oppositie blijft
en de Geest in de regerende partij.
Een pasbekeerde Indiaan zei tegen een zendeling dat hij twee honden in zich
ervoer: een witte en een zwarte hond. De zwarte, boze hond won het steeds weer
van de witte, goede hond. Als hij de zwarte hond bestreed, werd deze
agressiever. Hij wist maar niet hoe hij dit moest veranderen. Na verloop van tijd
zei hij tegen de zendeling dat hij de oplossing had gevonden: hij gaf de witte hond
gewoon meer eten, zodat hij vanzelf sterker werd dan de zwarte hond (en hem
dus ook kon overwinnen).

Let nu op de volgende afbeelding:
IK WEER OP DE TROON:
3. Hier zie je dat het eigen ‘ik’
weer de baas wil spelen.
Als het zo is bij de gelovige,
wordt het weer donker in het hart.

Waarom is het goed te begrijpen dat het weer donker is in het hart van de
gelovige?

DE OUDE EN DE NIEUWE MENS
Stel je voor dat een jong gelovig gezin intrek neemt in een huis, waarin in een
apart kamertje ook nog een oude zondige baas woont (die eigenlijk niet is weg te
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werken of te verdrijven). In het begin is hij verslagen en ziek. Wat zal er gebeuren
als ze de oude man maar laten doen en hij weer opknapt? Hij zal zijn boze
invloed weer laten gelden. Hij moet daarom ook blijvend bestreden worden.
Volgens de H. Cat. bestaat de bekering van de mens in de afsterving van de
oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. (vr. en antw. 88).
Als we dan ook nog eens demonische invloeden binnen laten in ons huis, zullen
deze samenspannen met het oude, zondige vlees in ons. Demonische invloeden
mogen nooit meer aansluiting krijgen in het hart van de gelovige. Demonen buiten
de poort kunnen gemakkelijker bestreden worden dan demonen binnen de poort.

Demonen buiten de poort
kunnen gemakkelijker bestreden worden dan demonen
binnen de poort
Je hart is eigenlijk net als een hotel met veel kamers. Je hebt als eigenaar een
sleutelbos. Dan komt de inspecteur! Wat kun je nu het beste doen: sleutels achter
de hand houden (omdat hij in sommige kamers niet mag kijken) of hem de hele
sleutelbos geven? Het antwoord is niet zo moeilijk te geven.
Een oprechte gelovige zal niets voor de Heere willen verbergen.
Hij zingt vanuit zijn hart (Ps. 119:84 ber.): ‘Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel
is; ‘k wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen’ (of verbergen). Hij bidt met
David in Psalm 139:23-24: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart; beproef mij
en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leidt mij op de
eeuwige weg.’

VERLIEZEN EN WINNEN
In het verliezen van onze eigen ik kan juist grote winst liggen. Jezus leert ons Luk.
9:23-24: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochenen zichzelf, en neme zijn
kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het
verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het
behouden. In Matth. 10:39 staat er: ’Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en
die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.’
Het Griekse woord ‘psuche’ in Matth. 10:39 kan ‘ziel’ of ‘leven’ betekenen. Het
gaat hier om zelfverloochening en overgave aan de heerschappij van Jezus.
Navolging van Jezus vereist een volstrekte overgave van jezelf, van je eigen ‘ik’.

Navolging van Jezus vereist een volstrekte overgave
van jezelf, van je eigen ‘ik’
Je volgt je eigen zin dan niet meer na, maar bent dan gericht op de wil van je
hemelse Koning. Stel jezelf de volgende vragen: Waarom kan het volgen van
Jezus zo moeilijk zijn? En hoe kan het juist makkelijk worden of zijn?
De gevallen schepselen zijn over het algemeen bang om de controle over hun
leven te verliezen. Ze zijn door de vernederende zondeval hoogmoedig
geworden. Ze wilden groter worden, maar werden kleiner; ze wilden toenemen,
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maar namen af. Satan kwam in opstand tegen God en inspireerde de mens,
zodat deze als God wilde zijn, kennende het goed en het kwaad. Dat hebben we
geweten. De kwade hoogmoed is doorgedrongen in het totale menselijke
geslacht.
Bij machtswellust hoort controle. Satan wil macht uitoefenen en de zaken onder
controle krijgen en houden. Het is puur vleselijk om macht uit te willen oefenen en
de controle over je eigen leven, over je omgeving en zelfs over het kerkelijke
leven te willen hebben.
Het geloof geeft zich over aan de macht en besturing van God. Een gelovige wil
dat God controle uitoefent over zijn leven. Hij durft het roer van zijn levensschip
uit handen te geven en in het gelovig aan God over te laten.
Het denken vanuit het eigen ‘ik’ moet worden afgelegd… en ook het denken
vanuit het kerkelijk ‘wij’. Op kerkelijk gebied willen velen zich veilig weten binnen
de poort. Alles moet kerkelijk onder controle gehouden worden door de bewakers
en bewaarders van de herkenbare tradities en gewoontes. Dit hoeft niet altijd
goed te zijn. Het kan een vleselijk streven zijn, waarbij het gelovig afhankelijk zijn
van de Heilige Geest min of meer kan ontbreken. De angst voor positieve
veranderingen en verbeteringen kan vleselijk zijn en door demonen zijn
aangewakkerd. Religieuze demonen werken veel met kerkelijke angst. De interne
angst maakt de kerkleden dan bang om naar buiten toe te evangeliseren. Door de
angst en onzekerheid kan daarbij het wantrouwen onderling worden
gestimuleerd.

Geef het maar biddend uit handen!
Geef het maar biddend uit handen! God zal voor de Zijnen zorgen. Jezus Christus
is de Koning van de kerk. De kerk is Zijn werk. Laat de Heilige Geest maar vrijuit
waaien in het kerkelijk leven. Je kunt de Heilige Geest bedroeven, tegenstaan of
uitblussen door een vleselijk godsdienstig streven. De Geest blaast (zoals de
wind) waarheen Hij wil. Geef het maar over aan Gods leiding. Laat Hem maar
besturen en waken, zo zal Hij alles maken, zodat jij je verwonderen zult.
Denk maar goed na over de regels uit het volgende lied:

Geef de Heiland het roer in handen
Geef de Heiland het roer in handen van je aardse levensschip;
Hij zal veilig jouw doen landen; Hij kent elke rots en klip.
Is jouw scheepje groot of klein? laat de Heiland stuurman zijn.
Hoe ook stormen mogen woeden, laat het roer stil in Zijn hand;
Hij zal in ’t gevaar behoeden; Hij brengt veilig jouw aan land.
Ook al beef je van angst en pijn, laat de Heiland stuurman zijn.
Blijf toch rustig Hem geloven. Richt bij het felste stormgedruis
het hart omhoog, het oog naar boven; daar bracht Hij reeds velen thuis.
Hoe ook alles donker schijnt, laat de Heiland stuurman zijn.
Veel gevaar bedreigt het leven, maar het grootste is als ik niet stil
alles aan Hem kan overgeven, en ook zelf nog sturen wil.
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Daarom Heiland, houd mij klein, en wil Gij maar stuurman zijn.
(Naar vert. Johannes de Heer, Zangbundel, lied 803,
Uit het Duits door G. Panzer.)

Johannes de Doper geeft ons te kennen in Joh. 3:30: ‘Hij (Jezus) moet wassen
(meer of groter worden), maar ik moet minder worden.’
In andere vertalingen: ‘Hij moet groter worden, maar ik kleiner.’ // ‘He must
increase (toenemen), but I must decrease (afnemen).’ // ‘As He grows greater, I
must grow less.’ Dit ziet op een blijvend proces, op een Pilgrims progress
(Christenreis).
Dat is de voortgang van een pelgrim naar het hemelse Kanaän!

Nu volgt de laatste afbeelding van deze serie:
JEZUS ALS OVERWINNAAR OP DE TROON VAN HET HART:

4. De Heere Jezus Christus moet Koning en Overwinnaar zijn in het hart,
zodat de gelovige Zijn licht mag uitstralen in de wereld…
En in de hemel zal het volmaakt licht zijn!
Deze laatste afbeelding stelt een grote verlichte cirkel voor om het leven van een
gelovige. Hij is vervult met de genade en liefde van God in Jezus Christus. Het
betreft de overwinnende gelovige die leeft onder de heerschappij van Christus. Hij
wil boven alles Jezus volgen en mag wandelen in het licht met Jezus. Jezus leert
ons dit ook in Joh. 8:12: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de
duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ Dit is de juiste
positie die de gelovigen behoren in te nemen.
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‘Wandelt als kinderen van het licht’
Zij dienen te wandelen als kinderen van het licht. We lezen hierover in Ef.5:8:
‘Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als
kinderen van het licht.’

God wil vrijwillige overgave
God wil dus bewuste, vrijwillige overgave aan Hem, in je denken, je wil, je
gevoelsleven en je psychische leven. Geef Hem (weer) de plaats in je leven waar Hij
recht op heeft! Hij is je Schepper en Hij wil je verlosser zijn (zoals Hij je daartoe
uitnodigt in Zijn Woord). Sluit het venster naar de wereld vol demonische besmetting
en de internetverbinding naar satan. Open de deur van je hart voor het bevrijdende
werk van Jezus Christus. Hij wil Heer en Meester zijn in ons leven!

