Bijbelstudie Centrum: seminar over

De geestenwereld
en de strijd die Gods kinderen te voeren hebben tegen de gehele legermacht des duivels

Geachte lezer,
Het verheugd ons, u dit seminar te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit seminar
wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij
behouden worden ….. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor
het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de
genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te
geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van dit seminar zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is,
beantwoorden. Wilt u over de inhoud van dit seminar of over het Woord van God in het algemeen
praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u dit seminar gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om
geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal geven en u
zal doordringen van de boodschap, die God in dit seminar tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot
redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is dit seminar niet te
verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en steeds meer vinden tot
troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19
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Het is een zeer ernstig onderwerp en willen wij de zegen ontvangen, die de Heer ons hierin wil geven,
dan dienen wij biddende en wakende te zijn bij het lezen hiervan, want de vijand zal alles doen, om de
aandacht af te trekken, of om ons met andere dingen bezig te houden en oog en hart te sluiten, opdat de
dingen niet goed verstaan worden. Hier kunnen wij van verzekerd zijn; maar als wij biddende en
wakende zijn, zal de Heer Zelf ons te hulp komen en ons ook in deze zo nodige dingen onderwijzen.
Wij beginnen met het eerste deel van dit onderwerp, n.l. de geestenwereld, de goed georganiseerde
legermacht des duivels en zijn tactiek.
Ter inleiding hiervan lezen we Ef. 6:10-13. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner
macht. 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. Neemt
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel
vervuld hebbende, stand te houden”.
En dan zien we, hoe reëel het is, dat wij niet te worstelen hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de
machten en overheden en de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten.
We weten, hoe de moderne theologie het bestaan van een persoonlijke duivel loochent, dit als
ouderwets betitelt en minachtend kijkt naar mensen, die daar nog in geloven. De moderne theologen zijn
al zo verblind, dat zij niet bemerken, dat dit juist één van de tactieken van de duivel is en dat zij allemaal
in zijn greep gevangen zitten.
Hoe werkelijk dit is, willen wij eerst gaan zien in Hand. 26, hoe de verheerlijkte Here Jezus daar Saulus
roept tot het apostelschap voor de heidenen en hem daarbij in het bijzonder deze opdracht geeft. Wij
zien ook hier, hoe reëel deze duistere macht is, omdat wij van nature als onbekeerden, allen zonder
uitzondering onder de macht zitten van satan, ook al zijn wij nog zulke brave en beste mensen en daarbij
misschien ook nog godsdienstig.
Van af vers 15-18 lezen wij dan: “En ik (Saulus) zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben
Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan
te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u
verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering uit de
duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een
erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij”.
Wij zien dus, dat van nature zowel Israël als de heidenen, allemaal in de macht van satan zijn, want alle
mensen, die zich niet waarachtig tot de Here Jezus en tot God hebben bekeerd, zitten in deze macht
van satan en het ergste is, dat zij het zelf niet zien en het niet geloven, hoewel het zeer werkelijk is.
Als wij tot een persoonlijk geloof in de Here Jezus gekomen zijn en Hem aanvaard hebben als Heer over
ons leven en gereinigd zijn in Zijn bloed, dan zegt het Schriftwoord, dat wij dan verlost zijn uit de macht
van satan.
Dit lezen we in Col. 1:12-14. “en dankt gij (de Gemeente) met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft
voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht
in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden
door Zijn bloed”.
Dit “door Zijn bloed” hebben de vertalers van de NBG vertaling weggelaten, maar in de grondtekst staat
het er wel degelijk. Wij zien dus, hoe werkelijk deze macht is; maar als wij de Here Jezus hebben
aangenomen en een kind van God geworden zijn, zijn wij inderdaad verlost uit deze macht der
duisternis, de macht van satan.
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Maar dat wil niet zeggen, dat hij ons niets meer kan doen, of beter gezegd, dat hij ons niet met rust zal
laten. Integendeel, toen wij nog onbekeerd waren en nog in zonden leefden, maakte satan niet zo veel
werk van ons, omdat wij hem toebehoorden. Hij zou er alleen zorg voor dragen, dat wij in die weg der
zonde zouden voortgaan en daarin volharden, opdat wij tot een eeuwig verderf zouden komen.
Hij probeert de mens er van af te houden om de weg van redding en verlossing te vinden, maar vanaf
het ogenblik, dat wij voor Jezus hebben gekozen, zal satan alles op alles zetten om ons weer terug te
brengen en vanaf dat ogenblik is hij ook onze doodsvijand. Met alles wat in hem is, zal hij proberen ons
weer in het verderf te brengen.
Hoe werkelijk dit is, laat de Schrift ons op vele plaatsen zien en enkele Schriftgedeelten willen wij
hiervoor opslaan. Matth. 7:15, hier zegt Jezus deze woorden, zodra wij gekozen hebben voor de enge
poort (vers 13) en ook als wij gekozen hebben voor de smalle weg (vers 14): ”Wacht u voor de valse
profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven”.
Jezus zegt dat wij ons er voor moeten wachten, of met andere woorden: “Wees wakende en laat u niet
bedriegen“.
Ook in Matth 24 vinden wij, dat in deze profetische rede Jezus tot driemaal achter elkaar opnieuw moet
zeggen en daardoor benadrukt Hij hoe ernstig deze kwestie is, dat wij ons niet moeten laten verleiden
door deze valse profeten, die dus eenvoudig de werktuigen van de duivel zijn.
Als zij in vers 3 vragen naar het teken van Zijn komst, begint Jezus te zeggen in vers 4: “En Jezus
antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn
naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden”.
Daar begint Hij dus mee en dat Hij dit hier in deze profetische rede zegt, die een rede is van Zijn komen,
duidt erop, dat, naarmate Zijn komst nadert, naar die mate ook de verleidingen groter worden.
Wij vinden in deze teksten ook driemaal een climax komen. Hij begint n.l. in vers 4b-5: ”Ziet toe, dat
niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij
zullen velen verleiden”. Het zijn dus valse christussen.Dat is ontzettend!
Het is een profetische rede, die Jezus houdt en wij weten, dat het Profetisch Woord in vervulling gaat;
daarom zijn er vandaag zoveel verleiders en worden vele verleid. In vers 11 spreekt Hij er weer over:
“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden”.
Zij verleiden er niet enkelen maar velen! Wij zien hier valse christussen en valse profeten! En als laatste
climax lezen we in vers 23-25: ”Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het
niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen
doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd”.
Dit zijn maar enkele plaatsen, maar Jezus waarschuwt op vele plaatsen en ook de profeten en apostelen
van de Heer hebben gewaarschuwd, dat er grote satanische, vooral zogenaamde Christelijke
verleidingen zullen komen. En daarvoor moeten Gods kinderen wakende zijn.
Jezus zegt in Matth. 24:4. ”Ziet toe“. Toezien en waken. Hoe werkelijk dit gevaar is, zien wij ook bij de
Here Jezus Zelf, hoe Hij bij zijn rondwandeling hier op aarde bijzonder over Zijn apostelen en discipelen
gewaakt heeft. Dit vinden wij in Joh. 17:12. “Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke
Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon
des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd”.
Als Jezus niet over hen gewaakt had, zouden er veel van hen tot verderf gekomen zijn; maar omdat Hij
over hen waakte, heeft Hij hen allen bewaard, behalve die ene, opdat de Schrift vervuld werd, want dat
was de antichrist.
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Dan zegt Hij verder in vers 15: “Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
voor de boze”. Hij zegt niet, dat zij bewaard moeten blijven voor het boze, maar voor de boze als
persoon, de duivel, de vijand.
Zoals de Here Jezus tijdens Zijn rondwandeling waakte over Zijn discipelen, zo hebben ook de
apostelen van de Here Jezus in die eerste tijd over de kudde gewaakt en daarom bleven zij ook in die
eerste Christentijd zo vaststaan, want zij hadden biddende wakers over zich.
Paulus spreekt in Hand. 20 over het waken over de kudde, als hij in vers 28-30 zich richt tot de oudsten
van de gemeente te Efeze, waar hij zegt: ”Ziet dan toe”. Als hij hen wat opdraagt, begint hij eerst met de
opdracht tot waken.
Hij neemt hier afscheid van hen, nadat hij niet nagelaten heeft, hun al de raad Gods te verkondigen en
zegt daarbij dan: “Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot
opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene
verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan (als hij niet meer over hen waakt) grimmige wolven
bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen
opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken”.
Het is dus de eerste taak voor de opzieners der kudde, dat zij wakende zullen zijn en toezien.
Wij zien hier de werktuigen van de duivel, die de discipelen achter Jezus vandaan willen trekken, om
hen achter deze valse leer te trekken. Daarom zegt Paulus in vers 31: “Waakt dan en herinnert u, dat ik
drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen”.
Dit was nog eens waken drie jaren lang nacht en dag! Is het wonderlijk, dat er vandaag zoveel afvallen?
Waar zijn zulke opzieners? Men ziet niet eens toe op zichzelf, laat staan op de kudde en het volk van
God is ontbloot, terwijl wij nog wel aan het einde der dagen zijn en aan het einde van deze genade
tijdperk (bedeling) gekomen zijn.
Wij zullen zien, dat juist in deze tijd de verleidingen schrikbarende afmetingen zullen aannemen. Dit wil
ik nog nader verklaren, want u zou kunnen denken, dat alleen de opzieners wakende moeten zijn. Neen,
allen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en daarover willen we nog een paar teksten lezen, want wij
moeten zelf biddende en wakende zijn.
Wij vinden in Ef. 6:18. ”En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de
Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen“.
Als Paulus hier spreekt over de Geestelijke wapenrusting, spreekt hij niet alleen tot de categorie van
oudsten, maar tot de hele Gemeente, dus tot al Gods kinderen, die de wapenrusting Gods moeten
aandoen, die Hij ons gegeven heeft, om staande te kunnen blijven in de boze dag. Niet voor niets heeft
God ons deze wapenrusting gegeven, maar wij moeten hem aandoen.
Wij kunnen meer dan overwinnaars zijn, mits wij acht geven op Zijn Woord en doen, wat Hij zegt en daar
houdt Hij ons verantwoordelijk voor. Als Jezus op zoveel plaatsen zegt, dat wij biddend en wakende
moeten zijn, dan moeten wij toezien en ons wachten voor de valse profeten en christussen, dan moeten
wij dat ook doen.
Dan moet het niet zo zijn, zoals wij vandaag een tendens zien, dat, als er maar bovennatuurlijke dingen
gebeuren, men direct denkt dat deze van God zijn.
Als er zieken genezen worden in de Naam van Jezus, denkt men altijd, dat het van God is; en ook dat
het van God is, als er duivelen uitgeworpen worden in die naam.
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Men denkt ook, dat geestesgaven altijd van God zijn; maar de Schrift leert ons in het Nieuwe Testament
heel iets anders, n.l. dat wij die gaven moeten beproeven, want wij zullen later de tactiek van de duivel
zien.
Het is vandaag zo (en dat is juist de tactiek van satan), dat men hem in de verkeerde hoek signaleert,
want wij horen altijd spreken van spiritisten en occultisten, maar als wij nog niet weten, dat deze van de
boze zijn, dan behoeven wij niet eens verder te gaan. Want daar komt de verleiding niet vandaan, maar
uit ons eigen midden.
Jezus zegt toch: ”Hij komt in Mijn Naam“. Zij komen dus in Zijn Naam. En weet u, waar de antichristen
zitten en waar zij vandaan komen? Niet uit de Mohammedaanse wereld, niet uit de Boeddhistische
wereld of uit de spiritistische wereld of uit enige andere occulte kring, naar uit de Christelijke Gemeente,
en zij zitten naast u, zoals de Schrift ons leert.
Vandaar, dat wij zo biddende en wakende moeten zijn. De Heer zegt: ”Zie, Ik heb het u voorzegt“. Dan
zijn wij er ook verantwoordelijk voor dit te doen. Wij behoeven er helemaal niet bang voor te zijn of vrees
te hebben, dat wij verleid worden mits wij maar doen wat God zegt en dat is het aantrekken van Zijn
Geestelijke wapenrusting, biddende en wakende te zijn; want dan zullen wij in Christus meer dan
overwinnaars zijn en wordt satan altijd ontmaskerd.
Wij moeten niet alleen maar klakkeloos aannemen, wat bovennatuurlijk is en van de geest schijnt te zijn,
alsof het van God zou zijn. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen een
geestenwereld.
Jezus zegt in Zijn profetische rede, voordat Hij naar de Vader gaat in Marcus 13:37. “Wat Ik u zeg, zeg
Ik allen: Waakt”! En doen wij dat? Waken wij werkelijk? In Matth 26:41 zegt Jezus: ”Waakt en bidt, dat gij
niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak“.
Wij moeten dus wakende en biddende zijn, opdat wij niet in verzoeking komen! Toen Jezus voor het eind
van Zijn aardse reis en van Zijn aardse opdracht stond en Hij door lijden tot de heerlijkheid zou ingaan,
die de Vader Hem bereid had, werd Hij nog op een heel bijzondere wijze door de satan verzocht in de
Hof van Getsemane.
De verzoeking begon bij het begin van Zijn aardse loopbaan, in de woestijn; maar aan het eind wordt Hij
nog eens bijzonder zwaar beproeft en verzocht. Zo is ook voor het Lichaam van Jezus, de Gemeente,
het laatste ogenblik aangebroken van de aardse reis en gaan wij spoedig naar de heerlijkheid.
Maar dan zal ook de duivel met al zijn macht op een schrikbarende wijze Gods kinderen verzoeken, om
hen ten val te brengen; en daarom zullen wij vooral in deze laatste ure biddende en wakende zijn. Wie
dit niet doet, komt om!
Uit deze dingen, die wij nu in het kort met elkaar gezien hebben uit de Schriften, ontdekken wij wel, hoe
urgent en ernstig deze zaak is. Dit ter inleiding.
We willen nu beginnen met te zien, wie de vijand dan wel is. Als wij wakende willen zijn en hem willen
overwinnen, dan moeten wij onze vijand ook kennen en weten, wie hij is en vooral, wat zijn plannen en
tactiek zijn.
Dit willen we gaan zien vanuit de Schrift, want God wil, dat Zijn kinderen dit weten. Elke onwetendheid
en onkunde wordt door de vijand benut en hij zal er voor zorgen, dat hij er voor honderd procent
voordeel uit haalt. Denk niet, dat onkunde of onwetendheid een bescherming is tegen hem, integendeel;
en daarom wil God, dat wij dit weten. Het Woord hierover is heel duidelijk.
