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27. Het kwade en de geestlijke strijd Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus 

 

A. Wie zijn Satan en zijn boze geesten en wat doen zij? 

Genesis 3:1-5 HSV. 1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van 

het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: 

Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen 

in de hof? 

2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de 

hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom die in het 

midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten 

en hem niet aanraken, anders sterft u. 

4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.  

5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend 

zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 

Matteüs 4:1-11. 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar 

de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat 

hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 

3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van 

God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar 

Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet 

van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van 

God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en 

zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: 

‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat 

geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen 

te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ 7 Jezus 

antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op 

de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge 

berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 

9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aan-

bidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 

geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 

11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen 

om voor hem te zorgen. 

Lucas 8:11-12. 11 Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het 

woord van God. 12 Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd 

hebben, maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun 

hart, om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. 

Johannes 8:44b. 44b Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een 

aartsleugenaar, de vader van de leugen. 

1 Timoteüs 4:1-2. 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd 

sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaal-

geesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe aangezet 

door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dicht-

geschroeid, 

Openbaring 12:10. 10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel 

zeggen:  

‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God wer-

kelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de 

aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze 

God aanklaagde, is ten val gebracht. 

Hebreeën 9:25-26. 25 Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer 

van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk 

jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 

26 want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens op-

nieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van 

de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te 

doen. 

Hebreeën 10:17-18. 17 en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en 

hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ 18 Waar dat alles verge-

ven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. 

1 Johannes 3:20. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter 

dan ons hart, hij weet alles. 

Hebreeën 2:14-15. 14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en 

bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood defi-

nitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo 

allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de 

dood. 

Deuteronomium 18:11,13. 11 bezweerders, en voor hen die geesten 

raadplegen of doden oproepen.  

13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.  

1 Korintiërs 7:5. 5 Weiger elkaar de gemeenschap niet, of het moest 

zijn dat u er wederzijds mee instemt u enige tijd aan het gebed te wij-

den. Kom daarna echter weer samen; anders zal Satan uw gebrek aan 

zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. 

2 Korintiërs 11:3-4. 3 Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op 

sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de 

oprechte en zuivere toewijding aan Christus. 4 U hebt er immers geen 

enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij 

hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ont-

vangt dan u ontvangen hebt. 

1 Timoteüs 4:1-3. 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd 

sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaal-

geesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe aangezet 

door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dicht-

geschroeid,  

Matteüs 7:15. 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op 

jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 

Matteüs 24:24. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten 

komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten 

om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 

Efeziërs 6:16. 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle 

brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 

Galaten 6:5. 5 Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.  

1 Johannes 2:15-17. 15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. 

Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, 

16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige 

inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar 

uit de wereld. 17 De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie 

Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.  

Jakobus 1:13-15. 13 Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die 

verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding 

bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden 

gebracht. 14 Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die 

hem lokt en meesleept. 15 Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; 

en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort.  

1 Timoteüs 3:7. 7 Verder moet hij buiten de gemeente een goede 

reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel 

wordt gestrikt. 

2 Timoteüs 2:23-26. 23 Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je 

weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet geen 

ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede 

leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders zacht-

moedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, 

zodat zij de waarheid leren kennen 26 en ontsnappen uit de valstrik 

van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt 

zijn wil te doen.  
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2 Tessalonicenzen 2:9-12. 9 De komst van de wetteloze mens is het 

werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse te-

kenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met 

zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de 

waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft 

God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. 

12 Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept 

in onrecht, worden veroordeeld. 

2 Korintiërs 11:13-15. 13 Schijnapostelen zijn het, die zich door on-

eerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. 14 Dat is 

ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als 

een engel van het licht. 15 Het ligt dus voor de hand dat ook zijn die-

naren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid. Maar ze zullen 

krijgen wat ze verdienen. 

Matteüs 13:36b-43. 36b Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: 

‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 

Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 

38 de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het 

koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de 

vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van 

deze wereld en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bij-

eengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de 

voltooiing van deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen erop-

uit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val 

hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en 

hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 

43 Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader 

stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren! 

1 Tessalonicenzen 2: 18. 17 Broeders en zusters, nu wij voor korte tijd 

van u gescheiden zijn bent u weliswaar uit het oog, maar daarom nog 

niet uit het hart, en omdat we zo naar u verlangden hebben we ons 

alle moeite gegeven u te zien.  

1 Tessalonicenzen 3:5. 5 Ik heb Timoteüs dus gestuurd omdat ik het 

niet langer kon uithouden. Ik wilde weten of uw geloof standhield, 

want ik was bang dat de verleider u had verleid en onze inspanningen 

voor niets waren geweest. 