Jezus Christus wil Heer en Meester zijn in ons leven

Een gelovige is als een vlinder
en de vlinder
-

kent een vernieuwing, een metamorfose vanuit de rups
moet niet blijven leven als een rups
moet de hemel tegemoet vliegen
mag in verwondering onbezorgd zweven
mag stuifmeel naar andere bloemen brengen
mag drinken van de energierijke nectar

Wat we leren van rupsen, vlinders en spinnen
Het voorbeeld van de vlinder
Het woord ‘vernieuwing’ ziet op een gedaanteverwisseling, op een ‘metamorfose’. In
de natuur zien we bij vlinders een volledige gedaanteverwisseling (een
metamorfose). Het eerste stadium is het ei, daaruit komt de rups, die zich verpopt; uit
de pop of cocon komt de vlinder tevoorschijn. Het voorbeeld van de vlinder wordt op
verschillende manieren ingevuld voor een ontwikkeling bij een gelovige. In de
christelijke iconografie is een vlinder een symbool voor de opgestane menselijke ziel.
De levenscyclus van de vlinder ziet in deze symboliek op: leven, dood en opstanding.
Dr. Willem J. Ouweneel gebruikt het voorbeeld van de vlinder in zijn boek
‘Geestelijke Groei’. Hij ziet daarin de rups als een vleselijk, onvolwassen gelovige. Hij
baseert het onder meer op 1 Kor.3:1. Hij verklaart: ‘Veel gelovigen blijven altijd rups;
zij vullen zich hoofdzakelijk met de dingen van beneden. (…) Het zijn de goede
dingen van de aarde – wat de rupsen eten, is zelfs nuttig en belangrijk voor hen –
maar is dat alles? Is het niet jammer dat veel christenen nooit tot een ‘metamorfose’
komen, nooit een ‘vlinder’ worden?’ Hij vindt het mooi van de vlinders, dat zij vleugels
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hebben en vervolgt zijn beeldspraak: ‘Zij zijn in staat los te komen van de aarde, om
de hemel tegemoet te vliegen. Het is prachtig zo’n metamorfose bij een christen waar
te nemen…’
Ouweneel vindt in Kol. 3:1-3 een belangrijke aansporing om geestelijk te leven als
een volwassen vlinder. Hij geeft ons door dat de vlinder al in aanleg in de rups
aanwezig is; ‘maar pas bij de ontpopping komt hij tot ontwikkeling’. Hij leert ons
verder: ‘Zelfs in de jongste baby’s in het geloof is de gestalte van Christus al
aanwezig; maar deze moet zich ook als zodanig ontpoppen door de vernieuwing van
hun denken. Daardoor zal dat wat in aanleg al in hen aanwezig is, aan het licht
komen en zullen ze leren waarmaken dat zij hemelburgers zijn, zoals de vliegende
vlinders. Dan zal hun voedsel niet meer het groenvoer van de aarde zijn – hoewel
daar op zichzelf niets verkeerd mee is – maar de honing van het beloofde land’. Dat
is het proces van geestelijke groei; dat is metamorfose.’ Wij dienen inderdaad naar
het beeld van Jezus te worden vernieuwd of veranderd (te worden
‘gemetamorfoseerd’), opdat Hij meer en meer een gestalte in ons zal verkrijgen.
Er zitten mooie geestelijke lessen in deze vergelijkingen van dr. Ouweneel. Wij
dienen dit zeker ter harte te nemen!
De christelijke schrijfster Brenda Craig schrijft in rijke beeldende taal over de gelovige
als vlinder van God in ‘Journals of the Heart’. Ik geef daar een gedeelte van door.
Onder de titel God’s Zoete Nectar’ schrijft ze ons in dichterlijke taal:
‘Je bent Mijn vlinder -- niet meer gevangen in een cocon, niet meer verstopt. Het is
tijd om in vrijheid weg te vliegen, onder de bescherming van Mijn machtige vleugels,
terwijl je opstaat om het aangezicht van je God te zien, wiens essentie vloeit met
goedheid en glorie. Het moment van ontwaken is aangebroken. De liefde is
ontwaakt, Mijn geliefde, en heeft de deuren van mogelijkheden, gunsten en eer
geopend. (…)
Ik zie jou zoals ik de gracieuze, kleurrijke vlinders zie die het stuifmeel uit de mooie
bloemen van Mijn schepping drinken. Fladderend, zwevend zonder zorgen,
verwondering veroorzakend wanneer jij je van de ene naar de andere plek beweegt,
vol elegantie en gratie. Je bent vol schoonheid en kracht. Al die mensen die je al
hadden afgeschreven, zullen je in een nieuw licht zien wanneer ik de beloofde
verlossing van je roeping zal brengen. (…)
Terwijl je opstijgt en in de stroming van Mijn machtige vleugels vliegt, zul je in Mijn
domein van goedheid en glorie kunnen turen. Ik heb je geroepen om stuifmeel te
verzamelen en het naar andere plekken te brengen. En waar je dit weet af te zetten,
zal het mogelijk worden dat de tuinen van andere levens zullen bloeien.
Zonder stuifmeel, zonder Mijn goedheid elders af te zetten, zouden velen langer dan
nodig in hun cocon blijven. De precieze benodigde tijd in de cocon brengt iemand
zoals jijzelf voort. Te lang in de cocon blijven vernietigt de hoop. Terwijl je de zoete
stuifmeel van Mijn nectar door de levens van anderen verspreidt, zullen je
zelfverwijten verdwijnen en zal ik de verwijten die mensen over hun eigen levens
hebben ook verwijderen.
Drink onophoudelijk van de nectar van de gemeenschap met Mij, zodat je in Mijn
aanwezigheid kan komen en weer met het noodzakelijke stuifmeel op weg kan gaan
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om anderen op eenzelfde manier te transformeren. Troost anderen, zoals jijzelf
getroost bent, Mijn vlinder.
Gebed
Heer, ik ben het met U eens en ik sla mijn vleugels uit. De essentie van wie ik ben,
door U gemaakt, is het ontwaken zoals het aanbreken van de dageraad. Dit is een
nieuwe dag, en ik omarm deze nieuwe dag. Ik geef U al mijn excuses. Ik schud elke
hindernis van me af. Ik ontvang Uw herstel van alle dingen die van me gestolen
waren. Hou mijn hart dicht bij het Uwe. Laat me de voortstuwende kracht van Uw
wind onder mijn vleugels voelen, terwijl ik naar mijn doel en mijn bestemming vlieg.
De afkeuring van mensen is van me af gevallen en Uw gunsten zijn vandaag mijn
deel -- elke dag van mijn leven. Ik wil de zoetheid, die in mij is opgeslagen, delen met
de mensen die nog steeds slapen . Vul me, geef me kracht, troost me, en ik zal dit
voor anderen doen (2 Kor.1:4). Ik ben Uw prachtige vlinder.’
Op deze wijze wil Brenda een gelovige aansporen om uit een cocon van
ontmoedigingen, zorgen en negatieve ervaringen met anderen te komen. Deze
kunnen ons innerlijke gebondenheid brengen. Dit kan een juk der dienstbaarheid of
een demonische belasting zijn; dit kunnen negatieve gedachten over jezelf of boze
aanvallen van anderen zijn. Ze wil ons hierin bemoedigen en ons onze gelukkige
staat als ‘vlinder van God’ laten beseffen. Dit is bemoedigd en het spoort ons aan om
God te prijzen voor Zijn genade en goedheid voor ons in Jezus Christus.
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Rupsen, vlinders en spinnen
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Ik wil het beeld van de rups en de vlinder echter op een andere wijze gebruiken om
er geestelijke lessen uit te halen. In de vorm van personificaties wil ik daarna in de ikvorm de rups, de vlinder en de spin aan het woord laten. Er zitten ook elementen in
van een gelijkenis of parabel. De rups zie ik daarbij als een zondaar, die gelukkig kan
worden ontpopt als een vlinder. De gelovige vergelijk ik met een vlinder. Een demon
zie ik als een spin. Ze leven in de In de wereldtuin van de goede eigenaar.
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In het begin was de wereld een mooie hof, een prachtige tuin, waarin alles volmaakt
groeide en bloeide. De flora en de fauna waren geheel in overeenstemming met het
heerlijke doel van de goede eigenaar. De dieren gingen vriendschappelijk met elkaar
om. Het gewas, het kruid en de vruchten voorzagen de dieren van het nodige
voedsel.
De mens mocht de dieren een naam geven en identificeren.
Door de grote opstand tegen de goede eigenaar is het kwaad in de wereldtuin
gekomen. De mensen, de flora en de fauna zijn zodanig ontaard van het goede, dat
het kwaad de overhand heeft gekregen. Het kwade gewas overwoekert van nature
nu wat de mens wil cultiveren. Het kwade en de roofzucht bedreigt en overheerst nu
de dierenwereld. En dan is er ook nog de het ongemak, de ziekte en de dood. Veel
zaken in de wereldtuin beantwoorden niet meer aan het doel van de eigenaar – het is
zonde…
De goede eigenaar streeft echter naar herstel en naar een goede toekomst in een
geheel vernieuwde tuin, waarin alles weer volmaakt goed zal zijn.
In de gelijkenis over de rupsen, de vlinders en de spinnen wil ik de identiteit en de
activiteiten van de zondaar, de gelovige en de demonen aan het licht brengen.

