
HOE ZIT HET MET DE DUIVEL? 
 

 Inleiding 

Er is niet veel bekend over de herkomst en de identiteit van de duivel, maar hieronder staat toch het nodige om goed 

bang te zijn voor deze vijand, die namelijk niets liever dan onze ondergang wil. We leven in bezet gebied, we verkeren 

in gevaar! Kogelvrije vesten aan, alarmfase rood! 

 

Wie is de vijand? 

 De duivel is een gevallen engel, een schepsel van God. Hij was van de hoogste orde, en stond voor de troon 

van God. Hij was vol wijsheid totdat er onrecht in hem werd gevonden. (Ez.28:15) 

 Satan was niet als een slecht wezen geschapen, maar werd dit toen hij uit vrije wil tot opstand tegen God 

kwam. Hij wilde gelijk zijn aan God, ja zelfs Gods plaats innemen. (Jes.14:12-14) Dit werkt op een of andere 

manier door in zijn werkwijze, kijk maar naar zijn verleidingspoging in het paradijs: „je kunt gelijk zijn aan 

God!” 

 Hoogmoed en zelfzuchtige ambitie waren de redenen waarom hij uit de hemel werd verdreven. In zijn opstand 

werd hij gevolgd door miljoenen lagere engelen, die nu als zijn medewerkers fungeren, de ‘demonen‟.(Judas 

5,6) Het woord „demon‟ is een Grieks woord voor een god, zodat de Bijbel dus niet twijfelt aan de hoge en 

machtige positie van de vijand en zijn trawanten. Alleen met Christus is hij te verslaan! 

 

Onder welke naam is hij te vinden? 

In de Bijbel zijn er verschillende namen voor de duivel: 

·         verzoeker (Mat.4:3) 

·         vijand (Mat.13:39)  

·         de vader der leugen en moordenaar (Joh.8:44) 

·         de god van deze wereld (2Kor.4:4) 

·         de overste van de macht der lucht (Ef.2:1-3) 

·         tegenstander:  (1Pet.5:8 en 9) en brullende (hongerige)leeuw(1Pet.5:8-10) 

·         de aanklager van de broeders (Op.12:10 en ook Job.1:6-12) 

 

Wat weten we verder over hem en zijn werk? 
1. Ze bestaan! De Bijbel leert dat er onzichtbare wezens en machten bestaan, maar gebiedt ons uitdrukkelijk dat wij 

ons niet mogen inlaten met deze verborgen, of occulte, wereld. (Lev.19:26-31; Deut.18:9-22 en Dan.2:1-11,27) 

 

2. Ze lijken soms goed, maar zijn het niet! Er zijn engelen van God (Hebr.1:4-7, 2:2-9), maar ook engelen die, tegen 

de wil van God, zich aan mensen openbaren als „goden‟, bijvoorbeeld in het Hindoeïsme, of zich aan mensen 

manifesteren als een ‘engel van het licht’ (2Kor.11:14). 

 

3. Blijkbaar zijn er engelen die de wil van God doorkruisen. Onbegrijpelijk, maar blijkbaar waar!  Dat komt door de 

zondeval van satan, een zeer hoge troonengel van God, ofwel Lucifer (Ez.28:14). Toen deze viel (Joh.8:44) zijn talloze 

engelen hem in die val gevolgd en hij is dan ook hun leider (Mat.12:12). Deze gevallen engelen zijn hun goddelijke 

oorsprong ontrouw geworden en zijn van God afgevallen (Judas 6). Zij stonden tegen de Here God op en verzetten zich 

tegen Zijn machtige engelen (Dan.10:13 en 20-21). Maar tenslotte worden zij door Michaël en zijn strijdengelen uit de 

hemel weggedaan (Op.12:9). Hoewel God hen dus als volmaakte, hoge wezens geschapen had, zijn zij volkomen 

verdorven. Voor hen is geen redding mogelijk. Vanouds heeft God voor hen een eeuwig vuur bereid (Mat.25:41 en 

Op.20:10) Er is dus een hel en deze is bestemd voor hen en ………….. 

 

4.Je kunt ze nu al binden.  (Luk.11:14-26). Er zijn dus verschillende soorten engelen, en ook onder de „slechte „ 

engelen is ook verschil te maken tussen actieve engelen, namelijk de demonen, boze geesten of duivelen en er zijn ook 

nu al gebonden engelen (Mark.6:13 en Op.16:14). 

 

 

5. God is overal almachtig!  De Bijbel leert geen dualistisch wereldbeeld, met enerzijds een goede en anderzijds een 

slechte macht. Dat zou ook veel onzekerheid geven! De Bijbel leert een werkelijkheid met 1 almachtige God, de 

schepper van de hemel en van de aarde. Het kwaad lijkt in de Bijbel ontstaan te zijn in het hart van de hoge troonengel 

van God, Lucifer. Het kwaad wordt zo een persoon, namelijk satan, de tegenstander, de diabolos, die alles in de war 

schopt. De belangrijkste teksten hierbij zijn Jes.14:4-7 en Ez.28:11-19. Over de oorsprong van het kwaad gaat in het 

bijzonder: Job.4:18 en Ez.28:15. God is niet de auteur (=bedenker) van het kwaad (Jak.1:3), maar Hij laat dit blijkbaar 

wel toe, voor een tijd en laat dit zelfs toenemen, tot de dag van de totale vergelding en uitdelging (Jes.43:25: Mal.3:1-3 

en 4:1 en 2 en Op.20:7-10) 