In 2 Cor. 2:10b-11 schrijft Paulus aan de Gemeente en daar betrekt hij zichzelf ook in, als hij zegt: ”opdat
de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend“.
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De apostelen wisten dus, wat de gedachte van satan was. Zij kenden dus zijn gedachten en tactiek en
daarom konden zij ook biddende en wakende zijn. Een gewaarschuwd man telt voor twee en laat zich zo
maar niet bedriegen, als hij weet met wat voor vijand hij te doen heeft.
Kunnen wij dat vandaag ook zeggen, dat zijn gedachten ons bekend zijn? Ik kan u verzekeren, dat het
grootste percentage van Gods kinderen er niets van weten! Natuurlijk benut satan dit om er voordeel
mee te behalen.
Wie is nu de vijand? Hij wordt ons vanuit de Schrift geopenbaard, want de Schrift maakt ons in alles wijs.
Zo vinden wij, dat de satan een goed georganiseerde macht onder zich heeft. Maar als tegenstander van
God en Christus, kan hij niets origineels bedenken of doen en daarom kunnen wij zijn gedachten weten.
Er is geen geschapen wezen, dus noch engelenmacht noch mens geweest, die iets zelf heeft kunnen
uitdenken of uitvinden van wat er nog niet was. Men denkt dat weleens, maar dat is niet waar! Als een
schepsel, of het nu een engel is of een mens, iets origineels zou kunnen doen, dan zou hij op dat punt
meerder zijn dan God. En dat kan niet, want buiten God bestaat er niets!
Want alles wat bestaat, heeft zijn oorsprong uit God Zelf. Daarom kan satan niets origineels doen of
uitdenken. Uitvinders bestaan er dus in feite niet, want men ontdekt alleen; hetgeen er al lang was. Er is
niets nieuws onder de zon!
Satan is alleen de grote na-aper van God. Dit is het belangrijkste punt om satans gedachten te leren
kennen. Hij doet alles na, wat God doet. Zo is het rijk van satan een na-apen van het Koninkrijk Gods,
maar het is vals, want God is Licht en hij is duisternis. Bij God is alles recht en satan verdraait het recht.
Duisternis is afwezigheid van Licht. Zijn goed georganiseerde macht vinden we in Ef. 6 vanaf vers 12:
“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”.
Hier worden verschillende machten genoemd, die behoren tot het goed georganiseerde rijk van satan,
wat helemaal een na-apen is van Gods Rijk. Satan is in deze tijd bezig om zich als de antigod aan het
hoofd te stellen van zijn rijk.
Hij is natuurlijk geen god, want hij is een geschapen engel, een cherub, die tegen zijn Schepper door
hoogmoed in opstand gekomen is en zichzelf zo als god gemaakt heeft, maar geen god is. Hij is een
leugenaar, maar noemt zich zo in 2 Cor. 4:3-4. ”Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij
hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft
geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het
beeld Gods is”.
Het is de god dezer eeuw, die met blindheid heeft geslagen. In wezen is het geen god, want hij is een
gevallen cherub; maar hij maakt zich tot god, dus is hij een valse god, een antigod, doch hij is het maar
voor een zekere tijd.
De waarachtige God is God van eeuwigheid tot eeuwigheid, zonder begin en zonder einde; maar satan
is de god van deze eeuw. Hier is een eeuw geen honderd jaar, maar de Schrift bedoelt hier een tijdperk,
totdat God in Christus Jezus hem straks zijn eeuwigdurend oordeel zal geven, als hij onttroond en in de
poel van vuur geworpen zal worden.
Zoals God een drie-enig God is, zo tracht satan ook dit na te maken. God heeft Zijn Zoon, die Mens
geworden is, God in het vlees, de Christus. Maar satan heeft ook een zoon, een bepaalde volgeling van
hem, die bijzonder gebruikt zal worden, waarin satan in het vlees verschijnen zal als de antichrist, de
zoon des duivels.
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Vanaf den beginnen heeft God ons dit al gezegd in de Schrift. Als God de verlossing belooft aan het
gevallen mensenpaar, terwijl zij nog in de Hof van Eden zijn, dan spreekt God al van het vrouwenzaad,
dat komen zal (de Christus uit een vrouw geboren), die de slang en zijn zaad (de antichrist) de kop zal
vermorzelen (aan het einde van deze tijd); maar het slangenzaad zal Hem de hiel vermorzelen. Dit is
ook gebeurd.
Nauwelijks is de Christus in het vlees gekomen, of ook de antichristus komt in het vlees in de persoon
van Judas. Jezus zegt van hem, dat hij een duivel is en dit wordt van geen ander mens gezegd, want in
elk ander geval staat demon in de grondtekst. In Joh. 6:70-71 lezen wij: “Jezus antwoordde hun: Heb Ik
niet u twaalven uitgekozen? En één van u is een duivel“. Dit is eigenlijk niet goed vertaald, want uit de
Griekse grondtekst staat er letterlijk: ”Hij is duivel“.
Men kan wel door demonen bezeten zijn, maar niet door een duivel. Joh. 13:27 zegt ons: “En na dit stuk
brood, toen voer de satan in hem (Judas)”. Ook dit wordt van geen enkel ander mens gezegd, dat de
satan zelf in hem vaart.
Zoals in Christus God was, was in Judas de satan. Daarom noemt Jezus hem ook in Joh. 17 “de zoon
des verderfs” en dit wordt alleen van de antichrist gezegd. Jezus is de Zoon des behouds. Van niemand
anders wordt in de Schrift gesproken van: zoon des verderfs, hoe zwaar hij ook gezondigd heeft, dan
alleen van de antichrist.
In Joh. 17:12b lezen wij: “en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de
Schrift vervuld werd“.
Want het slangenzaad zal wel het zaad van de vrouw de hiel vermorzelen. Dit heeft Judas gedaan, want
hij was een verrader. Als Paulus spreekt van de komende antichrist (want als Jezus wederkomt, komt
ook deze weer in de eindworsteling), dan wordt hij weer de zoon des verderfs genoemd. Dit vinden we in
2 Thess. 2:3. “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de
mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander “.
Satan heeft ook zijn antigeest, maar hij is niet werkelijk, zoals God, Die vertegenwoordigd kan zijn door
Zijn Geest. Dat kan satan niet, omdat hij een geschapen cherub is, die gevallen is.
Wat is dan zijn antigeest? Het zijn de vele legioenen en horden van demonen. Als wij terugzien op Ef.
6:12, wordt er gesproken van: ”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“.
Zoals God vele legioenen engelen onder Zich heeft staan en die engelen ook in bijzondere klasse
worden ingedeeld; zo is het ook bij satan. Wij vinden in de Bijbel troonengelen, die direct voor Gods
troon zijn, zoals Gabriël en Michaël en deze laatste is tevens de Aardsengel; maar daarnaast kennen we
Cherubs, waartoe satan oorspronkelijk behoord heeft.
Het zijn bijzonder heilige Engelvorsten; verder vinden we ook nog Serafs in de Bijbel genoemd, met
daaronder weer legioenen van heilige Engelen. Jezus spreekt zelfs van twaalf legioenen. Toen satan,
die van oorsprong een Cherub was, maar nu een gevallen engel, in opstand kwam tegen God, heeft hij,
zoals de Schrift ons meldt, eendere deel van de engelenwereld verleid in die opstand tegen God en met
zich in de val meegesleurd en dat zijn nu de duivelse engelen geworden.
Dit zijn de overheden, waar de Schrift hiervan spreekt. Zoals God Zijn Troonengelen heeft, Zijn
overheden, de heilige Cherubim en Serafim, die Engelenvorsten zijn; zo heeft satan ook zijn gevallen
engelenvorsten, die overheden, machten en wereldbeheersers der duisternis genoemd worden.
Hiertoe lezen wij ter verduidelijking enkel teksten in Openb. 12, waar ons gemeld wordt, dat een derde
deel van de engelen gevallen is, die nu deze overheden, machten en wereldbeheersers geworden zijn.
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In vers 7-8 lezen wij: ”En er kwam oorlog in de hemel; Michaël (de grote aartsengel die voor God staat)
en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak (de antigod); ook de draak en zijn engelen
voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden “.
In vers 4 wordt gezegd, dat dit het derde deel der engelen is: “en zijn staart sleepte een derde deel van
de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde“.
Zoals ook verklaard wordt in vers 9, hoe: ”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 “.
Het derde deel van de engelen zijn dus satansengelen geworden, terwijl twee derde deel God trouw
gebleven is en dit zijn de heilige engelen Gods.
Waar die satansengelen terecht komen, heeft Jezus ons onomwonden gezegd in Matt. 25:41. “Dan zal
Hij (dit is Jezus, de Christus, als Hij komt in Zijn Koninklijke heerlijkheid) ook tot hen, die aan Zijn
linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en
zijn engelen bereid is“.
De poel des vuurs is de tweede dood, waaruit geen opstanding meer mogelijk is en deze is reeds vanaf
het begin bereid voor de duivel en zijn engelen.
Nu komt de categorie, waar ik al op zinspeelde, de demonen, die in Efeze 6 als laatste genoemd
worden: de boze geesten in de hemelse gewesten. Voor het woord “boze geesten” staat in het Grieks
het woord “daimoon“.
Ik wil nogmaals nadrukkelijk zeggen, dat de duivel en zijn gevallen engelen geen demonen zijn. Men
verwart dikwijls demonen met duivelen, wat in de hand gewerkt wordt door zeer foutieve
Bijbelvertalingen en vooral de bewerkers van de Statenvertaling zijn daar aardig slordig mee geweest.
Op vele plaatsen heeft men “duivelen” vertaald, waar dit woord in de Griekse grondtekst helemaal niet
staat. In heel de Bijbel vinden we in het Grieks niet het woord “duivelen” in het meervoud. Dit bestaat
niet, want er is maar één duivel. Er wordt altijd gesproken van “de duivel en zijn engelen”; maar die
gevallen engelen worden nooit demonen genoemd, want deze behoren tot een heel andere klasse.
Alle engelen hebben zonder onderscheid een geesteslichaam. Het zijn dus geesten, die een lichaam
hebben, een engelenlichaam. Dat is natuurlijk een ander lichaam, dan wij hebben, daar wij een
aardslichaam hebben, omdat wij hier op de aarde zijn.
De engelen bewonen de hemelse sferen en hebben een lichaam, dat bij die hemelse sferen behoort en
daaraan aangepast is. Satan is dus geen onlichamelijke geest, evenmin als zijn engelen. Zij hebben een
hemelslichaam en kunnen bij bijzondere gelegenheden en als God dat toelaat, zich in dat lichaam
vertonen.
Engelen kunnen gezien worden, want zij kunnen hun lichaam zo veranderen, dat wij mensen hen
kunnen zien. Dit kunnen de engelen Gods en ook de engelen des duivels, maar slechts onder de
toelating van God.
De woonplaats van alle engelen is ook niet op de aarde, maar in de luchtlagen. In het heelal. Satan en
zijn engelen wonen in de luchtlagen boven de aarde, want daar hebben zij bijzonder hun woning
gekregen. Zij zijn niet meer in de hoogste hemelen, zoals Gods engelen, maar in de luchtlagen om deze
aarde, die in de Bijbel de hemelse gewesten wordt genoemd.
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De demonen echter huizen hier op aarde in woestijnen, in de graven, in de onderwereld en zij worden
door de duivel gebruikt als zijn werktuigen. Wat de Schrift ons openbaart hiervan, is het volgende in het
kort.
Zij worden allereerst boze geesten genoemd en daaruit blijkt al direct, welke geesten dat zijn. Zij staan
helemaal onder de heerschappij van de boze, de duivel. Het zijn boze geesten, die ook boosaardig van
aard zijn, en die ook onreine geesten genoemd worden, ook verleidende geesten.
En dat zijn de geesten, die satan gebruikt om de mens te verleiden. Zij worden ook waarzeggende
geesten genoemd en geesten van doden. Wij hebben hier te maken met een bijzondere categorie. Al
deze geesten, of het nu boze, onreine, verleidende of waarzeggende geesten of geesten van doden zijn,
worden zonder onderscheid allen demonen genoemd.
En uit de Schriften blijkt, dat deze geesten over geen lichaam meer beschikken. Omdat zij hun lichaam,
dat zij eens bezaten, verloren hebben. Zij doen al hun best op bevel van hun aanvoerder, de duivel,
onder wiens macht en heerschappij zij staan, om in lichamen in te gaan.
Zij hebben zelf geen lichaam meer, maar zullen nu al het mogelijke doen om zich te belichamen in
mensen en zelfs in dieren, zoals wij enkele voorbeelden in de Schrift hebben. Denk maar aan de
bezetene in het land der Gadarenen (Matt. 8:28), waar een legioen demonen in was.
Een engel heeft een engelenlichaam en daarom heeft hij geen enkele behoefte aan een ander lichaam,
want in hun lichamen kunnen zij veel meer doen dan in het zwakke lichaam van een mens. Alleen bij de
hoogste uitzondering voer de satan in Judas, opdat de Schrift vervuld zou worden.
Zo zal de duivel straks in de antichrist varen en dit is het enige onderscheid, dat de Schrift maakt, want
op geen enkele andere plaats in het Oude of Nieuwe Testament vinden wij, dat de duivel in een mens
vaart. Dit kan alleen bij de antichrist.
Wel kunnen de demonen in een mens varen, want zij hebben geen lichaam meer. Zo huisden zij in het
lichaam van die arme man te Gadara. Jezus werpt met een machtswoord hen uit en de demonen bidden
Hem dan, of zij in die zwijnen mogen varen. Jezus geeft hen toestemming en zij varen in de zwijnen met
het gevolg, dat deze zich van de helling af in de zee storten en verdrinken. Zo zien wij iets van de
legermacht van de vijand.
De geesten van doden, die waarschijnlijk een aparte groep onder de demonen vormen, zijn geesten van
mensen, die hier op aarde geleefd hebben, maar die zich in hun zonden verhard hebben en zich op een
of andere wijze aan de duivel hebben verkocht en die zijn na hun sterven demonen. Dit is ontzettend,
maar het is zo!
Ook dit is weer een naäping van God, want wij weten, dat hier tegenover staan de geesten van mensen,
die de Heer toebehoren. De Schrift spreekt ook over zielen, die de volmaaktheid hebben bereikt en die
tot een bijzonder hogere dienst geroepen zijn en deze ook verrichten.
Dit vinden we in Hebr. 12 vanaf vers 22:”Maar gij (kinderen van God, Gemeente van Christus) zijt
genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot
tienduizendtallen van engelen (heilige engelen) en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerst
geborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der
rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben“. Een andere vertaling zegt: “De zielen der volmaakte
rechtvaardigen, die de voleinding hebben bereikt“.