De zondaar is als een rups
en de rups
-

leeft een egoïstisch, ijdel leven
is een prooi
brengt schade aan
wil als rups blijven doorvreten

De rups
We zullen eerst kijken naar de rups. Ik laat hem aan het woord:
‘Hallo, ik ben een rups. Ik zal je iets vertellen van mijn egoïstische, ijdele leven. Mijn
leven is eigenlijk een hachelijke zaak. Ik heb heel wat vijanden, die van mij willen
profiteren en het op mijn ondergang hebben gemunt. Dit zijn vogels, reptielen en
amfibieën, andere insecten en zelfs soortgenoten. Het is moeilijk voor mij te verteren
dat ze mij willen verteren. Als een voedselplant of een waardplant ons te weinig
voedsel geeft, kan het noodzakelijk zijn dat ik dan maar een andere rups opeet. Je
probeert deze vorm van kannibalisme te voorkomen, maar ik ben er allereerst op uit
om zelf te overleven. Ik moet als potentiële prooi maar zien te overleven. Het gaat mij
erom dat ik zoveel mogelijk kan genieten van het voedsel dat de natuur mij geeft.
Ik ben erop ingesteld om de schepen achter me te verbranden. Het begon er al mee
toen ik het ei opat waaruit ik gekropen ben. Ik heb zodoende de sporen van mijn
verleden uitgewist.
Het interesseert me niet dat ik samen met andere soortgenoten hier en daar de
natuur verwoest. Als het moet, vreten we een hele plant kaal, zodat deze sterft. Ik
heb een goed excuus: ik moet zien te overleven…
Ik ken rupsen die als het ware een gevaarlijk leger vormen. De eikenprocessierupsen
vormen colonnes, die zelfs voor mensen gevaarlijk zijn. Wij leven immers op het
slagveld… en moeten voor onszelf zien op te komen. Er zijn er die doeltreffende
verdedigingsmechanismen hebben, zoals brandharen en smerig stoffen. Weer
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anderen eten planten die gifstoffen bevatten, waardoor ze giftig zijn of heel vies
smaken. Daardoor laten andere dieren ze met rust. Ik vind dat ze van ons moeten
afblijven en ons onze gang moeten laten gaan.
Ik ben zo egoïstisch dat ik zoveel mogelijk voedsel naar binnen probeer te werken. Ik
eet zelf graag sappige blaadjes, maar ik ken rupsen uit achterbuurten, die zelfs van
dood dierlijk materiaal leven. Anderen doen zich te goed aan slakjes of andere
dieren.
Ik weet wat het is om te vervellen, maar er zijn er die zijn gaan verpoppen. Ze
zeggen dat je daar op termijn beter van wordt. Daar moet ik eigenlijk niet aan
denken, dat vind ik veel te bekrompen. Ik moet de ruimte hebben. Ik hoef zo nodig
niet hogerop. Laat mij nog maar een poos laag aan de grond doorvreten… ik zie wel
wat er van komt.’

Een rups kan een vlinder worden,
zoals een zondaar een gelovige kan worden
Dit zien we in
-

het ontpoppen en de ‘geboortestrijd’
het komen tot een nieuw imago
de opzienbarende veranderingen
de nieuwe manier van leven
het hogere streven
het rijkere leven

Van rups tot vlinder
Veel rupsen ontpoppen zich uiteindelijk als vlinder. Wetenschappers onderzoeken al
jaren wat voor gebeurtenissen zich afspelen tijdens de verpopping. Het is een
wonderlijk proces. Ik las eens dat iemand een poging deed om vlinders uit de cocon
te helpen. Hij zag hoeveel moeite ze er voor moesten doen. Daarna bleek dat ze met
moeite, of helemaal niet, konden vliegen. De dieren hadden de geboortestrijd nodig
om krachtig te worden… en zodoende te kunnen vliegen. De moeizame strijd was
juist nodig om hun vleugels sterk te maken.
De volwassen vlinder, die uit de pop komt, wordt ook wel ‘imago’ genoemd. Een
imago of image is een volkomen ontwikkeld insect. Ik lees in mijn Engelse Bijbel in
Rom.8:29 dat de gelovige voorbestemd is ‘to be conformed to the image of His Son,
that He might be the firstborn among many brethren’. In de Studiebijbel wordt
verklaard bij deze tekst: ‘De gelovigen die aan het ‘beeld’ van Christus gelijkvormig
zullen worden, zullen dan ook beelddragers van God zijn (Col.3:10). Daarmee is de
mens eindelijk aan zijn bestemming gekomen.’ In het stadium vlinder komt het dier
tot zijn doel en bestemming.

Zoals een zondaar en een gelovige
Zolang wij nog in de fase van rups (of zondaar) verkeren, komt ons leven niet tot het
doel om (weer) beelddrager van God te zijn. Een rups leeft voor zichzelf en voor het
aards genot. Zondaar (of doelmisser) Rups kan zich zelfs tegoed doen aan giftige
planten, smerigheid en dood materiaal. Sommige rupsen zien er prachtig uit. Om zich
te beschermen imiteren bepaalde niet-giftige rupsen zelfs felgekleurde giftige rupsen.
Andere kunnen stinken en zelfs schadelijk en gevaarlijk zijn voor anderen.
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Zondaren zijn in bepaalde opzichten als rupsen. Ze imiteren en doen zich soms
anders voor dan dat ze werkelijk zijn. Er zijn rupsen die zich aan hun omgeving
aanpassen. Sommigen lijken daarbij op boomschors, takjes of zelfs op vogelpoep.
Sommige opvallende zondaren halen smerigheid uit om maar bij de peergroep te
horen.
Rupsen kunnen veel last veroorzaken in de groentetuin of boomgaard. Aan de
andere kant moeten we rupsen ook zien als potentiële vlinders.
Zie de rups in de eerste plaats als een dier dat zich kan ontpoppen als een vlinder!
Zie zo ook een zondaar als een persoon die een gelovige kan worden. Het mooie
van de tollenaren en zondaren in de Bijbel was, dat ze tot Jezus kwamen, om Hem te
horen (Luk. 15:1).
We kunnen ons afvragen hoe het mogelijk is dat zo’n grote veelvraat van een rups
kan veranderen in een tere en mooie vlinder. Een vlinder lijkt niet meer op de rups
die deze vroeger was. De ogen van de vlinder zijn groter en ingewikkelder dan de
kleine ogen van de rups. Deze worden bij de vlinder ‘facetogen’ genoemd.
Bovendien heeft de vlinder lange antennes en tussen de twee kaken een soort
opgerold rietje, waarmee de nectar uit de bloemen kan worden gezogen. Dit zijn
prachtige voorbeelden van eigenschappen die gelovigen hebben boven zondaren.
Gelovigen zijn ‘ziende’ gemaakt, om heerlijkheid in de Zon der gerechtigheid te
kunnen zien. Gods liefde is als het zonlicht. De vleugels zijn de radiators van de
vlinders. Hierdoor nemen ze de energie van de zon op, waardoor ze actief kunnen
zijn. Vlinders kunnen hun lichaamstemperatuur zelf niet op peil houden. Ze zijn, net
als alle insecten, van zichzelf koudbloedig. Hun vleugels werken als een soort
zonnepanelen, waardoor ze de warmte van de zon in zich opnemen, zodat ze
genoeg energie krijgen om te kunnen vliegen.
We weten vanuit Openb.12:14 dat de gelovigen twee vleugels hebben gekregen, om
buiten het gezicht van de slang te kunnen komen, om gevoed te worden. Gelovigen
worden gevoed door de liefde en de onderhoudende genade van God in Jezus
Christus.
Vlinders hebben in hun lange tong (het rietje) een vermogen ontvangen om zelfs bij
moeilijke bloemen goed te kunnen zuigen. De nectar geeft hun de nodige energie om
te kunnen vliegen. In Gods Woord zijn veel voedzame bloemen te vinden in de
woorden en beloften van God. Gods Woord is als honing voor de gelovige ziel.
We hebben de nectar van Gods Woord nodig om goed te kunnen vliegen voor het
aangezicht van God. Ons geloofsleven zal groeien en bloeien als we ons veelvuldig
voeden door de krachtige woorden van God. Het is de moeite van de heerlijke
inspanningen waard! De vlinder mag genieten van het zoete voedsel van de bloem
en van de heerlijke warmte van de zon. Zo is het geestelijk gezien ook bij de
gelovige. Daarbij is het heerlijk voldoende kracht te ontvangen om ontspannen te
vliegen boven al de mooie bloemen van God. Ons geloof mag een hoge vlucht
maken als we verlangend gebruikmaken van Gods heerlijke voorzieningen voor Zijn
kinderen.
Er zijn ook nachtvlinders die het niet lang volhouden; zij leven slechts een paar
dagen. Enkele nachtvlinderfamilies, zoals de nachtpauwogigen hebben helemaal
geen tong en nemen als vlinder geen voedsel meer op. Ze leven eigenlijk alleen
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maar uit de als rups opgebouwde reserves – daar halen ze hun energie uit. Dat is
eigenlijk een trieste zaak.
Je zou het kunnen vergelijken met zondaren die slechts vanuit hun oude leven zich
voor een tijd als vlinder voordoen. Deze vergelijking gaat op andere facetten niet op.
Het is triest dat zo’n persoon, die maar een tijdje als gelovige leeft, geen
mogelijkheden heeft om ‘de nectar’ uit het Woord van God voor zichzelf te halen. Hij
kan er zodoende geen kracht uit putten. Het betreft een nachtvlinder.
De vergelijking gaat het beste op met dagvlinders, die hun energie ook uit het
zonlicht halen. Zo’n dagvlinder wil ik nu aan het woord laten:

De vlinder
‘Hallo, ik ben een vlinder. Ik weet nog goed met hoeveel moeite ik uit de pop kwam.
Het was een wonderlijk gebeuren. In dit proces was er geen weg terug. Ik moest
alles op alles zetten. Mijn vleugels zagen er aanvankelijk verfrommeld en gekreukt
uit. Ik kon er niet mee uit de voeten. Het enige wat ik noodgedwongen kon doen, was
kruipen naar een hoger deel van de plant waar ik was ‘geboren’. Toen kwam ik onder
de invloed van de warme zonnestralen. Ik werd hierdoor in staat gesteld om bloed in
de aderen van mijn vleugels te pompen. Mijn vleugels konden zich oppompen en
ontvingen het warme zonlicht. Wat een heerlijke energie kwam er toen in mijn leven!
Ik voel me afhankelijk van de warmte en het licht van de zon. Als het wat warmer is,
zo rond de 25 graden, heb ik meer energie. Ik wil ontspannen vliegen in het zonlicht
en bloemen opzoeken waarin de heerlijke energiedrank nectar zit. In mijn twee
antennes heb ik een goed ontwikkeld reukorgaan, waardoor ik de geurige bloemen
goed weet te vinden. Voor voedingrijke bloemen moet je een goede reuk hebben. Ik
heb oog voor het schone dat de wereldtuin mij als vlinder heeft te bieden.
Wat een verschil met mijn oude leven als rups! Nu zie ik pas goed wat ik heb gemist
in mijn voortijds. Eigenlijk vind ik het ook wel een droevige zaak dat ik als rups nogal
wat heb uitgevreten. Ik heb verschillende jonge groenteplanten verwoest. We waren
met heel wat rupsen verkeerd bezig… maar je wist toen niet beter. Ik moest in mijn
levensonderhoud voorzien door planten kapot te maken. Gelukkig had de eigenaar
geduld met ons en liet hij ons onze gang gaan. Ik denk dat hij ons toen al zag als de
vlinders van vandaag. Hij is heel aardig voor ons. Je kunt zien dat hij zichtbaar van
ons geniet. Je kunt zomaar op zijn hand gaan zitten. Hij bestudeert me dan goed. Ik
denk dat hij tevreden met me is.
Daarna zoek ik weer een bloem op, om weer wat energie op te doen. Het is een
heerlijk iets om te weten dat ik geliefd ben en gewaardeerd wordt.
Ik heb begrepen dat ik als vlinder tot nut ben door stuifmeel van de ene naar de
andere bloem te brengen. Door deze bestuiving kunnen er nog meer bloemen
komen, wat de eigenaar natuurlijk ook wil. Al met al is het een goede zaak geweest
om van een onnuttige rups een nuttige vlinder te worden.
Ik ben eigenlijk ook wel kwetsbaar. Ik kan spoedig worden gepakt door een vogel,
een spin of een ander dier. Door slechte weersomstandigheden kunnen mijn vleugels
beschadigen of kan ik te weinig energie opdoen.
De laatste tijd zijn de spinnen bijzonder actief in de tuin. Ze plaatsen overal webben,
vooral op voor mij aantrekkelijke plaatsen. Ze houden goed in de gaten waar wij als
vlinders graag komen. Het lijkt wel alsof ze onze gangen nagaan, terwijl ze ons op de
meest listige en gemene wijze willen vangen. Als je eenmaal in een web vastzit, kun
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je er zelfstandig niet meer uit. De eigenaar heeft me gelukkig al een keer uit een web
bevrijd. Mijn sterkste wapens zijn mijn beide vleugels. Voor de rest moet ik goed
uitkijken waar ik vlieg. Je moet als vlinder weten waar de spinnen zitten en hoe ze je
te pakken kunnen nemen. Het is belangrijk dat ik zoveel mogelijk in het licht blijf
vliegen. Er moet genoeg licht op mijn pad zijn, zodat ik kan zien waar het gevaar op
mij loert. Door licht en ervaring heb ik een scherp onderscheidingsvermogen
gekregen.
Als ze een vlinder echt te pakken krijgen, wordt deze volledig ingepakt en
leeggezogen.
Je kunt het bijna niet aanzien… ik word er spinnijdig van.
Ik weet nu wat mij te doen staat: ik moet uit de buurt van de spinnen blijven en
wegvluchten als ze eraan komen. Dus: opletten geblazen… en wegwezen!
En als ik bang word, vlieg ik maar weer omhoog naar het zonlicht…. Dan voel ik me
weer vrij en blij; dan zet ik ongestoord mijn weg voort… naar een bloem, die me met
een wijdgeopend hart staat op te wachten!’

Demonen zijn als spinnen
en de spinnen
-

zijn listige en gemene roofdieren
zijn op zeer veel plaatsen te vinden
loeren altijd op prooi
werken snel en effectief
verstrikken en verlammen

Roofzuchtige spinnen
Inmiddels zijn we bij de spinnen aangekomen. De vlinder heeft ons er al iets van
verteld. Spinnen zijn listige en gemene roofdieren. Zij zoeken voortdurend naar een
prooi. Zij loeren op bloed. Het grote doel van de spin is: om zoveel mogelijk insecten
te eten (en dus te vernietigen). Alles bij de spinnen is erop gericht om prooi te
vangen. Zij zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om hun vernietigend werk uit
te voeren. Zij proberen te vangen door list. Een belangrijk middel hiertoe is het web.
Dit web zullen ze zoveel mogelijk benutten en uitbreiden. Ze proberen hun omgeving
goed in de gaten te houden. De meeste spinnen hebben acht ogen, waarbij ze de
trillingen met het haar opmerken en zich zodoende een beeld vormen van de directe
omgeving.
Iemand heeft ontdekt dat er wel zo’n 130 spinnen op een vierkante meter in een bos
of weiland leven. Dat zijn 1,3 miljoen spinnen per hectare. Je kunt in je buurt dus
overal spinnen tegen komen. Dit geldt ook voor demonen. Zodra ze in iemand een
prooi ontdekken, zullen ze dit zeker benutten. Vlinders en andere insecten moeten
alert blijven. Met de acht looppoten en 2 tasterpoten kunnen ze snel bij hun prooi
komen. De snelste spinnen kunnen wel zo’n 64 km per uur halen! De springspin kan
zelfs sprongen maken van 25 keer zijn eigen lichaamslengte.
En dan hebben we het nog niet over het gevaarlijke web dat ze produceren.
Spindraad is verhoudingsgewijs sterker dan staaldraad. De spindraad van een
kruisspin kan ruim 30% uitgerekt worden tot deze breekt; bij staaldraad is dit 8%.
Vanuit de schuilplaats van een spin kunnen er struikeldraden zijn gesponnen.
Hierdoor worden passerende prooidieren gehinderd en wordt de spin gealarmeerd.
In een web bevindt zich een signaaldraad, waarmee een spin buiten zijn web contact
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blijft houden met het centrum van zijn web. Ik laat nu verder een spin aan het woord,
waardoor zijn identiteit, drijfveren en activiteiten nog meer aan het licht komen:

De spin
‘Hallo, ik ben een spin. Ik ben er volledig op gericht om een prooi te verstrikken en te
pakken te nemen. Ik geniet ervan om mijn buit door een beet te verlammen en als
een bewaarmummie in te wikkelen. Als een vampier zuig ik daarna mijn prooi leeg.
Deze bloeddorstigheid hoort bij mijn roofzuchtige aard. Sommigen vinden dat ik een
echte gemene kweller ben… dat moet dan maar zo zijn. Mijn twee giftanden moeten
productief blijven. Met de signaaldraad hou ik goed in de gaten of ik een prooi kan
pakken. De lijmstof in mijn web zorgt ervoor dat het dier vast blijft zitten, zodat ik het
kan verlammen.
Mijn activiteiten hebben dus een verlammende werking. Zodra er een insect te dicht
in mijn buurt komt, zal ik dit beest proberen te vangen en te doden. Het maakt mij
niet uit of het een schadelijk insect is of en mooie vlinder; als ik de kans krijg, maak ik
ze allemaal kapot. Ik kan geen medelijden hebben, maar denk alleen maar aan
mezelf: als ik de prooi maar heb… welke prooi dan ook. Ik wordt innerlijk niet
bewogen door het angstige geluid dat een insect maakt… en de wanhopige
pogingen van het dier om in het leven te blijven, maken mij nog fanatieker om deze
prooi verder te verderven.
Ik ken zelfs spinnen die gespecialiseerd zijn op een bepaalde prooigroep. Sommigen
liggen in een valkuil op de loer, anderen spuiten lijm en weer anderen zitten in
bloemen te wachten op insecten (zij kunnen zelfs de kleur van de bloem aannemen,
om maar niet op te vallen). Zo zie je maar hoe listig en gemeen wij spinnen zijn. Wij
passen ons zo goed mogelijk aan onze omgeving aan, zodat zelfs de mooiste
vlinders erin trappen.
Laat mij maar verlammen, verstrikken, inspinnen, kapotmaken, en leegzuigen… en
dan zul je voor de rest geen gemak van me hebben.’