Lucas 22:31-32. 31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft 

opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. 32 Maar ik heb voor je 

gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot in-

keer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ 

Openbaring 2:10. 10 Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. 

Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden ge-

gooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het 

zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als 

lauwerkrans het leven geven. 

Johannes 8:44a. 44a Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag 

wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest.  

1 Petrus 5:8. 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de 

duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. 

 

B. De macht van Satan en zijn boze geesten is aan ban-
den gelegd. 

Job 1:6-22. 6 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting 

maken bij de HEER, en ook Satan bevond zich onder hen. 7 De 

HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik 

heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 8 De HEER vroeg 

aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er nie-

mand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag 

voor God en mijdt het kwaad.’ 9 Satan antwoordde de HEER: ‘Zou 

Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? 10 U be-

schermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. 

U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds 

meer uitbreidt. 11 Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast 

wat hem toebehoort, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken.’ 

12 Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, met alles wat van hem is 

mag je doen wat je wilt, maar raak Job zelf niet aan.’ Hierop vertrok 

Satan.  

13 Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun 

oudste broer zaten te eten en te drinken, 14 kwam er een boodschap-

per bij Job en zei: ‘De runderen trokken de ploeg en de ezelinnen lie-

pen vlakbij in de wei te grazen, 15 maar plotseling werden we overval-

len door de Sabeeërs, die het vee roofden en de knechten met hun 

zwaarden doodden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er 

gebeurd is.’ 16 Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, 

kwam er een volgende met het bericht: ‘Een verwoestende bliksem uit 

de hemel trof de schapen en geiten en de knechten, en het vuur ver-

brandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen 

wat er gebeurd is.’ 17 En ook hij was nog niet uitgesproken, of er 

kwam een volgende met het bericht: ‘De Chaldeeën overvielen ons 

van drie kanten en roofden de kamelen, en ze doodden de knechten 

met hun zwaarden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er 

gebeurd is.’ 18 Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken, of 

er kwam een volgende met het bericht: ‘Uw zonen en uw dochters 

zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken. 

19 Maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit 

de woestijn, zodat de vier muren instortten, en uw kinderen onder het 

puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen 

om u te zeggen wat er gebeurd is.’ 20 Toen stond Job op, hij scheurde 

zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. 

21 En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen 

en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De HEER heeft gegeven, 

de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’ 

22 Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel 

verwijt. 

Job 2:1-10. 1 Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting 

maken bij de HEER, en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. 

2 De HEER vroeg aan Satan: ‘Waar kom je vandaan?’ Hij ant-

woordde: ‘Ik heb rondgezworven en rondgedoold op aarde.’ 3 De 

HEER vroeg aan Satan: ‘Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals 

hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij 

heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad. Ja, hij is nog even onbe-

rispelijk als altijd, en jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te 

gronde te richten.’ 4 Hierop zei Satan: ‘Zijn leven is hem alles waard. 

Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. 5 Maar als u uw hand naar hem uit-

strekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht ver-

vloeken.’ 6 Toen zei de HEER tegen Satan: ‘Goed, doe met hem wat 

je wilt, maar spaar zijn leven.’ 7 Hierop vertrok Satan en overdekte 

Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. 8 Job pakte een 

potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. 

9 Zijn vrouw zei tegen hem: ‘Waarom blijf je zo onberispelijk? Ver-

vloek God toch en sterf.’ 10 Maar Job zei tegen haar: ‘Je woorden zijn 

de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, 

zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ Ondanks alles zondigde 

Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. 

1 Johannes 3:8. 8 en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de 

duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook 

verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 
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Lucas 8:26-33. 26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, 

dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land stapte, kwam hem 

vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. De-

ze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een 

huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeu-

wend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, 

Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 

29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de 

man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en 

gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten ge-

boeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de de-

mon naar eenzame plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet 

je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen 

in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld 

te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde 

varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan 

hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze 

uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de 

kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 

Matteüs 12:28-30. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 

uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 

29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan 

en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebon-

den? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 30 Wie niet met mij 

is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. 

Lucas 10:17-20. 17 De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en 

zeiden: ‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het ho-

ren van uw naam.’ 18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits 

uit de hemel zien vallen! 19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gege-

ven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de 

vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20 Verheug je er ech-

ter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug 

je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 

Johannes 12:24,31-32. 24 Waarachtig, ik verzeker u: als een graankor-

rel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wan-

neer hij sterft draagt hij veel vrucht.  