Zij worden daar tot hoger dienst geroepen en gebruikt. Johannes de Doper was niet alleen van de
moederschoot af vervuld met de Heilige Geest, maar ook de geest van Elia rustte op hem en zo ging hij
in de kracht van Elia, die al eeuwen tevoren in de hemel opgenomen was. Satan mag alles namaken wat
God doet, maar verder kan hij niet gaan.
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Toch zijn demonen niet enkel geesten van gestorven mensen, die bijzonder onder de heerschappij van
de duivel staan. Er zijn vandaag mensen, die met hun eigen bloed onderschreven hebben, dat zij de
duivel toebehoren. Dit is heel reëel. Misschien schrikt u hier van, maar er zijn duivelskerken, waar men
met eigen bloed zich verbindt met satan. De Schriften zeggen het ons en waarschuwen al in het Oude
Testament heel ernstig, dat men zich niet met deze demonen mag inlaten en ook niet met geesten van
doden en deze oproepen.
Dacht u, dat dit niet mogelijk was om met geesten van doden te verkeren? De moderne theologie en de
wetenschap zegt, dat het geen geesten van gestorvenen zijn, maar Gods Woord zegt het anders. Geloof
toch wat de Bijbel zegt! God waarschuwt niet voor niets!
Want op vele plaatsen staat, dat wij ons niet moeten inlaten met de geesten van doden. Welke geesten
van gestorvenen kunnen opgeroepen worden? De geesten, die aan de duivel toebehoren, want die God
toebehoren, kunnen wij niet oproepen en die laten zich ook niet oproepen, want die zijn bij Jezus en
gehoorzamen Hem en zeggen ook niet, wie zij zijn.
Hoe was het dan bij Samuël? Wel, dat was inderdaad Samuël en dat was toen nog mogelijk voor
Christus opstanding. Want alle gestorvenen gingen toen naar het dodenrijk, maar dat bestond uit twee
afdelingen. Degene, die in hun zonden stierven, kwamen in de afdeling van het dodenrijk, dat Hades
heet.
Hier heeft men de hel van gemaakt, maar dat is het niet! Het is de hades of onderwereld en daar zitten
nog steeds allen, die in hun zonden gestorven zijn. Maar er was een andere afdeling en dat was het
paradijs of Abrahams schoot, waar Abraham en Jacob ook waren. Wij lezen ook, dat zij neerdaalden in
het dodenrijk, als zij stierven.
Op verschillende plaatsen lezen wij dat zij “naar beneden” gingen. Maar er was een kloof tussen die
twee afdelingen, zodat de één niet bij de ander kon komen. Denk maar aan de gelijkenis van Lazarus en
de rijke man (Luc. 16).
Velen zeggen: “ach, dat was maar een gelijkenis“. Maar Jezus zegt niet, dat het een gelijkenis is. Jezus
spreek het hier, over iets dat Hij weet. Degenen, die in het Paradijs waren, waren allen, die in het geloof
ontslapen waren voor Christus opstanding en moesten wachten, totdat hun rechtzaak beslist was. De
Hades is eenvoudig een plaats van voorarrest.
En daar gaan de in zonden gestorvenen heen, totdat hun zaak voorkomt en dan zal het oordeel
uitwijzen, waarheen zij uiteindelijk naar toe zullen gaan. De zielen, die in het geloof ontsliepen, gingen
naar het dodenrijk, afdeling paradijs, totdat hun zaak voorkwam.
En wanneer kwam hun zaak voor? Toen Jezus Christus in hun plaats, op het kruis hun zonden droeg,
voor hun zonden stierf en de losprijs voor hen betaalde met Zijn bloed en leven. Zij allen hebben in het
geloof naar Zijn dag uitgezien. Jezus zegt immers: “Abraham zag naar Mijn dag uit en heeft die gezien
en heeft zich er op verheugd“.
Zo was Jezus in hun plaats geoordeeld, had hun straf weggedragen, daalde neer in het dodenrijk en hun
zaak was voorgekomen in Christus en zij werden vrijgesproken. Toen nam Jezus de kant van het
paradijs in bezit, nam de gevangenis gevangen (Ef. 4) en heeft al de gevangenen mee genomen.
Ook de andere kant van het dodenrijk staat niet meer onder de macht van de duivel, want Jezus heeft
door Zijn overwinning op het kruis over satan, nu de sleutels van de dood en het dodenrijk. Maar hun
zaak is nog niet voorgekomen, want zij hebben tijdens hun leven niet geloofd in de boodschap van de
verlossing en moeten zij daarom wachten, tot hun zaak voorkomt. Dan zullen zij geoordeeld worden
naar hun werken.
En wanneer is dat?
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Bij de beoordeling van hun zaak, zullen zij dus geoordeeld worden naar hun werken en dan wordt
uitgemaakt, waar zij terecht zullen komen. En dat is niet best! Van hen, die nu in de Heer ontslapen in
het geloof, gaat hun ziel en geest niet meer naar het paradijs in het dodenrijk. Daarom zegt Jezus, dat
de poorten van het dodenrijk Zijn Gemeente niet zullen overweldigen, want allen, die in Christus
geloven, gaan nu bij hun sterven (ontslapen) regelrecht naar de derde, de hoogste hemel, waar hen een
heilige hogere dienst wacht.
De uitdrukking “geesten van doden” wordt al in het Oude Testament genoemd, o.a. in Lev. 20:6. “En
iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te
lopen - tegen zo iemand zal Ik Mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien“.
Hier wordt tussen “geesten van doden” en “waarzeggende geesten” een verschil gemaakt. Alle
demonen zijn dus geen geesten van doden en dat kan ook niet. Om een voorbeeld te noemen: Kaïn was
al demonisch bezeten, maar toen was er nog geen mens gestorven. Maar zij behoren wel bij de
demonen, zoals de tekst hier duidelijk zegt.
In vers 27 wordt dit herhaald: “Wanneer een man of vrouw door zich een geest van een dode laat
spreken, of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men
hen, hun bloedschuld is op hen“.
Hier gaat het dus over het laten spreken van de geest van een dode. Wij zien, dat zij in een mens
kruipen en door die mens spreken. Wij weten het ook bij Jezus, hoe de demonen door deze man van
Gadara spraken en antwoordden. Het zijn dus intelligente wezens, die alles weten en verstaan, voor
zover dit voor hen mogelijk is.
Zo vinden we het ook in Deutr. 18:10-11. “Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of
zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van
voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende
geest ondervraagt, of die de doden raadpleegt “.
Dit is toch duidelijk! En waarom geloven wij dan Gods Woord hierin niet? Laat u toch niet misleiden!
Jesaja zegt het ook in Jes. 8:19. “En wanneer men u zegt: Vraagt de geesten van doden en de
waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen”?
Het Hebreeuwse woord, dat voor demonen wordt gebruikt, is het woordje “ob”. En een afleiding hiervan
betekent eigenlijk “terugkeren”. Het wil dus zeggen, dat iemand, die heengegaan is, op deze wijze weer
terugkeert, door het spreken met levenden.
Dat al deze demonen een aard hebben, die boos is, is wel duidelijk. Zij trachten in de mensen in te gaan
met een zeer boosaardige bedoeling, om die mens te misleiden en te verleiden en in het verderf te
storten en zij zien er niet tegenop om de mens op allerlei mogelijke wijzen te verwoesten, niet alleen
naar de ziel, maar ook het lichaam.
We weten uit de vele verhalen van het Nieuwe Testament, waar Jezus deze mensen bevrijdt, hoe zij er
onder lijden. Men kan doof, blind en zelfs stom worden door deze demonen. Nu moeten we niet gaan
generaliseren, als zouden alle ziekten van demonen komen. Maar inderdaad, er zijn ziekten, die door
deze demonen worden veroorzaakt en aan hun pijnigingen zien wij wel, hoe moorddadig hun karakter is.
Dan zijn er ook nog onreine geesten, die de mens aanzetten tot de meest onreine dingen en dat doen
naar hun eigen natuur en karakter. Er zijn bezeten mensen, die naakt rond lopen en mensen, die
aangezet worden tot de grootste zedeloosheid met alle verschrikkelijke gevolgen er van, zoals homosexualiteit, enz. Ook proberen zij de mensen in hun macht te krijgen met allerlei chemische middelen.
Wij zien toch in deze tijd, hoe het mensdom meer en meer bezeten wordt!
In Openb. 9:20-21 lezen wij: “En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door
deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen om de boze geesten
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(de demonen) niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die
niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun
toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen”.
We zien hieruit, dat deze demonen de mensen aanzetten tot moorden en kijk vandaag maar hoeveel
moorden er gepleegd worden met de meest onnatuurlijke dingen. Voor dit woord “toverijen” staat in het
Grieks “Pharmakeia”. Dit betekent letterlijk vergiften en die gebruikt men nu ook, waardoor men in deze
volledige demonische overgang gaat komen.
Wij denken aan LSD, Marihuana en andere dergelijke verdovende middelen. Dit is een zeer ernstige
toestand, want niet alleen de demonisch bezeten jeugd van tegenwoordig, maar ook het grootste
gedeelte van het mensdom, ook in het z.g. beschaafde Christelijke Nederland en in Europa, zelfs onder
hen, die zich gelovigen noemen, vindt men verslaafden aan die middelen.
Overal heeft men tegenwoordig een tabletje voor nodig. En weet u, wat demonen veroorzaken?
Slapeloosheid. Maar als u daaraan lijdt, moet u deze machten in de Naam van Jezus bestraffen en in de
rust van de Heer gaan komen. Laat u toch niet vergiftigen, want deze tegenwoordige chemische
geneesmiddelen zijn gewoon een voortzetting van de ouderwetse toverdranken, die de heidenen
vroeger gebruikten.
Die toverdranken waren gewoon vergiften en zij konden van alles maken, o.a. ook liefdesdranken. De
moderne wetenschap lacht een beetje spottend om deze toverdranken, maar zelf maakt men ze op een
geweldige wijze en doet precies hetzelfde, al is het geraffineerder, omdat ze als geneesmiddelen aan de
man worden gebracht.
Ik hoop dat u iets gaat zien van de verschrikking van deze boze tijd en dat u meer Gods Woord in deze
tijd, waarin wij zitten, gaat geloven. Er staat: “En zij bekeerden zich toch niet van de werken hunner
handen om de boze geesten niet meer te aanbidden en zij bekeerden zich niet van hun moorden“.
Begrijpt u nu, waar alle moorden, waarvan wij in deze tijd horen, vandaan komen en hoe het mogelijk is,
dat zelfs jonge kinderen moorden plegen? Zij zeggen, dat zij dat doen moeten en dit is alleen, omdat zij
bezeten zijn.
“Zij bekeerden zich niet van hun hoererijen“. Wat zijn er veel onreine geesten! Paulus spreekt er al van,
dat de leer der demonen de zogenaamde vrije liefde is. Je hoeft niet meer met elkaar te trouwen, want je
kunt zo wel met elkaar leven en je kunt ook wel meerdere nemen.
In 1 Tim. 4:3 staat in onze vertaling: ”het huwelijk verbieden“. Dit wordt altijd verkeerd uitgelegd, want
men denkt, dat dit op het celibaat slaat. Misschien is het er ook wel een tak van, maar het wordt in de
grondtekst zo niet bedoeld. Men zegt, dat men zo wel met elkaar kan leven, zoals wij vandaag horen,
dat twee vrienden in de echt verbonden worden, dat zelfs in de kerk ingezegend is!
“noch van dieverijen“. Begrijpt u nu, waarom er zoveel dieven zijn? Steeds hoort men dat jeugdbenden
worden opgerold, die vele inbraken gedaan hebben. Nu zien wij, waar het vandaan komt en het zijn
ontzettende dingen. Over al deze demonen is satan heer, zoals Matt. 12 ons zegt in vers 24: ”Maar de
Farizeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten (demonen) slechts uit door Beëlzebul, de
overste der geesten“.
Hier wordt satan Beëlzebul genoemd en dat betekent letterlijk: heer der vliegen. Hij is ook heer van
gevallen engelen, maar dat zijn overheden en machten, maar deze demonen zijn als vliegen, die als
kleine geniepige, gemene geestjes rondom ons zijn. Verstaat u dat? Deze worden door satan gebruikt in
hele zwermen en horden.
In de Bijbel vinden we niet alleen het woord “Beëlzebul”, maar ook “Beëlzebub” en dat staat er niet voor
niets. Dit laatste is een woordspeling, want het betekent: heer van woningen.
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Wij begrijpen wel waar dat op slaat! Het is lastig als je woning vol vliegen zit, want dat zijn vieze
beestjes, die overal op gaan zitten. Maar het is ook vreselijk, als je woning door deze satanische vliegen
verontreinigd, ja, beheerst wordt. Wie het verstaat, versta het! Deze boze geesten maken de mens
alleen maar erger en verleiden hen steeds.
Het eerste punt, dat wij dus van de vijand gezien hebben, is zijn goed georganiseerde macht.
Het tweede punt is, dat wij zijn aard gaan ontdekken en daarna zullen wij zijn tactiek leren kennen.
Maar eerst wil ik u nog op het positieve wijzen, dat er God zij dank een grondwet Gods is, die ook satan
niet kan overschrijden en dit wil ik nadrukkelijk meegeven. Er is een grondwet Gods, waar niet alleen
God Zich aan houdt - want Zichzelf verloochenen kan Hij niet - maar die satan ook niet kan
overschrijden, omdat hij daar geen macht toe heeft.
Wat is dat? God schiep de mens met een vrije wil en met deze wil kan hij beslissen, wie hij dienen wil.
Nooit en te nimmer zal God enige pressie op een mens uitoefenen om voor Hem en Jezus te kiezen en
Hem te dienen.
Hij zal ons er alleen toe uitnodigen door het Evangelie, maar nooit de mens dwingen of in enige positie
brengen, waardoor de mens wel voor Hem kiezen moet; want God Zelf heeft die mens geschapen naar
Zijn beeld met een vrije wil en God zal ieder mens dus in zijn persoonlijkheid eerbiedigen.
Zo zal de mens zelf uit vrije wil en keuze moeten beslissen, wie hij dienen wil. Als de mens voor God en
Jezus kiest, maakt God van die mens geen slaaf, geen onvrije, die niet anders kan dan Hem te volgen
en te dienen. God wil, als wij voor Hem kiezen, dat wij met een gehele vrije wil Hem willen dienen. Wij
moeten Hem willen dienen, met heel onze wil, heel ons verstand en met heel onze persoonlijkheid, want
deze tast God nooit aan. Denkt daaraan!