Demonen zijn als spinnen
Demonen lijken in hun identiteit en activiteiten op spinnen.
Als we demonen met spinnen kunnen vergelijken, zie je wel hoe doortrapt en
gemeen boze geesten zijn. Er valt niet met ze te spelen, ze nemen je altijd gemeen
te pakken. Leer hun identiteit en activiteiten kennen, zodat je geestelijk goed
gewapend en wakend door hun gebied kunt trekken. De aarde is hun gebied.
Demonen hebben het op mensen gemunt, maar kunnen ook in dieren varen, zoals
we dit lezen in Mark.5:11-13. Na de val van Babylon zal deze verwoeste wereldstad
verworden tot een woonstede der duivelen en een bewaarplaats van alle onreine
geesten (Openb.18:2). Nu zijn er juist veel spinnen te vinden in verwoeste
gebouwen. Daar kunnen ze ongestoord welig tieren. In heidense gebieden worden
afgoden en boze geesten openlijk gediend. In de christelijke huizen houden ze zich
meer schuil, maar ze zijn er wel. In een gemiddeld Belgisch huis bevinden zich
volgens een onderzoeker zo’n 1000 spinnen. We lezen in Spr.30:28: ‘De spinnenkop
grijpt met de handen, en is in de paleizen van de koningen.’
Op sommige duistere plaatsen hebben ze meer macht en invloed dan op lichtere
plaatsen. Maar ook in de mooiste bloemen kunnen ze zich schuilhouden.
Zelfs in de kerk zijn ze aan het werk. Ze kunnen goed imiteren, willen geen kleur
bekennen en nemen zelfs een vrome kleur aan. Zij doet dit om occult en ongestoord
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hun verlammende werk te kunnen doen. Ze proberen het geestelijk werk lam te
leggen.
Pas vooral op voor gespecialiseerde demonen, die van jouw specialiteit hun
specialiteit hebben gemaakt. Zij zitten verborgen in jouw mooie bloemen, waar jij je
voedsel uit haalt. Hun activiteiten zijn zonder uitzondering negatief en verdervend,
ook op kerkelijk terrein.. Kijk waar ze in de buurt zijn en blijf vervolgens uit hun buurt.
Satan en zijn demonen werken ook met signalen. Hierdoor communiceren ze
onderling. Satan zendt zijn signalen en bevelen uit. De boze geesten signaleren
potentiële prooi. Het voor ons onzichtbare communicatienetwerk is overal waar
mensen zijn te vinden.

Als een vlinder van God
-

ben je bevoorrecht met een hoge positie
moet je standhouden in de vrijheid
mag je kracht ontvangen vanuit Gods Woord
mag je licht en liefde ontvangen van de Zon der gerechtigheid
mag je dankbaar leven tot eer van God

Wees als een vlinder van God!
We moeten ervan uitgaan dat spinnen zijn waar vlinders zijn. De meest veilige plaats
voor vlinders is het heldere zonlicht. Ze zijn bevoorrecht boven de rups om te kunnen
vliegen in het zonlicht. Zij moeten van dit vermogen gebruikmaken! Ga daarom ook
niet als een angstig opgerolde rups in een hoekje zitten. In een bekrompen isolement
kunnen juist veel demonen zijn, die je het leven zuur maken. De demonen van twijfel,
geestelijke duisternis en geloofsangst tieren welig in bekrompen ruimtes. In het juk
van de dienstbaarheid krioelt het van boze invloeden – dit stoffige juk is een
broeinest van ellendige geesten.
We lezen niet voor niets in Gal.5:1: ‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus
vrijgemaakt heeft, en wordt niet weer met het juk der dienstbaarheid bevangen.’ Het
is het slavenjuk van satan. Letterlijk staat er, dat Christus ons ‘tot vrijheid heeft
bevrijd’. Een vlinder is tot vrijheid bevrijd uit de cocon… en zo is het ook met een
gelovige gesteld. De nieuwe taak en positie van de gelovige is ‘standhouden in de
vrijheid’.
Een vlinder moet standhouden in de positie van vlinder.
Een angstige onderkruiper zal nooit een hoogvlieger worden. Een onderkruiper is
volgens het woordenboek ‘een wezen dat niet groeit, dat klein en achterlijk blijft’. Een
onderkruiper is ook iemand die een ander in zaken afbreuk doet. Dat ziet op
rupsachtige praktijken. Blijf geen geestelijk onderkruipsel, maar wordt een volwassen
geestelijke vlinder.
Je bent tot een hoger doel wedergeboren dan om verstrikt te raken in het World wide
web van satan. Je hebt leren leven en bewegen door het heldere licht van God en in
de liefde van Jezus Christus – waarom zou je dan jezelf in de duisternis
terugtrekken?
Je bent ontpopt als een geestelijke vlinder uit het vleselijke leven als rups. Leef dan
ook als geestelijke vlinder van God… en niet als een vleselijke rups van satan.
Haal geen voedsel meer uit je oude rups. Er is genoeg geestelijke energie te vinden
in de nectar van het Woord van God en in het liefelijk licht van de Zon der
gerechtigheid.
Wees dankbaar, kleine vlinder van God, en leef tot eer van je Maker!
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We lezen van de kracht die God uitdeelt in Jes.40:29-31: ‘Hij geeft de vermoeiden
kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. De jongen
zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen zeker vallen; maar die de
HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen,
gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet
mat worden.’
Wandel in het licht met Jezus! Laat er altijd hemels licht op je pad zijn. Ken je
verheven positie als vlinder van God. Jezus leert ons in Joh.8:12: ‘Ik ben het licht der
wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens
hebben.’

Herken en bestrijd boze misleiders!
Door
- in Gods kracht te leren strijden
- te groeien in geestelijke kennis
- de boze en goede ingevingen te onderscheiden
- geestelijk goede vrucht te dragen
- te luisteren en te spreken naar het Woord
- ootmoedig te wandelen met God

Herken en bestrijd boze misleiders!
Het zal duidelijk zijn dat de duivel ook aan onze deur bezig is. Hij staat als de
nabootser, als een engel van het licht, ook aan de deur van ons denken. Zodra je
deze deur maar op een kier zet, komen zijn verderfelijke invloeden al binnen. Er zijn
veel ervaren en gespecialiseerde demonen, die je kunnen beïnvloeden op je zwakke
punten. Op het moment dat je gehoor geeft aan deze influisteringen, geef je er al
meer ruimte voor. Op den duur gaat het steeds meer je denken bezetten. Je wil
stemt ermee in… en de zonde is bewust in je leven gekomen. De besmetting kan
zich nu gaan uitbreiden. Het wordt dan steeds moeilijker om de deur naar deze
demonische invloeden toe te sluiten.
Hannah Whitehall Smith verklaart ons: ‘Er bestaan stemmen van boze en
misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de
hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt
dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons
ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze
geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen
met ons via onze geestelijke vermogens. Net als Gods stem is hun stem een
innerlijke indruk, die ze op onze geest maken. Dus, net als de Heilige Geest ons een
indruk geeft van Gods wil met ons, zo geven deze geesten ons een indruk van hun
wil, ook al hechten ze daaraan natuurlijk niet hun naam.’
Hal Lindsey heeft het in zijn boek ‘satan leeft onder ons’ over ‘manipulators van de
geest’. Hij heeft er een hoofdstuk aan gewijd. Hij schrijft over satan: ‘Hij is de
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indringer (…), die zijn ontvanger diep in elk mensenhart heeft geplant. Die ontvanger
heet ‘vlees’ of de zondige natuur.
Via het enorme tot in de finesses georganiseerde wereldsysteem, dat onder zijn
beheer staat, flitst hij zijn boodschappen onze geest binnen. Daarom zegt God tegen
ons: ‘Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God,
tot het slechten van bolwerken. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en
vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van
deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten ( 2 Kor. 10:4,
Ef.6:12).’
Het is niet met extreme gewelddadigheid alleen dat satan werkt, zijn controle over de
gedachtesfeer in het wereldsysteem is dodelijker dan het koude staal van een
vuurwapen in de rug.’
Lindsey heeft ontdekt dat satan veel succes heeft geboekt, door voortdurend
christenen van het godvruchtig levensinzicht af te lokken in zijn web van leugens. Hij
verklaart ons verder: ‘Wij worden van alle kanten gebombardeerd, ondermijnd door
filosofie, onderwijs, vormen van beeldende kunst, muziek, massamedia, stijl- en
modesoorten, waarmee het wereldsysteem ons in zijn poel zal werpen, tenzij wij
begrijpen hoe er aan ons wordt getrokken en waar wij kunnen struikelen.’
Volgens de invloedrijke Amerikaanse psycholoog B.F. Skinner is ‘de vrije wil van de
mens’ een waanbeeld. Hij onthult dat de mens ‘alreeds wordt gecontroleerd door
invloeden van buitenaf’.
Bijbelgetrouwe christenen weten dat de mens van nature een vrije wil tot het kwade
heeft. God heeft bij de wedergeboorte de wil van de gelovige vernieuwd.

Het verstand moet worden verlicht
In de Dordtse Leerregels, H. 3 en 4, art. 11, lezen we dat de Heilige Geest het
verstand van de gelovigen ‘krachtig verlicht’, waardoor zij de dingen die van de Geest
van God zijn zouden verstaan en onderscheiden. De geestelijk dode en boze wil
wordt levend en goed gemaakt. De gelovige wil nu gehoorzamen en kan door Gods
versterking ‘als een goede boom vruchten van goede werken voortbrengen’. In deze
positie is een gelovige door God geplaatst! Het betekent ook dat een gelovige in een
positie is om juist niet door demonen te worden beïnvloed en belast.

Leer in Gods kracht te strijden
tegen de geestelijke boosheden!
We zijn geroepen om in Gods kracht te strijden tegen de geestelijke boosheden in de
lucht, die onze positie als kind van God willen ondermijnen. Jaag ernaar om vast te
mogen staan in Christus, de plaats waar je door genade recht op mag hebben. Als je
het recht van een geadopteerd kind hebt verkregen, gedraag je dan niet als een slaaf
van de zonde!