6.  Het gaat om ‘iemand’. Satan is in de Bijbel een werkelijk persoon. Hij beschikt over verstand (2Kor.11:3), gevoel 

(Op.12:17) en wil (2Tim.2:26). God houdt hem moreel verantwoordelijk als persoon, niet als een zaak of een 

onpersoonlijke kracht (Mat.25:41). Satan is dus niet maar een onpersoonlijke macht of een invloed. De grootste truc 

van de duivel is dat mensen niet in hem geloven. Dan is hij het gevaarlijkst! 

 

7. De macht van satan is zeer groot. Hij heet bijvoorbeeld de „overste van de macht der lucht‟(Ef.2:2), hij staat dus 

aan het hoofd van een menigte van boze geesten (Mat.9:34). Hij wordt ook de overste dezer wereld genoemd 

(Joh.12:31, 14:30 en 16:11). Van hem zijn  (niet meer) alle koninkrijken der wereld (Luk.4:5 en 6). 

 

8. Hij kan je gevangen nemen. Ook hij houdt zielen in het dodenrijk in verzekerde bewaring (Jes.14:17), maar dat 

geldt niet voor hen die in Christus ontslapen zijn. Hij heeft (nog) macht over de dood en het dodenrijk (1Kor.15:26 en 

Hebr.2:14) 

 

9. Satans tijd is beperkt en niemand weet dat beter dan hijzelf! Daarom gaat hij nu nog rond als een brullende 

leeuw, op zoek naar wie hij nog kan verslinden (1Pet.5:8) Maar eenmaal zal de draak, de oude slang, de duivel (satan 

speelt als het ware ook de drie-eenheid, als na-aper van God), in de afgrond gebonden worden (op.20:2 en 3) en 

uiteindelijk geworpen worden in de poel van vuur en zwavel, die voor hen en zijn demonen is bereid. Daar zal hij 

gepijnigd worden tot in alle eeuwigheden (Op.20:10) 

 

10. Hij komt vooral in actie als het om Gods werk gaat.  Tot de oordeelsdag is satan bezig het plan van God te 

doorkruisen en te weerstaan. Dat doet hij op alle manieren, alle tijden en alle gebied (Mat.16:23) Hiertoe staat hem de 

hele wereldorde van duivelen en machten ten dienste, ook van mensen die hij heeft verleid en verblind. 

 

11.Hij is echter niet altijd duidelijk tegen God gericht, nee, hij is juist veel gemener het rijk van God aan het 

nabootsen, dus om iets tot stand te brengen wat voor mensen goed en recht schijnt, maar waarvan het einde voert naar 

de dood (Spr.14:12). “Als de Here de kerk bouwt, maakt de duivel er een kapelletje naast.” 

 

12. Satans tactiek is verleiding en bedrog. Hij verzoekt en beschuldigt. Juist met betrekking tot christenen heeft satan 

een hele „kist met grove listen‟(Ef.4:14 en 6:12) Hij kan mensen  zo verblinden dat zij het Evangelie niet aannemen 

(2Kor.4:4) en als het gezaaid is toch weer wegpakken (Luk.8:12). Tegen zijn werk is de mens niet opgewassen, want 

zijn listen zijn groter dan ons verstand. Daarom hebben we de wapenrusting van God nodig om hem te weerstaan 

(Ef.6:10-20) Maar weet werkelijk: verzet je tegen de duivel en hij vlucht voor je!(Jak.4:7) 

 

De Here Jezus spreekt het verlossende woord: “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.” (Luk.10:18) In 

Openb.12:8-12 betekent dit de opening van de „eindtijd‟, oftewel de tijd waarin de duivel op aarde zijn macht aanwendt 

om mensen bij God vandaan te verleiden en Zijn plannen in de war te schoppen.  Tegelijk zie je in hetzelfde Bijbelboek 

Openbaring dat de inspanningen van de duivel uiteindelijk het Koninkrijk dichterbij brengen.(Openb.20:7-10) 

 

 

Hoe te handelen? 

 Zorg dat je met Jezus verbonden bent. Draag Zijn wapenrusting. (Ef.6:10-20) 

 

 Niet bang zijn, tenminste als je in Jezus bent. De duivel is een geboeide leeuw, maar kom dan ook niet te dicht 

bij hem. 

 

 Bestraf hem in de Naam van Jezus. (Ps.118:10-14) Als satan bij je aanbelt, laat Christus dan opendoen. 

 

 Ruim alles op wat met hem te maken heeft en zorg dat Jezus Koning is op al die terreinen.(Luk.11:24-26) 

 

 Bedank de duivel voor elke beschuldiging of andere activiteit, want hierdoor mag en moet je weer naar 

Christus gaan, Die zo steeds duidelijker en sterker wordt!  

 

 Bid voortdurend, want daar kan hij niet tegen.  

 

 Herinner de duivel aan zijn toekomst als hij jou aan jouw verleden herinnert. 

 

 

  

 

  