Hij wil ons wel vernieuwen, maar naar mate u dat zelf wilt en satan kan nooit door zijn demonen mensen
in bezit nemen, tenzij de mens hem ergens zelf daartoe de bewilliging heeft gegeven. Er wordt wel eens
wat anders geleerd, maar dat is fout.
De mens kan natuurlijk misleid zijn, wat wij ook zullen zien, als wij zijn tactiek gaan bespreken; maar
zonder de mensen hun eigen toestemming zal geen demon bezit van hen kunnen nemen. Ergens heeft
die mens er in bewilligd en is daarom verleid geworden.
Als wij voor Jezus gekozen hebben en de reddende weg van de verlossing hebben aangegrepen, die
God ons gegeven heeft, dan zijn wij verlost van de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk
van de Zoon Zijner liefde. Nooit kan satan u door een boze of een andere geest bezetten, tenzij u dat
zelf op enigerlei wijze toestaat.
Nu komen we tot het derde punt, want wij moeten weten, met welke vijand wij te doen hebben.
Alle onkunde en onwetendheid hierover zal de vijand ten volle benutten tot zijn voordeel. Daarom wil
God niet, dat Zijn kinderen onkundig zijn hierover en vandaar, dat dit duidelijk in Zijn Woord
geopenbaard wordt.
Nu wij gezien hebben, welke goed georganiseerde macht satan onder zich heeft, komen wij tot het
volgende punt en dat is zijn aard.
Jezus noemt hem op vele plaatsen ”de boze”. Denk alleen maar aan het onze Vader. Hij zegt niet:
“Verlos ons van het boze”, maar “verlos ons van de boze“.
Hij is de verpersoonlijking van alle kwaad, van al het slechte en al het verkeerde. De Here Jezus noemt
hem in Joh. 8 de moordenaar.
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In vers 44: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensen
moorder van den beginne“.
Het doel van satan en heel zijn duivelse macht is dus, de mens naar geest, ziel en lichaam te
verwoesten en over de mens macht te krijgen en mee te slepen in zijn ondergang. Vandaar dat Jezus
hem de moordenaar van den beginnen noemt. Wij zien dus, dat Kaïn al demonisch bezeten was en
aangedreven werd door hem, die de moordenaar is van den beginne.
Verder zegt Jezus het nog anders: ”en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard“. Hier openbaart Jezus zijn aard. Hij is dus de
moordenaar, de boze en Jezus noemt hem ook “de leugenaar” en “de vader der leugen”.
We hebben gezien, hoe hij de antigod is. In wezen is hij geen god, maar hij geeft zich als god uit. God is
de waarachtige en God is de Vader der waarheid, Die een Zoon heeft en die Zoon is de Waarheid. Want
Jezus Christus zegt: ”Ik ben de weg en de waarheid en het leven“. Deze is dus de werkelijke God, de
Waarachtige en Hij is de Vader der waarheid.
De antigod is de leugenaar en de vader der leugen. Wie is dus de leugen? De antichrist, de zoon van de
duivel. Zijn aard is die van de moordenaar en de leugenaar. Hij wordt in de Schrift ook genoemd “de
verzoeker”, “de verleider”, “de aanklager, “de tegenstander”.
De Schrift openbaart hem als een zeer listige. Niet voor niets nam hij de slang als eerste medium, als
spreekbuis, omdat de slang de listigste was van alle dieren. Met list tracht hij de mens te bedriegen en te
verleiden. Hij is ontzettend slim en geslepen en daarom is hij de grote bedrieger. Weet u, wat hij ook is?
Hij is een zeer geraffineerde imitator.
Hij is een geslepen namaker van het Goddelijke. Hij weet een surrogaat te geven, dat net op het echte
lijkt en daarnaast is hij een geweldige toneelspeler, want hij kan zich voordoen als een engel des lichts.
Hij kan zo toneelspelen, dat hij van buitenaf niet schroomt om God en Christus en ook de Heilige Geest
na te maken. Want hij weet zich zo goed aan de buitenkant te vermommen, alsof hij God is, alsof hij
Christus is, dat men zou zeggen, dat het echt is. Dit moet ik u nadrukkelijk zeggen, opdat u gaat
verstaan, met welke vijand wij te doen hebben.
In 2 Cor. 11 lezen wij in vers 13-14. “Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedriegelijke arbeiders, die
zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als
een engel des lichts“.
Voor dit woord “voordoen” heeft de Griekse grondtekst een woord, dat de betekenis heeft van
“veranderen van vorm”. Zij kunnen zo aan de buitenkant van gedaante veranderen, dat zij net op het
echte lijken en daarin zien wij nu de grote imitator. Hij kan zich vermommen en een rol spelen, alsof hij
een ander is. Dit zouden wij nog verder kunnen aanvullen, maar er zijn nog vele andere belangrijke
dingen te behandelen.
Wij komen nu tot het volgende punt en dat is zijn tactiek.
Ik wil u nog eens wijzen op de tekst uit 2 Cor. 2:10b-11. ”opdat de satan op ons geen voordeel mocht
behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend “.
Paulus en de apostelen uit de eerste tijd waren bekend met de gedachten van satan. Daarom kon satan
ook geen voordeel op hun behalen, want zij waren niet onkundig van zijn tactiek. Vandaag is er een
schrikbarende onkunde over die tactiek. Er wordt vandaag wel veel geschermd, dat het spiritisme en het
occultisme van de duivel is en dat is het ook, maar als Gods kinderen dat nu nog niet weten, zou dat wel
heel droevig met hen gesteld zijn en satan zou lachen!
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Maar daar is hij niet op z’n gevaarlijkst, want wij weten, dat wij met de duivel te doen hebben, als wij aan
spiritisme en occultisme doen. Maar het gaat om de strijd van de kinderen Gods tegen de overheden en
machten der duisternis. Dacht u nu, dat satan werkelijk zo dom zou zijn om een geestelijk kind van God
te trachten te bedriegen met spiritisme en andere occulte dingen?
Maar hij weet, hoe hij een kind van God, dat geestelijk wandelt, moet bedriegen. Hij moet op een
andere wijze hem zo bedriegen, dat het kind van God denkt, dat het met God te doen heeft of met
Christus of met de Heilige Geest. Daarom zal hij die namaken. Wordt toch eens nuchter! Al het geschrijf
over spiritisme en waarzeggers is niets anders dan een afleidingsmanoeuvre. Weet u waar de duivel zit
en de antichrist, die zit naast u in de gemeente en staat op vele kansels.
Zijn tactiek ten opzichte van Gods kinderen willen wij vanuit de Schrift bekijken.
Ten eerste. Hij zal trachten de mens te benaderen om aan de beste, hoogste en edelste verlangens
tegemoet te komen, maar met een listige surrogaat. Verlangt u meer naar God en naar een meer
geheiligd leven met de Heer? Verlangt u naar een leven meer vervult met de Heilige Geest en verlangt u
om meer vruchtbaar te zijn voor de Heer en aangedaan te worden met geestes krachten en
geestesgaven?
Dit zijn allemaal hoge en edele verlangens in u en die verlangens behoren ook bij een kind van God.
Maar weet, dat satan u direct benadert om aan die verlangens op een valse wijze tegemoet te komen.
Zodra u tot God gaat bidden om meer van Hem te ontvangen, wapent u zich dan en wees wakende in
het gebed, want satan zal direct komen om te trachten u op een bedriegelijke wijze het uit hem te geven,
opdat u weer door hem gebonden wordt. Als u bidt, wees dan meteen op uw hoede in dat gebed, want u
kunt ervan verzekerd zijn, dat de boze op u afkomt en op zijn wijze de weg te wijzen naar heiligmaking.
Verlangt u om meer vervuld te worden met de Heilige Geest? Dit verlangen is goed en dat moet ook,
maar wees ervan overtuigd, dat de duivel voor niets staat en probeert u met zijn geest te vervullen, een
valse geest.
Verlangt u naar geestesgaven? Hij staat klaar om u de valse te geven. Daarom zegt Jezus: ”Bidt en
waakt, waakt en bidt“.
Kijk maar naar de Here Jezus Zelf. Als Hij zich na de doop in de Jordaan geheel toewijdt aan de dienst
van de Heer, dan ontmoet Hij direct de duivel, die Hem tracht te verzoeken. Natuurlijk, want als u meer
van God verlangt, meer heiligheid, meer vrucht dragen, meer vervuld zijn met Zijn Heilige Geest, dan
opent u het vuur op de vijand, want die wil dat niet, omdat u dan een gevaarlijk persoon voor hem bent.
Maar als u vuur opent op de vijand, dan antwoordt hij direct terug ook met vuur. Of dacht u soms, dat hij
u met rust liet? Leert zijn tactiek toch kennen!
Zo benadert hij de mens en dat begon al bij het eerste mensenpaar in het Paradijs. Hoe kwam Eva tot
zonde en door Eva ook Adam? Doordat zij onreine begerens en verlangens hadden? Neen, zij hadden
het verlangen om nog meer van God te weten en meer aan God gelijkvormig te worden; en toen kwam
satan.
Hij zegt: ”Als gij van die boom eet, zult gij als God zijn“. Dat is de bedrieger! Hij benadert de mens, om
hem tegemoet te komen aan zijn edelste verlangens, maar door hem te bedriegen en daarvoor een listig
kwaad te geven, dat net echt is. Waar bestaat dat dan uit?
Daarmee komen we op het tweede punt van satans tactiek. Dat bestaat hierin: dat hij de mens zal
trachten te doen geloven, dat God hem nabij is en dat de Heer tot hem spreekt, dat de Heer zijn gebed
verhoort. Hij vermomt zich, alsof hij God is, Christus of de Heilige Geest en wee, als het kind van God
niet wakende is en denkt, dat het de verhoring van zijn/haar gebed is en zo bedrogen wordt. Deze
mogelijkheid willen we vanuit de Schrift gaan zien.
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1. Satan komt altijd met het Woord van God. Hij zal het wel uit zijn hoofd laten om een geestelijk kind
van God met iets anders te benaderen. Daar is hij veel te listig en te slim voor en te doortrapt. Alleen
trekt hij het Woord van God altijd uit zijn verband. Hij doet het Woord ergens geweld aan, maar op een
geraffineerde wijze, dat men het niet door heeft, als men niet werkelijk de toetssteen kent.
Zo kwam hij toch ook tot Eva? Hoe kwam hij daar? Hij zegt: ”Is het niet dat God gezegd heeft…. “. Hij
citeert dus het Woord van God. Het lijkt erop, maar het is toch net iets anders.
Als Jezus in de woestijn is en klaar staat om het grote werk Gods te gaan doen, dan ontmoet Hij de
verzoeker. Hoe tracht de verzoeker de Heer te verleiden? Waarmee? Met het Woord van God, want hij
is een kenner van de Bijbel.
Weet u wat tot zijn dagelijkse werk behoort? Dat is Bijbel lezen. Hij leest geen spiritistische geschriften,
maar de Bijbel om straks steeds geraffineerder uit te vinden, hoe hij de Bijbel kan aanwenden om Gods
kinderen te misleiden door het Woord op een bepaalde wijze te citeren. Daar is hij een genie in!
Hij zegt tegen Jezus: ”en hij stelde Hem op de rand van het dak des temples, en zeide tot Hem: Indien
Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij
opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen
stoot”.
Dan zegt Jezus: ”Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken“.
Satan citeert wel de Bijbel, maar licht die uit zijn verband en ontwricht hem. Let maar eens op, hoe er
vandaag sekten zijn en geestesstromingen, die altijd bepaalde teksten nemen en deze aan elkaar
plakken en lijmen. Het is de leer der demonen, waar wij later nog op terugkomen, als wij de praktische
dingen gaan bezien en het onderscheid der geesten.
We zien dus dat satan eerst met het Woord van God komt.
B. Hij komt met een ander evangelie. We lezen in Gal. 1:6-7. “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van
degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en
dat is geen evangelie. Er zijn sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus
willen verdraaien“.
Satan komt dus met een verdraaid evangelie, maar het is zo geraffineerd, dat men het niet bemerkt, als
men niet wakende is.
C. Hij verkondigt en predikt een andere Jezus. Dit vinden we in 2 Cor.11:4. “Want indien de eerste de
beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij
niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer
wel”.
Het gebeurde dus al in de dagen van Paulus, dat er handlangers van de duivel waren, die een andere
Jezus predikten, die afweek van de Jezus, die Paulus predikte. Satan komt met een valse verkondiging
van Jezus en bij de behandeling van de praktische dingen zullen ons de haren ten berge rijzen.
D. Hij komt met een andere geest, tegenover de Heilige Geest. Dit vinden we ook in 2 Cor. 11:4. “Want
indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere
geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen“.
Immers bij de wedergeboorte ontvangt men de Heilige Geest. Petrus predikt op de Pinksterdag in Hand.
2:38. “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van
uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen“.
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Paulus vraagt in Hand. 19:2. “Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot geloof kwaamt”? Satan
doet dit ook keurig na en geeft een andere geest, die precies op de echte lijkt. Ziet u, hoe ernstig de
zaak is?
Paulus gaat in 2 Cor. 11 4b nog verder: ”of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan
verdraagt gij dat zeer wel“. Dit was dus al een gevaarlijke situatie in Paulus dagen, toen men dit ging
verdragen, maar vandaag verdraagt men het niet alleen, maar neemt men het enthousiast aan en men
zegt dan: ”dat is het“.
E. Hij geeft valse geestes-gaven, krachten, tekenen en wonderen. Hiermee schermt men vandaag veel
en hierover willen wij een paar teksten opslaan.
Jezus heeft al direct in Matt. 7:22-23 gezegd dat dit komen zou: “velen (niet sommigen) zullen te dien
dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd (de gave der profetie) en in
Uw Naam boze geesten uitgedreven (demonen uitgeworpen) en in Uw Naam vele krachten gedaan
(alles in de Naam van Jezus)? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van
Mij, gij werkers der wetteloosheid“.
Ziet u nu, hoe zij door de duivel bedrogen zijn, want zij denken zelf nog, dat zij in de waarheid staan.
Zij zijn zo bedrogen, dat zij niet bemerken, dat het een andere Jezus is. Ziet u, kinderen Gods, dat wij
eerst alles moeten beproeven?
Wij moeten eerst beproeven of de geest wel uit God is en niet alles klakkeloos aannemen, alsof het uit
de Heilige Geest is. In Matt. 24:24-25 zegt Jezus: ”Want er zullen valse christussen en valse profeten
opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd“.