Een vrijgemaakt kind van God
moet zich niet gedragen als een slaaf van de zonde
Je mag gratis eten van de maaltijd die God je geeft, waarom zou je dan eten van het
besmette voedsel van satan? Laat je niet verblinden en verleiden door satans
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aantrekkelijke aanbiedingen, want die zijn allang ‘over de datum’. Het eten van de
zonde maakt je uiteindelijk doodziek…

Groeien in geestelijke kennis
Let op de aansporing in 2 Petr.1:10-11: ‘Daarom, broeders, benaarstigt u te meer,
om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult u nimmermeer
struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig
Koninkrijk van onze Heere Jezus Christus.’
Je denken heeft te maken met het verwerken van kennis. Door het verwerven van
geestelijke ervaringskennis vanuit Gods Woord, kun vaster in je positie als kind van
God komen te staan. Petrus eindigt zijn tweede zendbrief (in 2 Petr.3:17-18) daarom
ook met de volgende vermaningen: ‘Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende,
wacht u, dat gij niet door de verleiding van de gruwelijke mensen mede afgerukt
wordt, en uitvalt van uw vastigheid; maar wast op in de genade en kennis van onze
Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag
der eeuwigheid. Amen.’
Er zijn nog heel was gelovigen die verzanden in twijfel en geestelijke depressiviteit.
Een van de oorzaken van dit ernstige verval kan gebrek kan zijn ;’gebrek aan
geestelijke kennis’.
Dr. Martyn Lloyd Jones geeft ons hierin inzicht in zijn boek ‘Oorzaken en genezing
van geestelijke depressiviteit’. Hij schrijft ons in hoofdstuk 4: ‘We hebben de strijd des
geloofs te strijden, en die gericht tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
geweldhebbers der wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom
moeten wij voortdurend voorbereid zijn op aanvallen vanuit die hoek; en veel van die
aanvallen zijn gericht op het tot stand brengen van geestelijke depressiviteit.’
Hij verklaart ons dat satan listig te werk gaan, als een engel des lichts. Hij is er op uit
om het werk van God te vernietigen. Hij vervolgt: ‘Vanaf het ogenblik dat we christen
worden, krijgt satan speciale belangstelling voor ons en stelt hij alles in het werk om
ons er onder te krijgen, en hij weet daar vaak geen betere weg voor dan ons
ongelukkig te maken.’
Lloyd Jones gaat in dit hoofdstuk uit van Rom. 6:17: ‘Maar Gode zij dank, dat gij wel
dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden
zijt aan het voorbeeld der leer tot hetwelk gij overgegeven zijt.’
Het ‘gehoorzamen’ heeft te maken met je hart en de emotionele kant. Het ‘voorbeeld
der leer’ heeft te maken met je geest en het verstand. Als ‘geest, verstand, denken,
hart, wil en emoties’ niet in evenwicht zijn, kunnen twijfel, onzekerheid en depressie
toeslaan.

Zorg dat er geen misverstanden
optreden in je geestelijk denken!
Meestal worden de geestelijke invloeden en de voorgeschotelde kennis via het
denken verwerkt en getransporteerd naar de andere gebieden in je leven. Zorg dan
dat er geen misverstanden optreden in je geestelijk denken. Zorg er voor dat je het
goed op een rijtje hebt. Let er op dat je genoeg praktische kennis hebt vanuit Gods
Woord en dat je goed op de hoogte bent van de bijbelse principes. Daarom is het
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belangrijk om te groeien in de ervaringskennis! Geestelijke groei komt door de
genade van God, maar aan de kennis moet je zelf ook werken.

Boze en goede ingevingen
Selwyn Hughes heeft een boekje geschreven, getiteld: ‘Depressiviteit, hoe dat
overwonnen kan worden’. Hij schrijft daarin, dat de duivel in een directe aanval
mensen in een geestelijke depressie kan storten. Hij haalt bij een persoonlijk
getuigenis 1 Petr. 5:8 aan: ‘Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.’
Selwyn verhaalt ons: Ik herinner me dat ik in de eerste jaren van mijn bediening een
periode van depressie meemaakte die me zeer verontrustte. Ik onderging een
grondig medisch onderzoek, maar er werd niets gevonden. Vervolgens onderzocht ik
mijn gedachten en mijn innerlijke gesteldheid, om te zien of er binnen in mij iets aan
de gang was dat tot het probleem kon bijdragen. Ik vond niets.
Op een dag, toen ik in gebed was, kwam de gedachte tot me, dat dit misschien wel
een aanval van de duivel was. De duivel vindt niets prettiger dan het vruchteloos
maken van christenen, op elke manier die hem mogelijk is; en één manier is: door
depressie. Hoe meer ik erover bad, hoe meer ik ervan overtuigd raakte, dat de duivel
probeerde mij en mijn bediening door dit middel moeilijk te maken. Ik ging over tot de
tegenaanval en zei: ‘Satan, ik bestraf je in de naam van Jezus. Ga weg van mij.
Verdwijn en kom nooit meer terug.’ Binnen een paar minuten ervoer ik de bevrijding,
en prijs God, nadien ben ik nooit meer op een dergelijke manier aangevallen.’

De duivel wil gelovigen
op geestelijk gebied vruchteloos maken
Het kan dus zijn dat je wordt aangevallen door een demon, met de bedoeling om je
op geestelijk gebied vruchteloos te maken. Selwyn adviseert: ‘Als je, terwijl je voor
Gods aangezicht wacht, zekerheid hierover ontvangt, doe dan wat de Bijbel zegt:
‘Bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden’(Jak. 4:7).

‘Onderwerp je dus aan God,
weersta de duivel, en hij zal van je vlieden’
De duivel is de leugenaar van de beginne. Zijn boze influisteringen berusten op list
en bedrog. Hij is er in gespecialiseerd om vooral de gelovigen angstig, vertwijfelt,
bang en kleinmoedig te maken. Hij wil ons zo ontmoedigen, dat wij de moed zullen
opgeven. Hij tracht ons diep in de put te krijgen, zodat wij weinig durven en kunnen
uitrichten in de dienst van koning Jezus.

Laat je niet bang maken
-

zoals het mij overkwam
en Gods Woord bemoedigt!
zoals Wang MingDao
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-

die wel een geloofsheld werd

Laat je niet bang maken!
Vooral jonge, onervaren christenen kunnen gemakkelijk prooi worden van zijn
bangmakerijen. Ik herinner me nog goed dat ik niet lang na mijn eerste bekering werd
overvallen door de wanhopige gedachte dat ik de zonde tegen de Heilige Geest had
gedaan. Ik had nogal indringend iemand vermaand over iets, waarvan ik dacht dat hij
verkeerd in was. Ik denk achteraf dat ik door mijn gebrek aan inzicht zelf daarin
onjuist handelde. Ik weet nog niet wat ik daarin goed of verkeerd deed. In ieder geval
bestormde mij, direct nadat ik bij hem wegging, de gedachte dat ik hem met gebruik
van bijbelse woorden niet op deze manier had mogen aanspreken. Hij vroeg mij
namelijk bij mijn vertrek over mijn vermanende woorden, of God dat tegen mij gezegd
had. Ik antwoordde hem bevestigend, omdat ik het met zoveel geestelijke aandrang
had gezegd. Daarna kwam dus die vreselijke geachte met kracht bij mij binnen.
Ik was zeer bang, dat ik door deze onvergefelijke zonde niet meer gered zou kunnen
worden. Ik heb thuis nog haastig onderzocht wat het was om deze zonde te doen. Ik
kwam bij Ananias en Saffira terecht. Dit maakte het nog erger voor me. De vreselijke
gedachte overstelpte me. Ik smeekte om verlossing. De volgende dag ben ik toch
naar mijn werk op een kantoor in Middelburg gegaan. Ik bad en hoopte dat God mij
genadig zou willen zijn en deze vreselijke wanhopige gedachte van mij weg zou
willen nemen.
Toen bedacht ik dat er een al wat oudere man op het kantoor werkte, waar ik goed
mee kon praten over het geloof. Hij werkte alleen in een klein kamertje. Ik vroeg hem
wat het was als iemand de zonde tegen de Heilige Geest heeft gedaan. Hij legde dit
duidelijk voor me uit… en voegde er aan toe, dat de duivel juist pasbekeerden
daarmee kan aanvallen. Door dit gesprek nam de Heere die vreselijke gedachte en
de angst van me weg. Ik was ervan bevrijd en werd gelijk ook bemoedigd, omdat dit
een kenmerk van genade was. Ik denk dat God mij heeft willen corrigeren en
onderwijzen.

Luister en spreek naar het Woord!
Wij moeten leren nederig en afhankelijk te zijn en te blijven. Wij moeten zeer
voorzichtig zijn om van die grote woorden te gebruiken, al kunnen onze bedoelingen
goed zijn. Ik weet nog niet waar ik goed aan heb gedaan, maar ik ben de Heere
dankbaar dat Hij er voor mij uit genade iets goeds van heeft gemaakt. Hij heeft mijn
gebeden willen verhoren en mij weer moed gegeven.
Laten we er van leren om ootmoedig te wandelen voor de Heere. Wij moeten steeds
weer leren om Zijn stem te verstaan en te gehoorzamen.

Leer ootmoedig
te wandelen met de God!
Hoe kunnen we het verschil opmerken tussen Gods stem in ons hart (door de
Heilige Geest) en de influisteringen van demonen? Let op de uitwerking! Brengen
deze influisteringen ons tot twijfel, onzekerheid en valse schuldgevoelen, of brengen
ze onze meer in de nabijheid van God? Geven ze ons meer vertrouwen op God,
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liefde tot Christus en een gevoel van rust en vrede, dan zijn het goede ingevingen
geweest.
Laten we ook voorzichtig zijn om ‘in geestelijke opwellingen’ allerlei profetieën uit te
spreken, zonder dat wij het zelf (of anderen het) hebben getoetst aan Gods Woord.
Let op de waarschuwing in Jes. 8:19-20, waar door de duivel geïnspireerde mensen
worden ontmaskerd. We moeten spreken naar het geïnspireerde woord van de
HEERE, anders zal het geen dageraad hebben.

