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I           De persoonlijkheid en de geschiedenis van satan.

1. Satan is een persoon

In elk Schriftgedeelte wat op de satan betrekking heeft zien wij dat hij een persoon is en niet
alleen een persoonlijke invloed zoals ook wel wordt beweerd. Het feit dat hij “geest” is sluit
zijn persoonlijkheid niet uit. Hij was in persoon aanwezig tijdens een bijeenkomst van “de
zonen Gods”:

Job 1:6-12 “Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen,
en onder hen kwam ook de satan”.

“En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik
doorkruist heb”.

1 Kron. 21:1 “Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan, Israël te tellen”.

Matth. 4:1-11 “Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde
Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit
alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt”.

Joh. 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was
een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in
hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard,
want hij is een leugenaar en de vader der leugen”.

In Judas 9 zien wij welke macht of rang satan gehad moet hebben in de periode voor zijn val
want aartsengel Michaël durfde geen oorddeel over hem uit te spreken, dit liet hij aan de Here
God over. De satan heeft waarschijnlijk in de periode dat hij Lucifer (Lichtdrager) was en een
heel hoge positie gehad. Waarschijnlijk op het zelfde niveau of zelfs nog hoger dan Michaël
de Aartsengel:

Judas 9 “Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld
was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij
zeide: De Here straffe u!”.

2. De satan zoekt belichaming.

Gen. 3:1-5 “De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God
gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw.”

Openb. 12:9 “En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd
wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde
geworpen en zijn engelen met hem”.



Openb. 20:2 “en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond
hem duizend jaren”.

2 Kor. 11:3 “Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde,
uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus
afgetrokken zullen worden”.

Door de zondeval werd de mensheid aan satan gebonden en zocht, én vond, hij belichaming in
mensen, vooral mensen met macht, macht die vaak door hem was/wordt toegemeten.

3. In de koning van Babel.

Jes. 14:4-19 “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe
zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik
zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen
op de berg der samenkomst ver in het noorden

Wat hier gezegd wordt gaat verder dan de koning waar in satan zich belichaamd had. Dit
Schriftgedeelte wijst (ook) naar de heerlijk geschapen cherub welke satan eens was, Lucifer,
de zoon des dageraads. De verzen 12-19 voorzeggen ook de laatste belichaming, in de
persoon van de antichrist, van satan:

Openb. 13:1-4 “En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven
koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van
godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn
poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de
draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En (ik zag)
een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas;
en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij
aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en
zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? En: Wie
kan er oorlog tegen voeren?

4. In de koning van Tyrus.

Ezech. 28:11-15; “Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, hef een klaaglied
aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE:
Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In
Eden (Het paradijs, Gen. 1-3) waart gij, Gods hof; allerhande
edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois,
chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud
was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij
geschapen werdt, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub�
met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de
heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.
Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen
werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden”



��Cherubs waren/zijn in de nabijheid van de Here God en staan hoog in de hemelse
hiërarchie, een type, afbeelding hiervan zien wij in Exodus 25:19 waar ”gesneden,
gebeeldhouwde” cherubs als waker over de ark worden aangesteld:

Ex. 25:19 “Maak één cherub aan het ene einde en één cherub aan het andere einde; uit
één stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op zijn beide einden
maken”.

Jes. 14:12 “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt
gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!”

Jes. 14: 13 “En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods
mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het
noorden”.

Jes. 14:14 “ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste
gelijkstellen”.

Ezech. 28:14 “Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels”.

De satan is geschapen.

Ezech. 28:15 “Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt,

II         Zijn werk en zijn bestemming.

1. Satan is de god, de overste dezer wereld.

Joh. 12:31 “Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld
buitengeworpen worden.”

Efeze 2:2 “waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans
werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.”

Joh. 14:30 “Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en
heeft aan Mij niets.”

Efeze 6:11-12
“Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des
duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden,
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de
hemelse gewesten”.

De huidige wereldorde, hiermee wordt de organisatie van de mensheid op politiek, sociaal,
economisch bedoeld, is gebaseerd op macht, eerzucht, ambitie en genoegens. Dit wordt
enigszins verzacht door de aanwezigheid in de Gemeente:



2 Thess. 2:7 “Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts
totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt (de Heilige Geest in de
Gemeente), verwijderd is”.

Nadat de Gemeente van Christus weggenomen (1 Thess. 4:13-17) is zal de duivel, zich ten
volle openbaren in de persoon, belichaming, van de antichrist. Hij zal van satan de volmacht
krijgen om te doen hetgeen zijn verdorven geest in hem ingeeft:

2 Thess. 2:8 “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door
de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij
komt”.

Openb. 13:2 “En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer
en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en
zijn troon en grote macht”.

2. Satan is een verleider.

Satan wordt door de Heer Jezus de vader der leugen genoemd, kort gezegd kunnen wij stellen
dat satan de leugen a.h.w. heeft uitgevonden:

Joh. 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was
een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in
hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard,
want hij is een leugenaar en de vader der leugen”.

Gen. 3:1-5 “Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet,
uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en
kwaad”.

Matth. 4:1-3 “En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan,
dat deze stenen broden worden”.

3. Hij staat op tegen het volk van de Here.

1 Kron. 21:1 “Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan, Israël te tellen”.

Zach. 3:1-2 “terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen”.

Openb. 12:9-10 “want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor
   Voor onze God is nedergeworpen”.

4. Hij verhindert het verstoort het werk van de Here God.

Matth. 13:19 “Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat,
komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is”.

Matth. 13:39 “de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel”.

2 Kor. 4:4 “ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft
geslagen”.



2 Kor. 11:14 “Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des
lichts”.

5. Hij is een verslagen vijand.

Gen. 3:15 “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen”.

1 Joh. 3:8 “wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne.
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels
verbreken zou.

Joh. 12:31 “Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld
buitengeworpen worden.”

Hebr. 2:14 “de duivel, zou onttronen…..”.

Jak. 4:7 “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van
u vlieden”.

1 Petr. 5:8-9 “Wederstaat hem, vast in het geloof”.

Kol. 1:13 “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde”.

6. De toekomst van satan.

2 Thess. 2:8-10  “Dan zal de wetteloze zich openbaren…… Daarentegen is diens komst naar
de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke
wonderen…. “.

Openb. 13:2-4 “En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht….. zij
aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had’.

Openb. 19:17-20  “levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel
   brandt”

Openb. 20:1-2 “en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond
hem duizend jaren”.

Openb. 20:7-8 “En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn
gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier
hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te
verzamelen, en hun getal is als het zand der zee”.

Openb. 20:4 “en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en
zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht
gepijnigd worden in alle eeuwigheden”.