In 2 Thess 2:9-10a lezen wij, dat dit juist in de eindtijd tot schrikbarende hoogte gaat komen:
“Daarentegen is diens komst (de komst van de antichrist) naar de werking des satans met allerlei
krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid“ .
Kijkt u maar in Openb. 13, als straks de antichrist optreedt, welke wonderen en tekenen hij doet! (lees
ook de studie: de ure der verzoeking) Er worden doden opgewekt en vuur laat hij uit de hemel komen en
een beeld, dat opgericht is om te aanbidden, daar laat hij een geest in varen, zodat het kan spreken.
De Schrift zegt het ons vooruit en we zijn dus gewaarschuwd. Wij zien ook, hoe de satan zich kan
veranderen als een engel des lichts en dat hij zo’n geraffineerde imitator is, die niet schroomt God, de
Vader, God de Zoon of God de Heilige Geest te imiteren.
U moet goed beseffen met welk een macht we te doen hebben. Het is de grote imitator, die wij in onze
eigen kracht niet kunnen doorschouwen, want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar
tegen machten en de overheden, de geestelijke boosheden in de lucht.
Daarom moeten wij de Geestelijke Wapenrusting aandoen. Wij moeten biddende en wakende zijn en vol
zijn van de Heilige Geest. Satan is de grote, geraffineerde imitator, de toneelspeler.
En wat zegt het Schriftwoord hiervan? In 2 Tim. 3:1 staat : “Weet wel, dat er in de laatste dagen zware
tijden zullen komen“. Dan lezen we verder in vers 5 wat dit zeggen wil: “die met een schijn van
godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben“. Een andere vertaling zegt: “dat zij een gedaante
van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan verloochenen”. Bij het onderscheiden der geesten
komen wij er nog nader op terug.
De demonen kunnen dus ten hoogste het bloed prijzen, maar de kracht ervan verloochenen zij. Zij zullen
het nooit zo aanwenden, dat de mensen tot boete en bekering moeten komen, opdat de kracht van het
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bloed zijn werk zal gaan doen. Zij hebben een gedaante van godzaligheid, het is slechts de buitenkant,
de schijn, toneelspel.
Dit heeft Paulus ook al gezegd, als hij spreekt in 1 Cor. 4:19-20. ”maar spoedig zal ik tot u komen, zo de
Here wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord dier opgeblazenen, maar van hun kracht. Want
het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht“.
Het is aan de buitenkant een gedaante van godzaligheid, maar de kracht van hetzelve verloochenen zij.
Dat heeft Jezus ons al gezegd in Matt 13:25. “Doch terwijl de mensen sliepen (de Gemeente niet meer
wakende is), kwam de vijand (de duivel) en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en
ging weg“.
Waar zitten zij nu? Bij de spiritisten, bhoeddhisten of mohammedanen? Welneen, in de Christelijke
Gemeenten zitten zij, te midden van het koren.
Dan zegt hij in vers 29b op de vraag van Zijn dienstknechten, om het er dan uit te rukken: ”Hij zeide:
Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid, zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken“.
Dit onkruid is geen gewoon onkruid, dat heus niet gezaaid behoeft te worden! Maar het is een onkruid,
dat gezaaid is geworden, dat aan de buitenkant zo sprekend op koren lijkt, dat het niet van koren te
onderscheiden is. Het zijn “zizanien” - in het Grieks - , de dolik of dolle tarwe; een ander onkruid is wel
te onderscheiden, maar de dolik of dolle tarwe niet.
Het komt net op als de gewone tarwe en heeft dezelfde vorm. Het is aan de buitenkant een gedaante
van godzaligheid, maar van binnen is er geen kracht. Er is een onderscheid, maar dat kan men pas zien,
als het rijp is. Koren is echt goed voedsel, maar dolik is vergif. Wie daarvan eet, komt om.
Wat zegt Jezus, als Hij deze gelijkenis verklaart in vers 38-39: ”de akker is de wereld; het goede zaad,
dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de boze; de vijand, die het
gezaaid heeft, is de duivel“. De kinderen van de boze zijn de valse profeten, de valse leraars en zij zijn
niet aan de buitenkant te onderscheiden.
Ziet u, dat wij het van onszelf niet kunnen onderscheiden? Wij hebben daarvoor de Wapenrusting Gods
nodig. Aan de buitenkant belijden zij Jezus als Heer, maar met hun handel, wandel en daden
verloochenen zij Hem.
Dit heeft Jezus ons al gezegd in Matt 7:21. ”Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk
der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil Mijns Vaders, die inm de hemelen is“. Zij belijden met
hun mond Jezus als Heer. Wij kunnen met onze mond (uitwendig) Hem als Heer belijden, maar Hem
met ons hart in onze handel en wandel verloochenen.
Zo zegt Jezus het ook in Luc. 6:46. “Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg“? Ook hier is
het met de mond belijden, aan de buitenkant als Heer, Zijn kruis en opstanding belijden zij en zij prijzen
het bloed, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Hiermee hebben wij de vijand wat leren kennen en
weten wij met wie wij te doen hebben en wat zijn tactiek is.
Hoe onderscheiden wij nu de Heilige Geest van de valse geest? God roept ons in Zijn Woord niet alleen
om te waken, maar ook om de geesten te beproeven. In 1 Joh. 4:1 lezen wij: ”Geliefden, vertrouwt niet
iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld
uitgegaan“.
Dit was dus al in de dagen van Johannes en als Gods Woord ons spreekt van beproeven, zijn wij
daarvoor verantwoordelijk. Wij moeten niet klakkeloos alles maar aannemen, als er iets bovennatuurlijks
gebeurt, dat het de Heilige Geest zou zijn; want het Woord Gods leert ons hier, dat wij moeten beginnen
het niet te vertrouwen, als er geestesgaven en openbaringen komen.
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Als je hier niet naar handelt, kan het wel eens een harde les worden. Als er een geestesopenbaring komt
of een geesteskracht of uiting, moeten wij dit direct beproeven; maar dan moeten wij ook een maatstaf
hebben, waarmee wij het kunnen beproeven.
In 1 Thess. 5:19-21 staat: “Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets alles en
behoudt het goede“. Waarom denkt u, dat Paulus dit hier moet neerschrijven?
Zij mogen ten eerste de profetieën niet verachten. In die dagen was er in de Christengemeenten al een
tendens, om de profetieën maar meteen overboord te gooien, want er waren al zoveel valse profetieën
geweest, waardoor men er niet meer mee te maken wilde hebben. Dat is ook niet goed, want als er
valse profetieën zijn, dan zijn er ook echte profetieën en satan kan niets namaken of het werkelijke moet
er ook zijn.
Het bewijs van het echte is, dat satan het vals namaakt. Daarom zegt Paulus door de Heilige Geest:
“Veracht de profetieën niet, maar toets alles“.
Als er een profetie komt, moeten wij niet direct denken of de Heer gesproken heeft; maar dan moet het
beproefd worden of de Heer werkelijk gesproken heeft of dat het een valse geest is. We beginnen dus
niet met dit direct te geloven en er op te bouwen, want dan kunnen we al misleid en verleid zijn, maar we
moeten het toetsen.
Om te kunnen beproeven, moeten we dus een toetssteen hebben. Er staat in de tekst ook, dat wij
daarbij het goede moeten behouden en dat kan alleen, als de toetssteen goed gebruikt wordt. Dan zal
blijken, dat er drie/vierde, of misschien wel negenennegentig procent vuilnis bij is; maar dan is er ook
één procent echte profetie bij.
Dat was ook al zo in de dagen van Paulus en dus nu veel meer, maar dan is ook het echte, dat werkelijk
van de Heer is, wel aanwezig, maar veel minder. Daartoe moeten we een goede smaak hebben om het
goed te kunnen proeven. Ziet u nu, hoe urgent deze zaak is?
Het is veel verstandiger, om alle profetieën maar meteen buitenboord te gooien en er niets mee te doen
willen hebben, dan dat men ze niet toetst! Maar de juiste weg is: om ze te toetsen en het goede te
behouden.
In 1 Cor. 14:29 lezen wij: “Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen
moeten het beoordelen”. Deze anderen zijn diegenen, die dat kunnen beoordelen, gelovigen vol van de
Heilige Geest. Let vooral op wat er staat: “moeten beoordelen”.
Het moet niet zonder meer aanvaard worden, maar God wil, dat wij het beoordelen en
onderscheidingsvermogen gaan krijgen. Waar is nu de toetssteen, waardoor wij kunnen beproeven of
het echt of onecht is. Wel, God heeft het duidelijk in Zijn Woord gezegd.
In 1 Cor. 12 is er sprake van bijzondere geestesgaven. Wij vinden in vers 10: “aan de een werking van
krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten“.
We zien hier, dat de gave van het onderscheiden direct volgt op de profetie, want bij de profetie behoort
ook de gave van het onderscheiden van de geesten. Let op wat er staat! Het gaat om het onderscheiden
van geesten en niet om het onderscheiden van mensen.
Er zijn mensen, die een natuurlijke gave, een natuurlijk aanvoelingsvermogen hebben, dat meestal
verkregen is door de praktijk van het leven. Vooral zakenmensen voelen dikwijls scherp aan, met wat
voor soort mens zij te doen hebben; maar dat wordt hier niet bedoeld.
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Het gaat er niet om de mens te beoordelen, maar om de geest te onderscheiden. Dit kan niemand van
nature! Het is een charisma, een bovennatuurlijke genadegave, die ons door de Heilige Geest wordt
geschonken. Dit charisma werkt niet apart, zodat enkele personen in de Gemeente die gave zouden
moeten hebben en de anderen niet en zich daarom daaraan moeten toe vertrouwen; want dat is in strijd
met Gods Woord!
Er staat immers, dat de anderen het moeten beoordelen. Zij moeten het dus allen kunnen toetsen. De
Heilige Geest doet het ons wel onderscheiden, maar gebruikt daarbij altijd het Woord van God, want
Gods Geest en Gods Woord zijn niet te scheiden. Gods Geest werkt altijd met het Woord van God en
nooit daar buiten om.
Daarom vinden wij in Hebr. 5:13-14. “Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte
prediking“. Iemand, die pas op de weg is of iemand, die nog niet geestelijk gegroeid is en altijd maar een
baby blijft, voedt zich dus alleen met de melk uit het Woord en dat zijn de eerste beginselen en heeft dus
geen weet van de rechte prediking. Vers 14: “Maar de vaste spijs is voor de volwassenen (het
zoonschap Gods), die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en
kwaad“.
Doordat wij groeien in het geloofsleven en uit het Woord de vaste spijs tot ons gaan nemen, krijgen wij
onze geestelijke zintuigen geoefend in het onderscheiden van goed en kwaad. Ziet u, hoe belangrijk het
is, dat wij niet alleen bij de melk blijven? Het is noodzakelijk op te wassen in de genade en in de kennis
en wijsheid Gods, opdat wij onze zinnen geoefend krijgen in het onderscheiden. Daarnaast kennen wij
de Wapenrusting Gods, die wij moeten aandoen, want daartoe heeft God ons die gegeven.
Deze Wapenrusting Gods willen wij nog kort even bezien, om daarna te weten, hoe het Woord de
toetsteen is, en wij beoordelen kunnen, of de geesten uit God zijn of niet.
De Wapenrusting Gods vinden we in Ef. 6:10-20. In vers 10 en 11 lezen wij: “Voorts, wees krachtig in de
Here en in de sterkte Zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen
de verleidingen des duivels“. Het is dus belangrijk dat wij niets doen in eigen kracht of eigen sterkte,
maar alleen in Hem.
In vers 13: “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag“. Er
staat niet, dat wij om de geestelijke wapenrusting moeten bidden, vragen, want die heeft God ons reeds
gegeven, want Hij weet in welk gevaar Zijn kinderen verkeren en heeft daar tevoren al volledig in
voorzien door hen reeds bij voorbaat een Geestelijke Wapenrusting te geven, waardoor zij weerstand
kunnen bieden en standhouden tegen alle listige verleidingen des duivels.
Maar wij moeten de wapenrusting, die God ons reeds heeft gegeven, aandoen. Daarom zegt vers 11:
“Doet de wapenrusting Gods aan” en vers 13: “Neemt daarom de wapenrusting Gods“. God heeft het
ons gegeven en wij moeten het nemen.
Deze wapenrusting bestaat uit verschillende uitrustingsstukken, die wij kunnen samenvatten in één,
namelijk Jezus Christus, want in Hem hebben wij de volle wapenrusting, zoals wij alles hebben in Hem:
onze behoudenis, onze redding en rechtvaardiging, heiligmaking en verlossing en Hij is ook onze kracht
en sterkte.
Het is alles samengevat in vers 10: “Voorts, wees krachtig in de Here en in de sterkte Zijner macht“. Als
wij in Hem zijn, hebben wij de wapenrusting aan.
Het Schriftwoord zegt, dat Hij voor ons de vijand reeds overwonnen heeft, doordat Hij hem aan het kruis
openlijk tentoongesteld, hem ontwapend en over hem getriomfeerd heeft. Het Woord zegt in Rom. 8:37
dat wij in Jezus Christus meer dan overwinnaars zijn. Als wij nu in het kort de wapenrusting met zijn
uitrustingsstukken bekijken, dan zien wij, wat ons te doen staat en hoe wij deze uitrustingsstukken aan
krijgen.
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Het begint bij vers 14: “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid”. De lendenen zijn
belangrijk, want als iemand slappe lendenen heeft, kan hij niet staande blijven. Wie slap in de lendenen
is, valt om; en wij hebben hier met een sterke vijand te doen.
Daarom moeten onze lendenen bijzonder aangedaan worden met kracht, opdat wij staande blijven en
niet struikelen of vallen. Want wij kunnen niets uit eigen kracht doen tegen die sterke vijand en daarom
moeten wij de lendenen omgord hebben met de waarheid.
Satan komt met een verdraaide of halve waarheid om te proberen ons te bedriegen; maar als wij omgord
zijn met de Waarheid, Jezus, de Christus, dan zullen wij ontdekken, dat de valse waarheid van de boze
afwijkt van de Waarheid, waar wij in verkeren.
De lendenen omgord hebben met de Waarheid, wil zeggen, dat wij de Christus der Schriften aangedaan
hebben. Hebben wij de Christus der Schriften of hebben wij een valse Jezus aangedaan? Als wij ons
omgord hebben met de Christus der Schriften, dan ontdekken wij de bedriegerijen van de vijand.
Het tweede uitrustingsstuk is: “bekleed met het pantser der gerechtigheid”. Wat is een pantser
belangrijk, want dat moet alle edele delen beschermen en vooral het hart. Dan moet het ook een pantser
zij, waar niets door heen kan gaan van de vijand.