Wang MingDao: van bangerik naar geloofsheld
Ex-marinier Broeder David was eens bij mw. Kwang in China om het project Parel
voor te bereiden, namelijk om één miljoen bijbels tegelijk naar China te smokkelen. In
1974 heeft de Chinese geloofsgetuige, mw. Kwang, een visioen gekregen, terwijl ze
in een afschuwelijk ondergrondse gevangenis verbleef. Ze was daarvoor
verschrikkelijk gemarteld. Ze zag in het visioen vele duizenden medewerkers, vanuit
het Oosten en Westen, zij aan zij een greppel graven. Deze werd steeds dieper en
langer. Daarna begon er water doorheen te stromen. Ze zag eerst door China
stromen, naar alle delen van het land, en daarna door de hele wereld.’
Dit visioen is duidelijk uitgekomen. Op 18 juni 1981 werden de één miljoen bijbels
vanuit een schip in China aan land gebracht. Zo’n 20.000 Chinese christenen waren
naar de kust gekomen om de bijbels snel af te voeren. De bijbels werden in één uur
aan land gebracht. Na vier uur kwam er een patrouille van het leger op die plaats.
Toch is zeker 80 procent van deze bijbels na kortere of langere tijd op de plaats van
bestemming aangekomen.
Tijdens dit bezoek aan China bezocht broeder David ook Wang MingDao. Samen
met Watchman Nee was hij een belangrijk leider geweest van de Chinese kerk. In
1955 werd hij gearresteerd, wegens zijn verzet tegen de door de communisten
gestuurde Drie-Zelf beweging. Na veertien dagen gevangenis ondertekende hij een
bekentenis, dat zijn verzet niet goed was geweest. Na zijn vrijlating besefte hij dat hij
‘gehersenspoeld’ was… en herriep hij zijn bekentenis!
De korte tijd van verloochening heeft hij ervaren als een verschrikkelijke, onhoudbare
toestand, veel zwaarder dan de volgende 22 jaar en 8 maanden gevangenschap. In
januari 1980 werd hij pas vrijgelaten (twee jaar na de vrijlating van zijn vrouw).
David ontmoette geen lichamelijk gebroken oude man, maar een frisse, vurige
gelovige, die de Heere nog steeds innig liefhad.

‘Wees niet bevreesd voor wat je zult lijden’
Wang MingDao zei tegen hem: ‘Ik denk aan de woorden die Jezus in Openbaring
2:10 tot Zijn volgelingen spreekt: ‘Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie,
de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en
gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u
geven de kroon des levens.’
Deze vragen gaven hem kracht in de gevangenis. De 23-jarige loutering had hem
rijker gemaakt.
Hij vervolgde: ‘Vijfentwintig jaar geleden had ik er geen besef van dat satan er op zat
te wachten om me op mijn zwakste plek aan te vallen. Ik was een bangerik. Dat wist
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ik maar al te goed. En hij bracht mij in aanraking met een terreur, die ik niet voor
mogelijk had gehouden. En net als Petrus was ik zwak.’
De Heere heeft hem niets verweten, maar getroost met de woorden: ‘Het geknakte
riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven.’

‘Ieder dag die wij op aarde doorbrengen,
moeten wij waakzaam zijn’
De oude geloofsgetuige verklaarde uiteindelijk: ‘Nu is er nog maar Eén Die ik vrees:
God. Zolang ik niet tegen God zondig en Hem trouw blijf, heb ik niets te vrezen.
Iedere dag die wij op aarde doorbrengen, moeten wij waakzaam zijn.’

Onze gedachten
-

worden door God beoordeeld
moeten door God worden bestuurd
moeten worden bewaakt
moeten tot inkeer leiden
moeten tot gehoorzaamheid aan Christus brengen
moeten ons vertrouwen geven
moeten tot geloof en overgave komen

Onze gedachten
Wij moeten in de weg van het verstand treden (Spr. 9:6). Denk vooral na over alles
wat je wilt doen! Denken is verwerken van wat op je afkomt, wat wil binnendringen in
je leven. Het spreekwoord zegt: ‘De gedachten zijn tolvrij.’ Ook de Rooms-katholieke
kerk beweert dit.
De oude Romeinen stelden: ‘Voor zijn gedachten wordt niemand gestraft.’
Een oude uitdrukking leert:
‘Ghedachten, diem’ in ’t hert bewaert,
Zijn tol-vrij, al vanouds verklaert.’
Toch spreekt de Bijbel hier anders over. In Ps. 139 lezen we dat de Heere van verre
de gedachten verstaat. Gods Woord is zelfs een oordeler van de gedachten en de
overleggingen van ons hart (Hebr. 4:12). De Engelse puritein Thomas Brooks leert
ons: ‘De gedachten zijn de grootste getuigen vóór of tegen de mens. Inwendige
bloedingen doden menig mens, en dit zullen ook zondige gedachten doen, indien
men ze steeds de vrije loop laat. Wat wij het meest liefhebben, is het meest in onze
gedachten.’ Deze laatste zin is een helder kenmerk van je geestelijke toestand of
situatie. Wat is er bij een gelovig iemand het meest in de gedachten op de stille
momenten?
Matthew Henry houdt ons voor: ‘Iedere oprechte maakt een gewetenszaak van zijn
gedachten, omdat ze woorden zijn, die tot God gaan. Werp slechte gedachten van u
en kweek goede gedachten aan; vestig uw zinnen op goede dingen en houd ze
binnen behoorlijke grenzen…’

138

Maak een gewetenszaak van je gedachten!
Let er op wat we lezen in Ps. 10:4: ‘De goddeloze onderzoekt niet, en al zijn
gedachten zijn, dat er geen God is.’ Bij een zo’n goddeloze is, denk ik, de wens de
moeder van de gedachte. De goddelozen zullen echter zeer beschaamd uitkomen.
Sir Thomas Scott, de vroegere lord kanseler van Engeland, zei op zijn sterfbed: ‘Tot
op dit ogenblik heb ik gemeend dat er geen God en geen hel was. Nu weet ik en voel
ik, dat zowel de Eén als het andere bestaat, en ik ben ten ondergang gedoemd door
het rechtvaardig oordeel van de Almachtige.’

Je weet misschien wel
waarom de eerste wereld door de zondvloed is vergaan.
Het begon met ‘een zondvloed van verkeerde gedachten’,
daarbij kwam een zondvloed van verkeerde woorden
en het uitte zich verder in een zondvloed van verkeerde daden.
Een veelvraat graaft zijn graf met zijn eigen tanden
en een zondaar wordt verslonden door zijn eigen gedachten.
Iemand moet opeten wat hij eerder heeft ‘uitgevreten’.
In Laos is er een spreekwoord:
‘Niet de mens eet de opium, maar opium eet de mens.’
Een zondaar kan worden verteerd door zijn eigen zonde.
De zonde baart de dood (Jak. 1:15).
Wat is er toch een enorm verschil tussen de gelovigen en ongelovigen!
Wil je alleen door het leven gaan, om ook zonder God te sterven?
Of wil je vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan?!
De verloren zoon kwam gelukkig op tijd ‘tot zichzelf’.
Die in de weg van inkeer tot zichzelf komt,
zal ook tot een genadig God komen.
Onze eigen plannen zijn zo breekbaar,
dat ze spoedig in duigen kunnen vallen,
maar Gods plannen falen nooit!
Gods plannen
Falen
nooit!
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Een jongetje reisde eens alleen in een treincoupé. Hem werd gevraagd, of hij niet
bang was om zo alleen te reizen… ‘Nee hoor, dat ben ik niet,’antwoordde hij, ‘want
mijn vader is de machinist!’
Bezitten wij dat vertrouwen ook?...

Weten wij dat de Heere ons leven bestuurt!
Laten we dan bedenken,
dat de Heere ook aan ons denkt;
Hij zal ons niet verlaten!

Strijd tegen het verkeerde denken!
Hoe kunnen wij strijden tegen invallende, verkeerde gedachten (gedachten die door
de duivel worden ingegeven)? Je moet je wapenen met de gedachte, ‘om niet meer
naar de begeerlijkheden van de mensen, maar naar de wil van God te leven’ (zie 1
Petr.4:1-2). Wij dienen de strijd te voeren tegen satans gedachten, die hij ons
influistert.
Paulus schrijft hierover: ‘… opdat satan over ons geen voordeel zal krijgen; want zijn
gedachten zijn ons niet onbekend’ (2 Kor. 2:10-11).
Gebruik tegen demonische invloeden geen vleselijke, maar geestelijke wapens.
Gods Woord leert ons in 2 Kor.10:4-5: ‘Want de wapenen van onze krijg zijn niet
vleselijk, maar krachtig voor God, tot het neerwerpen van de sterkten; dewijl wij de
overleggingen ter neer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van
God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.’
Deze wapens zijn krachtig voor God; dat betekent ‘in Gods ogen’ (in het Grieks: ‘tōi
Theōi’). ‘Sterkten’ zijn bolwerken of vestingen. Wat zijn de vestingen die wij strijdend
moeten afbreken? In het Grieks staat er ‘logismous’, vertaald: redeneringen,
meningen, overwegingen; verder zijn het hoogten of verhogingen. Volgens de uitleg
in de Studiebijbel gaat het bij deze hoogten om het denken van de goddeloze mens,
dat God niet wil kennen of erkennen (een verwerpelijk denken).