31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser 

van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer ik van de aarde 

omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 

1 Johannes 5:18-19. 18 We weten dat iemand die uit God geboren is 

niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, 

zodat het kwaad geen vat op hem heeft. 19 We weten dat wij uit God 

voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het 

kwaad zelf is. 

Kolossenzen 2:15. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en krach-

ten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen 

getriomfeerd.  

Romeinen 8:33-34. 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 

zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die 

gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van 

God zit, pleit voor ons. 

Kolossenzen 1:13. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duister-

nis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 

Openbaring 9:1. 1 Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een 

ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van 

de put naar de onderaardse diepte. 

Openbaring 12:6-17. 6 De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn. God 

had daar een plaats voor haar gereedgemaakt, waar twaalfhonderdzes-

tig dagen lang voor haar gezorgd zou worden. 7 Toen brak er oorlog 

uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de 

draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand 8 maar werden ver-

slagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. 9 De 

grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die 

duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen 

met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.  

10 Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: ‘Nu zijn de 

redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid 

geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van 

onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaag-

de, is ten val gebracht. 11 Zij hebben hem dankzij het bloed van het 

lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het 

leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. 12 Daarom: juich, he-

mel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel 

is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd 

te verliezen heeft.’ 13 Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid 

was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. 14 Maar de 

vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats 

in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en 

een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de 

slang. 15 Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter 

de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. 16 Maar de aarde schoot 

haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op 

die de draak had uitgespuwd. 17 De draak was woedend op de vrouw 

en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met 

allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Je-

zus blijven. 

Matteüs 12:29-30. 29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een 

sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet 

eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 

30 Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, 

drijft uiteen. 

Kolossenzen 1:13. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duister-

nis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 

Kolossenzen 2:10. 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle 

machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 

Openbaring 1:5. 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de 

eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. 

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door 

zijn bloed, 

2 Timoteüs 2:25-26. 25 en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwij-

zen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waar-

heid leren kennen 26 en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die 

hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. 

Openbaring 16:12-16. 12 De zesde engel goot zijn offerschaal leeg over 

de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte de weg vrij 

voor de koningen uit het oosten. 13 Toen zag ik dat uit de bek van de 

draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 

drie onreine geesten tevoorschijn kwamen in de vorm van kikkers. 

14 Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en eropuit 

gaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de 

grote dag van de almachtige God.  

15 ‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig is wie wakker blijft en 

zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor 

iedereen te schamen.  

16 Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Harma-

gedon heet. 

Openbaring 19:11-21. 11 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag 

ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die 

een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. 12 Zijn 

ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kro-

nen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen 

hijzelf. 13 Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde 

‘Woord van God’. 14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit 

linnen, volgde hem op witte paarden. 15 Uit zijn mond komt een 

scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een 

ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede 

van de almachtige God treden. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat 

de naam ‘Hoogste Heer en koning’.  
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17 Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen 

de vogels die hoog in de lucht vlogen: ‘Kom naar Gods grote maaltijd. 

18 Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en 

machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van 

vrije mensen, het vlees van jong en oud.’  

19 Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen 

hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en 

zijn legermacht. 20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de 

valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij ie-

dereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn 

beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel 

gegooid. 21 De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond 

van de ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun 

vlees. 

Openbaring 20:7-15. 7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan 

uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de 

volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. 

Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zand-

korrels aan de zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, 

en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar 

vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen 

misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest 

en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot 

in eeuwigheid.  

11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde 

en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik 

zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken 

geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De 

doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar 

hun daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de 

dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd ge-

oordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk 

in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie 

niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel ge-

gooid. 

 
 

C. De geestelijke strijd tegen Satan en zijn boze geesten. 

Efeziërs 6:10-15. 10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de 

kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om 

stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd 

is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers 

en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 

hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand 

te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 

stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel 

om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet 

voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten,  

Jakobus 4:7-8. 7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de 

duivel, dan zal die van u wegvluchten. 8 Nader tot God, dan zal hij 

tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weife-

laars. 

Jakobus 1:21-22. 21 Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorven-

heid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die 

in u is geplant en die u kan redden. 22 Vergis u niet: alleen horen is 

niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 

Jakobus 2:14-26. 14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als 

iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof 

hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks 

kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: 

‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te 

voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 

17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, 

is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander 

doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik 

zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de 

enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, 

en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden 

nutteloos is? 21 Werd het onze voorvader Abraham niet als een 

rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar 

wilde offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand 

gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging 

in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en 

dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt 

zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig 

wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 

25 Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze 

deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet ver-

trekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof 

zonder daden dood. 