Wel, God heeft het ons in Christus gegeven. En waar bestaat nu dit pantser uit? Het is het pantser der
gerechtigheid. Dit is geen eigen gerechtigheid. Neen, want al onze gerechtigheden zijn als een
bezoedeld kleed, zoals de Schrift zegt in Jes. 64:6. “Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze
gerechtigheden als een bezoedeld kleed”.
Heeft u het pantser der gerechtigheid aan? God heeft het u gegeven in Christus. Hoe krijgen wij het
aan? Door er zorg voor te dragen, dat al onze zonden beleden zijn en als wij weer fout geweest zijn, dit
direct te belijden en daar oprecht berouw over te hebben, want dan komt de kracht van het bloed
openbaar.
Als wij onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te
reinigen van alle ongerechtigheid, want het bloed reinigt ons van alle zonde (1 Joh. 1:9b). Dan hebben
we het pantser der gerechtigheid aan en kan satan nergens binnenkomen; want dan is er geen plek,
waar hij recht op kan doen gelden en heeft hij geen invalspoort.
Maak daarom ernst met deze zaak! Als er een leugen in uw leven is, belijdt het dan en maakt het in
orde, als het in orde gemaakt kan worden, want anders heeft de leugenaar een invalspoort om binnen te
komen.
Het derde uitrustingsstuk is: “de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des
vredes”. Hoe krijgen we onze voeten geschoeid? Door kinderen des vredes te zijn, doordat wij vrede met
God hebben door het bloed van het kruis en dan ook vrede bewaren onder elkander door de liefde. Het
echte evangelie is het evangelie des vredes, wat betekent, dat wij met zachtmoedigheid en nederigheid
er voor zorgdragen, dat de band der liefde bewaard blijft.
Het vierde uitrustingsstuk is: “neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand“. Wij hebben uit onszelf
geen waarachtig geloof, maar wij mogen leven uit het geloof van Jezus Christus; vervuld met Hem is Hij
Zelf mijn rotsvast geloof geworden. Wat een heerlijk schild, waarmede we al de brandende pijlen van de
boze kunnen doven.
Het vijfde uitrustingsstuk is: “En neemt de helm des heils aan“. Dit is een blijde en zekere hoop, die
uitziet naar Zijn wederkomst, wetende, dat er een erfenis voor ons weggelegd is in de hemelen.
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Deze blijde hoop bewaart ons van alle aanslagen van de boze en zal een kracht zij tot onze reiniging en
heiliging. “En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is”, zegt 1 Joh. 3:3.
Het zesde uitrustingsstuk is: “het zwaard des Geestes; dat is het Woord van God“. Dit zwaard moeten
wij in de hand hebben, maar dan moeten wij het ook kunnen hanteren en daar is oefening voor nodig.
Petrus had ook een zwaard, maar sloeg links en rechts en sloeg het oor van Malchus af. Als wij pas op
de weg zijn, slaan wij ook links en rechts met de Bijbel om de oren van de ander en maken meer
brokken dan iets goeds. En de Heer is nog zo genadig om die brokken weer aan elkaar te zetten, die wij
gemaakt hebben.
Het is het Woord van God, maar wij moeten het gebruiken met aanhoudend bidden bij elke gelegenheid
in de Geest. Alleen een voortdurend waakzaam gebedsleven doet ons staande blijven tegen de listige
verleidingen des duivels. Hoe belangrijk is deze zaak, want God heeft ons ook de Geest van het gebed
gegeven. De discipelen vroegen aan Jezus: “Here, leer ons bidden“, want zij waren er diep van
overtuigd, dat zij het van zichzelf niet konden.
Jezus werd hun leermeester en leerde hen bidden. Denkt u, dat in van u zelf bidden kan? De discipelen
konden het niet en ik kan het ook niet. Daarom heb ik ook gevraagd: “Here, leer mij bidden“ en de Heer
is zo goed om ook ons dan aan te nemen als leerling en leert ons nu bidden door de Heilige Geest.
Paulus zegt ook, dat wij naar behoren niet weten, wat wij zullen bidden, maar de Geest komt onze
zwakheid te hulp.
Het is de Geest, die door ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen en die voor heiligen pleit. Daarom
zegt Jezus: “blijft in Mij, want zonder Mij kunt gij niets doen, en leert van Mij”. Het is heerlijk, om een
discipel van Jezus te mogen zijn, want Hij leert ons niet alleen met theoretische lessen, maar Hij leert
ook in de praktijk.
De leerling van vandaag is een volgeling van Jezus en die krijgt niet alleen maar een overvloed van
theorie te verwerken, maar de discipel is een volgeling van Jezus en die mag meteen in de praktijk
werkzaam zijn. Hij leert mij bidden en wandelen als Hij. Die wonderbare Heiland leert ons alles. Wat
heeft God ons in Hem toch een heerlijke Heiland gegeven.
Wat betreft slapenloosheid, moet die altijd bestraft worden als wij er last van hebben? Natuurlijk moeten
wij niet generaliseren. Als een kind van God zich ’s avonds ter ruste begeeft, dan is het zeer goed en
nodig, dat het in zijn dankgebed niet alleen de Heer dankt voor de zegeningen, maar zich ook naar geest
en ziel en lichaam onder Zijn hoede stelt voor de komende nacht. Want in de nacht is er altijd een
bijzonder gevaar. Dit bijzondere gevaar bestaat hierin, dat in de nacht onze geest, onze wil en ons
verstand passief zijn en dat is nu juist wat de duivel heel graag gebruiken wil om ons te beïnvloeden.
Hier kunnen we nu niet te diep op ingaan, maar het is toch wel een lering. Er zijn n.l. gelovigen, die
bewust hun geest, hun verstand en gedachten passief maken, om zich zogenaamd open te stellen voor
de leiding en inwerking van God. Dit is nu juist fout.
We moeten met een bewuste actieve wil Zijn wil willen doen, Hem willen volgen en Hem willen dienen.
God schakelt onze persoonlijkheid nooit uit, maar respecteert deze. Dat is juist het grote verschil tussen
het geleid en beïnvloed worden door de demonen of door de Heilige Geest.
Spiritistische mediums maken zich altijd passief en stellen zich open voor de beïnvloeding der demonen.
Maar God wil, dat Zijn kinderen bewust actief zich Hem ter beschikking stellen.
Gods werk is altijd zo, dat het de volle bewuste medewerking van onszelf wil hebben. Ik wil, o God, door
uw Geest geleid worden! Zo wil God het en gebeurt het ook. God laat ons de vrije wil om elk ogenblik
neen te zeggen. Daarom brengt de slaap zijn gevaar mee, als wij daarin passief gaan worden. Dan kan
men beïnvloed worden (niet bezeten) door demonische machten, die ons dromen of bepaalde
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gedachten willen ingeven en dan denken wij misschien, dat het van de Heer is, maar dat is dan
helemaal niet zo. Daarom is het goed, dat wij als kinderen Gods, die met de Heer verkeren, ons heel
positief in de nacht onder Zijn bijzondere bewaring en bescherming stellen.
We gaan met ons onderwerp verder over het beproeven der geesten of zij uit God zijn naar de
toetssteen, die God ons gegeven heeft. Wij hebben gezien, dat deze toetssteen Gods Woord Zelf is.
In Hebr. 5:14 lezen wij: “Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen
geoefend hebben in het onverscheiden van goed en kwaad“.
Het Woord van God is zowel de melk als de vaste spijs. Er staat niet, dat wij dit Woord van God alleen
maar veel moeten lezen; maar er staat, dat wij dit als een spijs moeten opeten. Wij moeten het Woord
tot ons nemen en in ons opnemen, want dan gaat het pas zijn werk doen.
Dan zijn wij niet alleen heersers, maar ook daders van het Woord en dan krijgen wij onze geestelijke
zinnen geoefend, want het is een oefening, dit onderscheiden van goed en kwaad. Wij willen uit twee
teksten gaan zien, hoe Gods Woord de toetssteen is, waardoor wij kunnen beproeven of de geesten uit
God zijn of niet.
Eerst in Matt. 7:15-16 en dan vers 20. ”Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen,
maar van binnen zijn zij roofgierige wolven”. Hier zien we weer de camouflage, want zij komen in de
gedaante van het Lam, van Christus. Maar nu komt het: “aan hun vruchten zult gij hen kennen“.
Wij zullen hen niet kennen aan hun woorden en misschien ook niet aan hun wonderen, tekenen en
krachten, maar wel aan hun vruchten zult gij hen kennen, wat Jezus ook in vers 20 bevestigt: “Zo zult gij
hen dan aan hun vruchten kennen“.
De tweede tekst vinden wij in Rom. 16:17. “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt,
die in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en verleidingen veroorzaken“.
De valse geest zal altijd een afwijking hebben op het onderwijs der apostelen, dus een afwijking van de
gezonde leer. We zullen nu enkele andere dingen gaan bekijken.
We weten nu immers, dat de vijand ook bestaat uit gevallen engelen. Waaraan onderkennen wij nu,
wanneer een engel zich zou openbaren, of het een engel des duivels of een engel des Heren is? We
lezen in Hebr. 1:14. “Zijn zij (de engelen Gods) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten
dienste van hen, die het heil zullen beërven”?
Als een engel zou verschijnen, waaraan zouden wij hem dan kunnen herkennen als een engel Gods.
Niet aan zijn uiterlijke gedaante, want een gevallen engel komt ook als een engel des lichts, zoals wij uit
de Schrift geleerd hebben, want satan weet zich kunstig te vermommen, daar hij ook zelf verschijnt als
een engel de lichts.
Als wij in de Schrift in het Nieuwe Testament, de dienst der engelen in deze tijdsbedeling der genade
onderzoeken, dan zullen wij daaruit direct zien, dat de engelen Gods zich zeer bescheiden op de
achtergrond houden. Zij zullen zich niet anders openbaren dan wanneer dit van Godswege strikt
noodzakelijk is en dan zal het altijd zo zijn, dat zij de eer van hun Zender vermelden en alle eigen eer of
heerlijkheid ogenblikkelijk afwijzen.
Denkt u maar aan die engel, die de Here Jezus naar Johannes op Patmos zond, om hem de
verschillende toekomstige dingen te tonen: dan komt Johannes er tweemaal toe, om hem te aanbidden,
als hij hem zoveel dingen laat zien. Meteen is dan het antwoord: ”Doe dit niet! Ik ben een
mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God“.
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Alle engelen Gods wijzen eerbetoon en heerlijkheid direct af. Zij zullen, behoudens een uitzonderlijk
geval, ook nooit hun naam vermelden, want zij komen niet in hun eigen naam, maar in de Naam van hun
Zender. Vandaar, dat wij in de Bijbel van bijna geen engel de naam weten, behalve dan allen Michaël en
Gabriël.
Verder weten wij, dat de engelen Gods, die uitgezonden zijn ten dienste van Gods kinderen, zich nooit
zullen mengen in de evangelie prediking. Zij zullen niet zeggen, wat voor evangelie wij te brengen
hebben, of dit evangelie aanvullen.
In de Handelingen vinden we deze engelendienst op verschillende plaatsen; maar de prediking laten zij
aan Gods dienstknechten over, want dat is het werk van de Heilige Geest en daar mengen zij zich
beslist niet in, omdat dit buiten hun bevoegdheid gaat.
Zij zeggen alleen: ”Spreek tot het volk al deze woorden des levens, enz. ..”. Maar zij mengen zich nooit
in de evangelie prediking, omdat in deze bediening wij bijzonder geleid worden door de Heilige Geest en
niet door een leer van engelen. De engelen zijn zelfs begerig hier inzicht in te krijgen, maar staan hier
verder buiten.
In dit voorbeeld hebben wij dus al de zekerheid volgens de toetssteen, dat de heiligen der laatste dagen,
die zich Mormonen noemen, een demonische leer hebben, want zij brengen niet alleen Jezus, maar
naast Jezus ook de engelboodschap van de engel Mormoon, die een aanvullend evangelie gebracht
heeft en daarom vereerd wordt, en dat is duivels. Het kan best dat Jozef Schmidt een engel gezien
heeft, maar dan is het een duivelse engel geweest en is hij misleid.
Gods engelen dragen niet het evangelie uit, leren het evangelie niet en nog veel minder een aanvullend
evangelie. Zij noemen hun naam niet en laten zich niet vereren.
We willen enkele voorbeelden nemen om naar de Schrift de kenmerken te zien van wat de Heilige Geest
is en wat de leugengeest is, de valse geest. De Heilige Geest verkondigt altijd de Christus naar de
Schriften.
Dit vinden we in 1 Cor. 15:3-4, waar wij lezen: “Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik
zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten
derden dage opgewekt, naar de Schriften”.
De valse geest predikt een andere Christus Jezus. In verband met het voorgaande wil ik nog even
wijzen op Gal. 1:8, waar Paulus zegt: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een
evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt”!
Nu is er veel variatie in wat de duivel verkondigt, want hij heeft een geweldig aanpassingsvermogen.
Terwijl er dus maar één Jezus, de Christus naar de Schriften is, worden er vele andere Jezussen
gepredikt, aangepast naar de behoeften van ons mensenhart. Enkele wil ik noemen, opdat u de ogen
opengaan.
Ten eerste wordt er een humanistische Jezus gepredikt, die wij in de vrijzinnige kringen vinden en dit is
een leer der demonen. Men noemt Jezus een goed mens en wij moeten Zijn goede werken navolgen.
Dat is Humanisme!
Ten tweede is er ook een sociale Jezus, die vandaag ook veel verkondigt wordt, zelfs in de Hervormde
kerken. Het is een sociaal evangelie, vandaar dat men aan ontwikkelingshulp doet en ook de zending,
die men bedrijft, bestaat in het bouwen van ziekhuizen en scholen. Het is sociale hulp aan de onder
ontwikkelde gebieden en men spreekt er niet meer van, dat men in opdracht van God de mensen moet
trachten tot bekering te brengen, opdat zij tot wedergeboorte komen.
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Neen zegt men, een Mohammedaan behoeft men niet te bekeren, want die zijn al gelovig, evenals de
Boeddhisten. Het is sociale hulp op elk terrein! Daarom is de prediking van een sociale Jezus de leer der
demonen, want Jezus bracht geen sociale leer.
Weet u, wat men eigenlijk bezig is te doen? Zij zijn bezig het varken te wassen, een mooi pakje aan te
trekken en in een mooi hokje te zetten; maar het blijft een varken!
Jezus is niet gekomen voor sociale verbetering, opdat de mensen daardoor een nieuw pakje zouden
krijgen aan de buitenkant, maar opdat de mens innerlijk zou vernieuwd worden. De mens moet zich
bekeren en wedergeboren worden en daaruit komt vanzelf sociale gerechtigheid Gods voort. Wij moeten
deze dingen goed gaan zien en onderscheiden.