Breng je denken tot
gehoorzaamheid aan Christus!
Uiteindelijk moet elk bedenksel als krijgsgevangene worden gebracht onder de
gehoorzaamheid aan Christus. De Studiebijbel verklaart: ‘De tegenstanders zijn hier
de menselijke gedachten, die zich tegen de kennis van God verzetten. Het gaat hier
om het menselijk denken, de menselijke eigenwijsheid, tegenover de wijsheid van
Gods heilsplan. Paulus wil door zijn prediking het menselijk denken brengen ‘tot
gehoorzaamheid aan Christus’. Deze ‘gehoorzaamheid’ betekent aanvaarding van
Gods heilsplan en geloven in de Heere Jezus Christus.’
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Gods gedachten van vrede
-

in de zending van Zijn Zoon, Jezus Christus
in het welmenende aanbod van genade
in de oproep tot geloof en bekering
in Zijn verlangen naar een positieve reactie

Gods gedachten
Ben je al op de hoogte van Gods gedachten ten opzichte van Zijn gevallen
schepselen? We lezen hierover in Jes. 55:8:

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn
wegen, spreekt de HEERE.’
In Jer. 29:11-14a mogen we ook nu nog de uitnodigende woorden horen:

‘Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE,
gedachten van vrede, en niet van kwaad,
dat Ik u geef het einde en de verwachting.
Dan zult gij mij aanroepen, en heengaan, en tot Mij bidden;
en Ik zal naar u horen.
En gij zult mij zoeken en vinden,
wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.
En Ik zal van u gevonden worden, spreekt de HEERE.’
Jes. 55:6-7 geven God uitnodigingen en gedachten naar ons toe duidelijk aan:

‘Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is;
roept Hem aan, terwijl Hij te vinden is.
De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten;
en hij bekere zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich over hem ontfermen,
en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig.’
De kern van het Evangelie vinden we in Joh. 3:16, waarin ons wordt verkondigd:
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven
hebbe.’ Het gaat hier om Gods weergaloze liefde voor de wereld. Voor ‘wereld’ staat
er in het Grieks ‘kosmon’. Volgens de uitleg van de Studiebijbel wordt met het begrip
kosmos hier de zondige, van God vervreemde mensenwereld bedoeld. ‘Over deze
wereld ontfermde God Zich in oneindige liefde.’ De zending van de Zoon had tot doel
de wereld te behouden.

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
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opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet zal verderven,
maar het eeuwige leven zal hebben.’
Gods gedachten gaan over Zijn wil. Wat wil de Heere God met het Evangelie
bereiken? Wat behaagt de Heere hierin? Het is goed om hiertoe Jesaja 55 te
bestuderen. In vers 10-11 wordt ons geleerd: ‘Want gelijk de regen en de sneeuw
van de hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde,
en maakt, dat zij zal voortbrengen en uitspruiten, en zaad geve de zaaier, en brood
de eter; alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot
Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn
in hetgeen, waartoe Ik het zal zenden.’
Volgens de Dordtse Leerregels H. 3 en 4, art. 8 is het de Heere aangenaam, dat de
geroepenen tot Hem komen. We lezen hier: ‘Doch zovelen als er door het Evangelie
geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en
waarachtig in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is; namelijk, dat de geroepenen tot
Hem komen. Hij belooft met ernst allen, die tot Hem komen en geloven, de rust der
zielen en het eeuwige leven.’
Het behaagt de Heere dus dat er positief wordt gereageerd op Zijn heilrijke
uitnodigingen en dat er vruchten van geloof en bekering volgen. Dit wordt bevestigd
in Hebr. 11:6: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want die tot
God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is van hen, die Hem zoeken.’

Over het weten
-

Wat wij weten
Wat Jezus weet van Zichzelf
Wat Hij ons leert in Zijn Woord
Hoe wij overwinnaars mogen zijn in Hem
Hoe wij moeten groeien in genade en kennis

Geloven is weten!

Wij weten…
Weten wij wel wie we zijn?
De grote levensvragen zijn: Waar kom ik vandaan? Wie ben ik? Waarom ben ik hier?
Waar ga ik heen?
Oude wijsgeren kwamen niet verder dan: ‘dit weet ik, dat ik niets weet’.
De Deense filosoof en theoloog Soren Kierkegaard heeft eens geschreven: ‘De mens
is aan zichzelf overgelaten en heeft geen andere geestelijke toevlucht, dan een
absurde sprong: het geloof in een blind, onbekend iets.’Hij stelde verder: ‘Wij
bevinden ons in een staat van ‘angst en beven’. Wij zijn hulpeloze slachtoffers van
onwetendheid en vrees. Wij zijn niets! Wat een droevige staat van non-existentie!’
Deze beschrijving van de natuurlijke mens geeft aan dat we het reddende Evangelie

142

van Jezus Christus nodig hebben, waarin ons een toevluchtsplaats buiten onszelf
wordt voorgesteld.
Boeddha heeft aan het eind van zijn leven gezegd: ‘Ik zoek nog steeds naar de
waarheid.’
Jezus Christus spreekt over Zichzelf in Joh. 14:6: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid,
en het Leven.’

Jezus weet van Zichzelf:
‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven.’
Hij is de Persoon die het echt weet. Hij heeft de weg gebaand, de waarheid
geopenbaard en het leven aangebracht. Hij is de weg naar het eeuwige geluk. Hij
heeft gezegd, in Joh.8:14: ‘Want Ik weet, van waar ik gekomen ben, en waar Ik
heenga.’
Nicodemus zei tot Jezus: ‘Wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen’ (in
Joh. 3:2). En zelfs de demonen wisten het, zoals we lezen in Mark. 1:23-27. Er was
daar een man met een onreine geest, die riep: ‘Laat af, wat hebben wij met U te
doen, Gij Jezus Nazarener, zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij
zijt, namelijk de Heilige Gods.’ Kennen en weten is hetzelfde in het Grieks (namelijk:
‘oida’ ).
Steeds komen mensen ‘die niet weten’ tot kennis van de Zaligmaker, Jezus Christus.
Jezus leert ons in Joh.8:31-32:

‘Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen; en u zult de
waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.’
Als je deze waarheid mag uit ervaring mag kennen, zul je kunnen groeien naar het
overwinnende leven in Christus. Dat wil je ook door Hem geleid worden als een
trouwe leerling en volgeling. Je zult dan door het geloof in Jezus Christus de zonde
in je leven kunnen overwinnen. Het geloof overwint de wereld (1 Joh.5:4). Het geloof
overwint de dwaalgeesten en de geest van de antichrist.
We lezen daarvan in 1 Joh. 4:4:

‘Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die
in u is, is groter dan hij die in de wereld is.’
Je moet weten waarom Jezus Christus in de wereld is gekomen en wat Hij voor ons
heeft gedaan.
Johannes leert ons dit in 1 Joh.3:8:

‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard,
dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.’
Als je dit weet, moet je beseffen dat je in principe geen slachtoffer van de zonde
hoeft te zijn, dat je niet als een arme zondaar per se moet blijven zondigen, omdat de
macht van de boze nu eenmaal zo sterk is.
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Geloven is weten!
Gods Woord is duidelijk genoeg om te weten waartoe wij geroepen zijn. En wat mag
de overwinnende christen weten? Dat hij niet uit God geboren is om een ‘loser’ (een
verliezer) te zijn.
We lezen namelijk in Rom.8:37:

‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,
Die ons heeft liefgehad.’
Laat je maar leiden door de bevrijdende waarheid uit 1 Joh.5:18-21:

‘Wij weten dat ieder die uit God geboren is,
niet zondigt;
maar wie uit God geboren is,
bewaart zichzelf
en de Boze heeft geen vat op hem.
Wij weten dat wij uit God zijn
en dat de hele wereld in het boze ligt.
Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is
en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen;
en wij zijn in de Waarachtige,
namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus.
Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.’
Johannes eindigt zijn eerste brief met de volgende vermanende woorden:

‘Lieve kinderen, wacht u voor de afgoden. Amen.’
In mijn Engelse Bijbel lees ik in vers 21:

‘Little children, keep yourselves from idols. Amen.’
Wij moeten groeien in genade en kennis
Het ware geloof bestaat uit ‘kennis, toestemmen en vertrouwen’. Wij moeten steeds
meer toenemen in genade en kennis, des te meer rust en houvast mogen we dan
verkrijgen. Je leert de stem van de goede Herder dan steeds meer te verstaan, om
Hem beter te kunnen volgen. Je mag dan rustig vertrouwen in moeilijke
omstandigheden.
Je beseft dan, wat we lezen in Rom. 8:28:
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‘En wij weten, dat hen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten
goede, namelijk hen, die naar zijn voornemen geroepen zijn.’
Paulus kon zeggen (in 2 Tim. 1:12):

‘Want ik weet, in Wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig
is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.’
Het geloof bestaat uit ‘een heilig weten’.

Weet je ook, in Wie je geloofd hebt?
en in Wie je nog steeds gelooft?
Gelovige, blijf je houvast en rust zoeken in het volbrachte werk van Christus!
Paulus roept ons op tot een overwinnend leven in Christus, vanuit 1 Kor. 15:58 en
57:

‘Daarom dan, mijn geliefde broeders,
Wees standvastig, onwankelbaar,
altijd overvloedig in het werk van de Heere,
daar u weet, dat uw inspanning
niet tevergeefs is in de Heere.
Maar dank aan God,
Die ons de overwinning geeft
door onze Heere Jezus Christus.’
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