Jakobus 3:1-12. 1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar 

willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten 

staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt 

in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is 

om zelfs het hele lichaam in toom te houden. 3 Paarden doen we een 

bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun 

hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd 

door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd 

die de stuurman bepaalt. 5 Zo is ook de tong een klein orgaan, maar 

wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een klei-

ne vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze tong is net zo’n 

vlam: een wereld van onrecht, die onze lichaamsdelen in brand 

steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het 

leven in brand, met vuur uit de Gehenna. 7 De mens heeft alle mo-

gelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, krui-

pende dieren en zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan 

temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met onze 

tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen 

mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde 

mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, 

broeders en zusters? 11 Laat een bron soms uit eenzelfde ader zoet en 

bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven voortbren-

gen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet wa-

ter.  

Jakobus 3:13-18 HSV. 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij 

uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige 

wijsheid. 

14 Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, 

beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 

15 Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, na-

tuurlijk, duivels.  

16 Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en 

allerlei kwade praktijken. 

17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens 

vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en 

goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 

18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor 

hen die vrede stichten.  
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Jakobus 4:8, 11, 13-15. 8 Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. 

Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. 

11 Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad-

spreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de 

wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet 

naar de wet, maar treedt u op als rechter.  

13 Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en 

die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld 

verdienen.’ 14 U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U 

bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al ver-

dwijnt. 15 U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in 

leven en zullen we dit of dat doen.’ 

Jakobus 5:1-6. 1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om 

de rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en uw kle-

ding is door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest, en 

die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U 

hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor 

de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden 

hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de 

hemelse machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde ge-

baad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 

6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich 

niet tegen u verzet. 

1 Petrus 5:8-9. 8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, 

de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een 

prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het be-

sef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde 

leed gebukt gaan. 

Efeziërs 4:27. 27 geef de duivel geen kans. 

1 Johannes 4:1. 1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke 

geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel 

valse profeten in de wereld verschenen. 

2 Johannes 1:7-11. 7 Er zijn veel dwaalleraren in de wereld versche-

nen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is 

de verleider, de antichrist! 8 Wees op uw hoede en verspeel niet wat 

we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. 9 Wie 

niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God 

niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. 10 Als 

er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan 

niet in uw huis en groet hem niet, 11 want wie zo iemand groet, is 

medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. 

Galaten 1:6-9. 6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van 

hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich 

tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er 

zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie 

van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt 

dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een 

engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en 

zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is 

met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij! 

1 Timoteüs 4:1-2. 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eind-

tijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar 

dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe 

aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten heb-

ben dichtgeschroeid, 

1 Johannes 4:6. 6 Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert 

naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan 

kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling her-

kennen. 

1 Johannes 2:18-23. 18 Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U 

hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel anti-

christen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. 19 Ze 

zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, 

want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons ge-

bleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van 

hen bij ons hoorde. 20 U echter bent gezalfd door de heilige, u allen 

weet dat.  

21 Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist 

omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voort-

komt. 22 Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent 

dat Jezus de christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de 

Zoon niet erkent. 23 Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de 

Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. 

2 Johannes 1:7-11. 7 Er zijn veel dwaalleraren in de wereld versche-

nen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is 

de verleider, de antichrist! 8 Wees op uw hoede en verspeel niet wat 

we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. 9 Wie 

niet bij de leer van Christus blijft maar verder wil gaan, heeft God 

niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. 10 Als 

er iemand bij u komt die deze leer niet uitdraagt, ontvang hem dan 

niet in uw huis en groet hem niet, 11 want wie zo iemand groet, is 

medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken. 

Johannes 17:17. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de 

waarheid. 

2 Timoteüs 3:16-17. 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en 

kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fou-

ten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 

17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk 

goed doel volledig is toegerust. 

1 Johannes 4:1-6. 1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke 

geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel 

valse profeten in de wereld verschenen. 2 De Geest van God herkent 

u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens geko-

men is, komt van God. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet 

van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord 

dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4 U, kinderen, komt uit 

God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u 

is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. 5 Die valse profeten 

komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld 

en luistert de wereld naar hen. 6 Wij komen uit God voort. Wie 

God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet 

naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest 

van de dwaling herkennen. 

1 Korintiërs 4:6 NBG. 6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos 

overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons (voorbeeld) zoudt leren 

niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer 

zich vóór de een en tegen de ander opblaze. 

2 Johannes 10-11. 10 Als er iemand bij u komt die deze leer niet 

uitdraagt, ontvang hem dan niet in uw huis en groet hem niet, 

11 want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke prak-

tijken. 

 
 