Ten derde. Er wordt ook een andere Jezus gepredikt, als men zegt, dat Hij niet ontvangen is uit de
Heilige Geest. In de kerk vindt men dit niet zo erg, want Hij is toch voor hen een Zoon van God, maar
men moet het geestelijk opvatten. Een Jezus, die verwekt geworden is door een aardse vader, is een
bedrieger en kan ons niet verlossen. Want al wat uit de wil van een man verwekt is, is zondaar en een
zondaar kan ons niet verlossen en dan zou Jezus een bedrieger en een oplichter zijn.
Ten vierde. Men heeft een Jezus, die niet lichamelijk is opgestaan en ook dit wil men dan zogenaamd
geestelijk verstaan. Maar als Jezus niet lichamelijk was opgestaan, zouden wij nog in onze zonden
liggen, zoals Paulus zegt in 1 Cor. 15:14 en 17: “Indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze
prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is uw geloof“.
Als Jezus, die gestorven was voor onze zonden, niet lichamelijk opgewekt was, dan zouden wij niet
gerechtvaardigd zijn, want dan had de dood dus nog macht over Zijn lichaam en had Jezus niet de
zonde kunnen uitdelgen.Het lijkt zo onschuldig, maar het is niet zo onschuldig.
Ten vijfde. Wij hebben ook een verkondiging, dat Jezus een geschapen wezen zou zijn, een engelvorst.
Ook dit is een leer van de demonen. Denkt u maar aan de Jehova’s getuigen, die dit leren. Dan zou hij
een zoon van God zijn, zoals de duivel ook een zoon van God is, een engelvorst. Men loochent of de
maagdelijke geboorte, of de lichamelijke opstanding, of de Godheid van Christus, enz., maar daarmee
loochent men de Here Jezus, die Zelf de Waarheid is en hebben zij een Jezus, die een leugen is. Ook
dit zou nog met vele voorbeelden aan te vullen zijn.
De Heilige Geest plaatst altijd Jezus centraal als de Weg, de Waarheid en het Leven. Dit vinden wij
duidelijk in de Efeze en de Kolossenzen brieven, waarin Jezus centraal staat. In Col. 1:19 staat, dat Hij
de Eerste geworden is en dat zegt de Heilige Geest. Hij is het Hoofd en in Hem woont al de volheid
Gods lichamelijk en wij hebben de volheid verkregen in Hem. Col. 2:9-10. “want in Hem woont al de
volheid der Godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het Hoofd is van alle
overheid en macht”.
In Christus zijn al de schatten der wijsheid en kennis verborgen. Christus wordt door de Heilige Geest
centraal gesteld. De valse geest, de leugengeest plaatst naast Jezus iets anders. Hiervan nu enkele
voorbeelden.
Ten eerste de kerk, kring of sekte. Men kan alleen behouden worden als men lid is van die of die kerk,
kring of sekte. Dit is een leugen en wij vinden haar op alle terreinen. Niet alleen in Rome, die zich de
alleenzaligmakend kerk noemt, want niet een kerk maakt zalig. Jezus, de Christus der Schriften heeft
ons zalig gemaakt, want Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
Men stelt Jezus niet centraal, maar iets anders. Wij vinden dit ook in sommige vrije kringen, die zeggen,
dat, als men daar geen lid van is, men niet behouden kan worden. Dit is de leer der demonen.
De leugengeest plaatst niet alleen de kerk of kring naast Jezus, maar ook Bijbelse waarheden, die op
zichzelf genomen secundair zijn, maar die men primair stelt, bijvoorbeeld de doop.
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Natuurlijk is de doop Schriftuurlijk, n.l. de onderdompeling, de doop der gelovigen, de doop in Jezus
Christus.
Er zijn bewegingen, die zeggen: “Als je niet groot gedoopt ben en het liefst bij ons, dan kan je niet
behouden worden”. Ook dat is een leer der demonen. Er zijn zulke Baptisten kringen, die de doop naast
Jezus centraal stellen. Dat is een leugen, want het gaat er om, of wij gedoopt zijn in Jezus, in Zijn
wezen, in Zijn persoon. Want Hij alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven en de doop is wel een
waarheid, maar secundair.
Een ander voorbeeld is, dat de leugengeest naast Christus b.v. een bepaalde dag stelt. Ik heb er niets
tegen, als hier broeders en zusters zijn, die de Zondag willen houden als een bijzondere rustdag. Als u
het maar doet voor de Heer en de Heer daarvoor dankt.
Misschien zijn er, die de Sabbat willen houden. Dit is ook best, als u het maar doet voor de Heer en Hem
ervoor dankt. U, die de Zondag of de Sabbat houdt, als u nu gaat verkondigen aan uw medebroeders
en zusters, dat zij niet behouden worden, als zij die dag niet houden, dan moet ik u zeggen, dat men
onder een valse leer zit. Het is een leer der demonen.
U mag gerust de Sabbat houden, of de Zondag; er zijn er ook, die zeggen, dat alle dagen gelijk zijn,
omdat zij allen door de Heer geheiligd zijn en dat geloof ik ook. Maar ieder moet in zijn eigen hart ten
volle verzekerd zijn, want men moet het voor de Heer doen en er geen leer van maken en zeggen dat
men anders niet behouden kan worden.
Want dan staat Jezus Christus niet meer centraal. Geen Sabbat behoudt mij, want in Christus heb ik de
Sabbat achter de rug. Ik lag in Christus op de Sabbat in het graf, u ook? Op de eerste dag der week ben
ik in Hem opgewekt als een nieuwe schepping.
Er zijn mensen, die zeggen, dat men niet alles mag eten of niet alles mag drinken. Als men geen
varkensvlees of bloedworst eet, moet men dat doen voor de Heer en Hem ervoor danken. Maar als men
zegt, dat alles wat bij de slager te koop is, zoals Paulus zegt en dat het geheiligd wordt door het gebed,
dan eet men dat rustig en dankt Hem er voor.
Men moet weer er voor oppassen, dat men niet gaat verkondigen en leren, dat men anders niet
behouden zou kunnen worden, want dan is het weer een leer der demonen. Gaat u het verstaan?
Nog een ander voorbeeld is de tongentaal. Ik zou graag willen, net als Paulus, dat gij allen in tongen
sprak. Als men echter gaat zeggen, dat men de Heilige Geest niet heeft, als men niet in tongen spreekt,
dan wordt men verleid en is het een leer der demonen.
Er zijn heel wat kinderen Gods, die de tongentaal niet hebben; maar toch wedergeboren kinderen Gods
zijn, die aan de vruchten doen kennen, dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben, terwijl omgekeerd
juist velen, die de tongentaal hebben, aan de vruchten tonen, dat die niet van de Heilige Geest is. Wees
bedacht, dat satan alles perfect namaakt, ook de geestesgaven.
Met dit te zeggen, doe ik niets te kort aan deze geestesgave, want nogmaals zeg ik, dat ik wel zou
wensen, dat allen die geestesgave hadden, maar alleen als men deze van de Heilige Geest heeft
ontvangen.
Nog een ander punt. De Heilige Geest snijdt het Woord van God, het Woord der Waarheid, recht. De
leugengeest verminkt het Woord en vermengt het vooral. Dit wil ik trachten duidelijk te maken.
Er zijn verschillende tijdbedelingen, die wij allen in het Woord van God vinden. Nu leven we in de
tijdsbedeling van de genade en voordat deze tijdsbedeling begon, hadden we de tijdsbedeling der wet,
en voor deze waren ook nog andere tijdsbedelingen.
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Na de tijdsbedeling der genade komt de tijdsbedeling van het Koninkrijk. Voor elke tijdsbedeling geeft
God bijzondere beloften en ook bijzondere geboden. De Heilige Geest zal het Woord van God natuurlijk
altijd recht snijden en dat wil zeggen, dat Hij zal onderwijzen, wat nu voor deze genadebedeling geldt;
dus welke beloften en welke geboden nu gelden.
De leugennaar haalt deze zaken door elkaar. Enkele voorbeelden hiervan: hij vermengt wet en genade
met elkaar. Dit vinden wij al bij de Galatiërs, die in de Geest begonnen waren, maar in het vlees
eindigden. Paulus zegt: ”Wie heeft u betoverd”.
Dit heeft natuurlijk een demon gedaan, want zij gingen zich weer laten besnijden en gingen de wet van
Mozes weer onderhouden. Paulus zegt in Gal. 3:10. “Want allen, die het van werken der wet
verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt
aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen”.
En in Gal. 5:4 zegt hij: “Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de
genade staat gij“. Want naar Rom. 10:4. “Want Christus is het einde der wet”. Op het kruis heeft Hij het
handschrift, dat tegen ons getuigde, aan het hout genageld. Elke geest, die zich erg vroom voordoet, en
de wet van Mozes weer houdt, brengt een leer van demonen.
In Hebr. 7:12 staat: “Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering
van wet“.
We zitten toch niet meer onder het Levitische priesterschap? Ja, Rome wel, want zij hebben nog altijd
hun priesters met hun gewaden, het misoffer, het altaar en vele andere dingen; maar wij hebben toch
een ander priesterschap gekregen?
Het is niet nu niet meer het priesterschap naar de ordening van Aäron, maar naar de ordening van
Melchisedek. Want Jezus Christus is Hogepriester naar de ordening van Melchisedek tot in alle
eeuwigheid.
Bij een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet! Wij staan dus
niet meer onder de wet van Mozes, want dat was het Levitische priesterschap; maar wij staan onder de
wet van Christus, de wet van de Heilige Geest.
Mensen als deze Galaten vinden we ook nu nog overal, ook in de protestantse kerken, waar nog trouw
bij iedere dienst de wet wordt voorgelezen van de tien geboden. Dit betekent, dat men de Geest van
Christus niet heeft, want dan zou men daar moeten beginnen met de wet van de Geest, waar wij onder
vallen en die luidt: ”Wordt vervuld met de Heilige Geest“.
Maar daar hoort men niet veel van! Ziet u, hoe ook deze mensen van deze tijd betovert zijn? Men
vermengt wet en genade; maar de Heilige Geest snijdt het Woord der Waarheid recht!
Zo denken wij ook aan onze arme broeders en zusters, die zich onder de Sabbattisten en Adventisten
bevinden en voor een gedeelte nog de wet houden in het vieren van de Sabbat en bepaalde spijzen niet
mogen eten. Weet u, wat Paulus zegt? In Gal. 5: 2-4. “Indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut
doen. Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te
komen. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij“.
Ziet u nu in welk een tijd van demonische leringen wij leven. Wat een verwarring overal! Wij vinden dit
ook in de vrije kringen. Er is een bepaalde beweging in ons land, die heel veel op geld doet en bijzonder
de heiligmaking predikt, maar een heiligmaking door het kruisigen van het eigen vlees. Het zijn de
Noorse broeders, arme misleide wezens met een leer der demonen, het Woord der Waarheid niet recht
snijdende.
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In Jezus Christus woont al de volheid van God lichamelijk; Hij is onze rechtvaardiging, heiliging en
verlossing!
Want het is een valse leer, die zegt, dat wij ons vlees moeten kruisigen. Maar als wij ons vlees zouden
moet kruisigen, zouden we er slecht mee af zijn! Het arme Jodendom is er al vierduizend jaar mee bezig
en zij hebben hun vlees nog niet kunnen kruisigen, om de wet na te komen.
Het is hun nog steeds niet gelukt en het zal hun ook nooit lukken en niemand. Daarin danken wij God
voor de verlossing in Jezus Christus, want God heeft in Christus voor mij gedaan, wat ik niet kon doen.
Toen Jezus Christus voor mij aan het kruis hing, heeft Hij in Zijn lichaam mij als zondaar geheel mee
gekruisigd en in Zijn dood gebracht.
Wij moeten ons oude vlees niet kruisigen, maar dat is gekruisigd! Paulus zegt: ”Ik ben met Christus
gekruisigd”. Er staat niet: Ik moet met Christus gekruisigd worden. Toen Christus stierf, zijn wij ook
gekruisigd en gestorven aan de oude mens. Prijst God!
Maar wij zijn ook met Christus mede levend gemaakt, mede opgewekt en mede gezet in de hemelse
gewesten, omdat God, wat ik niet kon, in Christus voor mij gedaan heeft. Wat kunnen en mogen wij dan
doen?
Dan kunnen we alleen maar danken en die oude gekruisigde mens afleggen, want hij is gekruisigd.
Maar nu moeten we de nieuwe mens aandoen en dat is Jezus Christus, de Opgestane uit de doden en
daardoor ben ik een nieuwe mens geworden. Dat is het ware evangelie!
Laat u niet betoveren door vrome en mooie woorden van een valse heiliging.
Voorts verkondigt de Heilige Geest Jezus Christus naar de Geest en niet meer naar het vlees; dit is in
Zijn wezenlijke kracht in de inwendige mens. De leugengeest, de bedrieger, verkondigt een Jezus naar
het vlees, een eigen gedachte over zaligheid, maar de kracht van de werkelijke Godzaligheid
verloochenen zij.
Wij vinden in 2 Cor. 5:16. “Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus
naar het vlees gekend hebben, thans niet meer“.
De Heilige Geest verkondigt dus geen Jezus Christus naar het vlees, maar naar de Geest, naar de
kracht Zijner opstanding.
In 2 Cor. 3:17 lezen wij: “De Here nu (nadat Hij verheerlijkt is) is de Geest; en waar de Geest des Heren
is, is vrijheid”. Halleluja! Dit is geen vrijheid om te zondigen, maar de vrijheid, de kracht om niet meer te
zondigen. Nu geen slaaf meer van de zonde!
Enkele voorbeelden hiervan. Meestal wordt een Jezus gepredikt van voor het kruis. Is u dat nooit
opgevallen? Altijd wordt er gepredikt over wat Hij voor het kruis gedaan heeft; hoe Hij rondging als de
Man van Nazareth, goeddoende. Merkwaardig is dit!
Aan deze Jezus hebben wij niet zo heel veel, maar wel aan de Christus, die voor ons gestorven en
opgewekt en die Overwinnaar is en mijn oude mens in de dood heeft gebracht. Die Jezus hebben wij
nodig, want Die heeft ons ook tot een nieuwe schepping gemaakt, wat betekent inwendige vernieuwing
en kracht.
Dus geen sentimentele historische Jezus! De valse geest spreekt wel van en over het kruis van Jezus,
maar men predikt niet de kracht van het kruis en van de Opstanding, aan hen, die daarin geloven.
Men maakt van Jezus een soort martelaar; maar dat is Hij niet! Dit kan Rome zo mooi doen, maar ook
vele nieuwe hedendaagse bewegingen doen dit. De Mariënschwestern doen dit ook, want zij hebben
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Jezus altijd nog aan het kruis hangen. Ook in alle Roomse kerken ziet u Jezus hangende aan het kruis,
ook de Paus draagt hem als hangend aan het kruis om zijn hals boven zijn tuniek. Wij hebben Jezus niet
meer aan het kruis, want het kruis is leeg en ook het graf is leeg en Hij zit nu met alle macht en majesteit
aan de rechterhand Gods en nu krijgen wij de kracht van het kruis in ons en die kracht hebben wij nodig.
De kracht van Zijn kruis is groot voor hen, die daarin geloven, want dan worden zij vrij gemaakt van de
macht der zonde en daar gaat het om. Christus kruis zou ons niet vrij kunnen maken van de macht en
heerschappij van de zonde, als Jezus niet van het kruis af en begraven was, opgestaan en nu
verheerlijkt is.
Het gaat niet om de Christus naar het vlees, maar om de Christus naar de Geest. Want nu is de Geest
gekomen om dat geweldige volbrachte werk Gods in Christus kruis in ons over te planten, waardoor wij
van boven de kracht ontvangen door Gods Geest om de oude mens af te leggen en niet meer langer
slaven der zonde te zijn. Ook hierover horen wij vandaag de dag niet veel.
Zo kan men in uiterlijke zin prediken over het bloed, zoals in de meeste R.K. kerken wordt gedaan.
Overal ziet men daar het bloed druipen, wat mij alleen een koude rilling bezorgd. U denkt, dat dit
oneerbiedig is? Neen, helemaal niet, want zo wordt het in de Schrift niet bedoeld. Het gaat er niet om, of
wij van de uitwendige kracht van het bloed spreken, maar of wij de inwendige kracht daarvan door de
Geest ervaren. Wanneer gebeurt dat?
Als wij waarachtig berouw hebben over onze zonden en deze belijden, dan zal de kracht van Zijn bloed
mij direct reinigen en niet anders. Dan zal de inwendige mens rein zijn! Wij kunnen veel prediken over
een opstanding en over Zijn opstanding, maar het gaat niet om een uitwendige prediking, maar of de
overweldige grote kracht Zijner opstanding in ons gaat werken, zodat wij nu nieuwe mensen geworden
zijn, die leven uit de kracht van God en niet meer uit eigen kracht.
Ef 1:19-20a. “en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven naar de werking van de
sterkte zijner macht, die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken“.
Wat heb ik aan die kracht van de opstandingsmorgen uitwendig, als die niet in mij komt, om mij mede
levend te maken en mede te zetten in de hemelse gewesten? Dank God, want dit is het evangelie, dat
de Heilige Geest brengt. Het gaat om de Christus naar de Geest en niet naar het vlees. Dan heb ik er
deel aangekregen en mag uit deze opstanding kracht leven. Ziet u, hoe satan een imitator is? Dit zouden
wij nog verder kunnen aan vullen, maar wij nemen een volgend punt.
De Heilige Geest vergadert en de leugengeest verstrooit. Enkele voorbeelden hiervan: De Heilige Geest
vergadert alle kinderen Gods om de Waarheid en maakt ze één in die Waarheid en die Waarheid is
Christus.
De leugengeest vergadert uit de gelovigen een aantal om “een bepaalde waarheid, openbaring, of leer”,
om op deze manier scheiding te maken en scheuring te brengen tussen de kinderen Gods. Hij vergadert
niet om de Waarheid, maar om “een waarheid, een openbaring of een leer”.
De Heilige Geest scheidt de mensen af van de zonden, van de wereld, van valse leringen, om hen tot
één volk, de Gemeente van God te maken met het doel om de Heer na te volgen. De leugengeest
scheidt Gods kinderen van elkaar om hen achter zich aan te trekken. Maar de Heilige Geest scheidt
Gods kinderen af van de zonde, om een afgezonderd volk te zijn.
Nu een volgend punt. In Joh. 16 lezen wij, dat de Heilige Geest niet van Zichzelf spreekt, maar Hij is
gekomen om Jezus Christus te verheerlijken. De leugengeest spreekt veel over een bijzondere
openbaring, of een bijzondere ervaring of een geestesgave of over een bepaalde waarheid, die hem ten
deel is gevallen en zo zichzelf verheerlijkende.
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In Nederland hebben we ook zo een kring door iemand gesticht, die in 1948 een openbaring heeft
verkregen, waarover altijd gesproken wordt, terwijl hij zelf zegt, dat hij Elia is en gekomen is om Gods
kinderen te vergaderen, waardoor hij hen achter zich aantrekt, terwijl hijzelf niet in de gaten heeft, dat dit
een leer der demonen is.
De Heilige Geest spreekt niet van Zichzelf. Als er iemand is die een bijzondere openbaring gehad heeft,
dan was dat Paulus wel! Hij spreekt er nooit over dan alleen in 2 Cor. 12, als hij er toe gedrongen wordt
door de valse apostelen, die in al deze dingen roemen. En God heeft het toegelaten, opdat wij het
zouden weten.
Er is geen kind van God geweest, die zulke geweldige dingen geopenbaard heeft gekregen als Paulus,
maar daar roemt hij niet over. De Heilige Geest spreekt niet van Zichzelf, maar is gekomen om Jezus
Christus te verheerlijken. De valse leugengeest heeft het altijd over een speciale openbaring of ervaring
of een speciale geestesgave, enz. en verheerlijkt zo zichzelf.
Nu nog een laatste punt. De Heilige Geest leert naar de ordeningen Gods en handhaaft die ordeningen.
God heeft een orde gesteld en ook een orde in de Nieuw Testamentische Gemeente en naar die orde
leert en spreekt de Heilige Geest en handhaaft die.
De leugengeest zet deze ordeningen Gods opzij, of zet ze op de kop en daaraan kunnen we hen
onderscheiden. Ziet u wat een toetssteen wij hebben? Daartoe moeten wij het Woord kennen.
Enkele voorbeelden hiervan willen wij onder ogen zien. Er is een ordening Gods in de Nieuw
Testamentische Gemeente, die wij b.v. vinden in 1 Cor. 12:28. “ En God heeft sommigen aangesteld in
de Gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna
gaven van genezing enz..”
Van deze ordening zien wij ook iets in Ef. 4:11. “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven,
zowel evangelisten als herders en leraars“.
Wij zien hier de ordening Gods van de ambten. Dit zijn geen bepaalde priesterkasten, die gaan
overheersen, geen priesterhiërarchie; maar de van God gegeven en aangestelde ambten, opdat er
bijzondere geroepen en gezalfde dienstknechten zijn, om de kinderen Gods te dienen en over hen te
waken.
Zij zijn de opzieners over de kudde. In de plaatselijke Gemeente zijn dit bijzonder de oudsten, die door
de Heilige Geest aangesteld worden, zoals we lezen in Hand. 20:28. “Ziet dan toe op uzelf en op de
gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te
weiden“.
Door middel van deze dienende dienstknechten bestuurt en leidt God de Gemeente en bouwt haar op
en maakt haar bekwaam tot dienstbetoon. Wij kunnen hier nu niet verder op ingaan, maar ook dit heeft
men over boord gegooid.
Een andere ordening vinden we in 1 Cor. 11:3. “Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man
is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God”.
Daar komt een ordening uit voort, die hierin bestaat, dat een vrouw in de Gemeente alleen maar kan
getuigen en profeteren onder leiding van de dienende broeders en zich daaronder stelt en dat zij niet zelf
aan het hoofd van een Gemeente gaat staan, want dat is de ordening Gods op de kop stellen.
Hoe vaak komt dit voor! Daarom zegt Paulus niet voor niets, dat de vrouw in de Gemeente moet
profeteren of bidden met gedekt hoofd vanwege de engelen. Hiermede is niet een uiterlijke
hoofdbedekking bedoeld, maar het zich stellen onder de broeder, die voorgaat als haar hoofd, die op zijn
beurt onder het Hoofd, Christus, staat. Dit is een ordening Gods!
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Wij willen ons nog bij een laatste punt bepalen en wel iets zeggen over de orde van dienst. We vinden
dat in 1 Cor. 14:26-27. “Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een
Psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting
geschieden. Indien er in tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en
laat één uitleg geven“.
Er is een tongentaal, die bewerkt wordt door de Heilige Geest; er is ook een tongentaal, die uit de
mensen z’n eigen geest voortkomt, maar er is ook een tongentaal, die demonisch is. Als de
tongensprekers in de Gemeente zich werkelijk stellen onder de leiding van de Heilige Geest, zou er dan
een vierde of vijfde in een tong kunnen gaan spreken? Zou dat van de Heilig Geest kunnen zijn? Als de
orde Gods spreekt van twee en hoogstens drie, dan kunnen wij zelf het antwoord geven.
Dan kunnen de eerste drie misschien wel uit de Heilige Geest zijn, maar de vierde of vijfde beslist niet,
omdat de Heilige Geest nooit tegen de orde Gods ingaat. Als in een openbare samenkomst twee of drie
of vier tegelijk in tongen gaan spreken, kan dat dan van de Heilige Geest zijn? Neen, dat kan niet, omdat
Gods Geest niet tegen Zijn eigen ordening ingaat. In vers 28 staat: “Is er echter geen uitlegger, dan
moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken“.
De gave van tongentaal is er, maar waarvoor heeft God die gegeven? We lezen in vers 2 van 1 Cor. 14.
“Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door
de Geest spreekt hij in geheimenissen“.
De tongentaal uit de Heilige Geest is naar de ordening Gods een spreken tot God. Vandaar dat het ook
een bidden in de Geest wordt genoemd. Als men tot God spreekt, is men in gebed. Dat vinden we in
vers 14-15a: “Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar.
Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest“.
Bij de tongentaal behoort ook een tongenzang, maar het heeft hetzelfde doel, namelijk: spreken tot God.
Het is met andere woorden: God aanbidden, grootmaken en verheerlijken!
Maar nu zien wij vandaag, dat de tongenspreker zich meestal tot de Gemeente wendt. Hij spreekt niet
tot God, maar tot de Gemeente. Zou dat uit de Heilige Geest zijn?
Als de tongenspreker zich niet tot God, maar tot de Gemeente richt, dan is dat de ordening Gods op de
kop stellen. Want God heeft ook een charisme gegeven om tot de Gemeente te spreken, maar dat is de
gave van profeteren en niet de gave van tongentaal.
Als de gave der profetie geïnspireerd is door de Heilige Geest, dan komt er een boodschap van Gods
Geest tot de Gemeente, of misschien ook nog tot de niet bekeerden, die hun zonden geopenbaard
krijgen en moeten erkennen, dat God in hun midden is.
De tongentaal is alleen gegeven tot aanbidding, tot lofprijzing, spreken tot God. In de Handelingen der
apostelen vinden wij het ook niet anders staan. Op de Pinksterdag spraken zij allen in talen en het waren
zelfs verstaanbare talen. Maar wat spraken zij daar? Zij spraken niet tot de onbekeerde mensen, maar in
vers 11 staat, dat zij hen in hun eigen taal van de grote dagen Gods hoorden spreken! Zij gingen God
loven en prijzen om Zijn groot werk in Christus. Hetzelfde vinden we in Hand. 10:46. ”Want wij hoorden
hen spreken in tongen en God groot maken“.
Het is een wonderbare gave, als u die van de Heilige Geest gekregen hebt, want dan kunt u op een
bijzondere wijze God en het Lam verheerlijken, waardoor u zichzelf sticht. Het wordt in de openbare
samenkomst toegestaan met een uitlegging, maar dan verandert het karakter niet. Men zegt dan wel,
dat het een profetie is, maar God verandert Zijn orde niet.
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De geestenwereld
en de strijd die Gods kinderen te voeren hebben tegen de gehele legermacht des duivels
Waarom is tongentaal dan wel tot stichting? Als hier straks een broeder of zuster God in een tongentaal
gaat aanbidden, dan is dat wel mooi, maar zelf heb ik er niets aan, omdat ik niet weet, wat hij of zij zegt;
maar als de aanbidding uitgelegd wordt, heb ik er ook een zegen van.
Dit gebeurt wel meer en hoeft niet alleen in tongentaal te zijn. Ik heb samenkomsten gehad, dat ik de
meeste zegen had van een broeder of zuster, die echt door de Geest bad. Dit heeft mij vaak meer
gezegend dan de gehele verdere samenkomst.
Wat is een waarlijk overgegeven gebed in de Heilige Geest heerlijk! Dat tilt je direct omhoog en dan kun
je meteen “amen” op zeggen. Dus eerst in tongen, eerst de aanbidding en daarna profeteren, dat is de
Goddelijke orde. Wie toelaat, dat de orde op zijn kop wordt gezet, staat open voor de geest, die dit doet,
maar dit is nooit de Heilige Geest. De Heilige Geest handelt en spreekt alleen naar de ordening Gods,
en handhaaft die nauwgezet.
Zo kunnen wij naar het Woord de dingen gaan toetsen en onderscheiden en er zo onze winst mee gaan
doen. Er zijn goed gelovige mensen, die geloven, dat er alleen in bepaalde Pinster- en volle evangelie
Gemeenten in tongen gesproken wordt, maar zij vergissen zich deerlijk, want er zijn vele andere
Gemeenten van de Heer, waar broeders en zusters deze gave hebben, maar men hoort hen er nooit
over, omdat zij deze gave in de eerste plaats in hun binnenkamer gebruiken om God te aanbidden.
Men loopt er niet mee te koop en men moet het dikwijls toevallig horen, want de Heilige Geest zoekt
zichzelf niet. We mogen het in een openbare samenkomst doen, maar dan moet er een uitlegging zijn,
en zo niet, dan moet men het stil voor zichzelf doen en tot God spreken.
Het kan ook toegestaan worden in een bodstond, waar men God en het Lam gaat aanbidden. Dit loven
en prijzen kan misschien ook in tongentaal zijn. Wie zelf zijn zinnen geoefend heeft door het gebruik van
het Woord van God, die voelt door de Geest al gauw aan of een tongenspreker werkelijk God verheerlijkt
of aanbidt, of dat die persoon zichzelf zoekt, of zichzelf wil laten horen, of dit doet door een andere
geest, die alleen maar verstoring brengt.
Daartoe is het nodig, dat wij de zinnen geoefend krijgen en zo is het met al deze geestesgaven.
Overweeg dit alles biddend en wakende.
De Heer zegene u, amen.
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