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Geachte Lezer, 
 
Het verheugd ons, u deze uitgebreide studie in delen te mogen overhandigen. Het is onze hartenwens, dat 
u door deze studie 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 zonde vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze studie zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk is, be-
antwoorden. Wilt u over de inhoud van deze studie 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 deze studie gaat lezen, u uw God en Vader vraagt om 
geopend 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 deze studie tot u zegt. God wil openbaren, hetgeen Hij tot red-
ding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie niet te verstaan. Ver-
trouw 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 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met 
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) 
zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen 
bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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We gaan weer verder met deze machtige studie. 
 
We bekijken nu de tweede naam van de duivel. In de Staten Vertaling, wordt het woord duivel en duivelen 
ook gebruikt voor boze geesten, maar dat is absoluut fout. Hierin is de Nieuwe Vertaling beter, want boze 
geesten, onreine geesten worden hier demonen genoemd. Maar duivel en duivelen zijn gevallen engelen.  
 
Het woord duivel wordt in de Schrift alleen gebruikt voor satan zelf. En ook voor iemand, die geheel als het 
ware een vleeswording van satan is geworden, o.a. Judas. Het woord duivel komt van het Griekse woord 
“diabolos” en dat betekent “aanklager”. 
 
Zo zien we hem dan ook in de Schrift. In Openb. 12:9-10 en lezen we: ”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. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen 
het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager 
(diabolos ) van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen”. 
 
De duivel wil niet alleen de weg versperren, de weg moeilijk begaanbaar maken, zodat vele mensen niet de 
weg gaan van de Heer. Dan begrijpen we waarom er zo weinig mensen de weg van de Heer gaan. Want 
het doel van de duivel is: het de mensen moeilijk te maken door hen de weg te versperren. Daarom ook 
gaat de natuurlijke mens de weg van het verderf, die de Heer Jezus de brede weg noemt. Want smal is de 
weg, die naar de heerlijkheid leidt. 
 
Maar de duivel is ook de aanklager, wat we al in het Oude Testament zien. Denkt u maar aan het boek Job. 
Job was een zeer oprechte en vrome man, die het zeer ernstig nam. Kijk u maar, hoe hij steeds voor zijn 
zoons en dochters in het gebed was. Ook als zij feest vierden enz., want dan zei hij: zij kunnen misschien 
gezondigd hebben. 
 
Hij bad niet alleen, maar bracht ook offers voor hen. Op een dag kwamen de engelen rondom Gods Troon 
vergaderen en daar was ook satan bij. Hij klaagde Job bij God aan. Hij had schijnbaar succes, want wat 
ging met Job gebeuren. Satan mocht niet aan de ziel, zijn leven komen. Dat is de aanklager, die Gods 
kinderen dag en nacht aanklaagt en verdacht maakt bij God. Want de naam duivel betekent ook: iemand, 
die verdeelt, die scheiding te weeg brengt. Ziet u, met zijn aanklagen wil hij verdeeldheid zaaien en schei-
ding brengen. Dat is zijn duivelse taktiek! 
 
Ook een ander voorbeeld in de Bijbel hiervan vinden wij in Zach. 3:1 ”Vervolgens deed Hij (de Engel des 
Heren) mij de hogepriester Jozua zien, staande vóór de Engel des Heren (dat is de Heer Jezus in de O. T. 
openbaring), terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen”. 
 
Ziet u het? Daar was hij weer bezig om Jozua aan te klagen, dat hij geen hogepriester, geen middelaar kon 
zijn en geen priesterwerk kon verrichten voor Israël. Vers 2 en 3 gaan verder: ”De Here echter zeide tot 
satan: De Here bestraffe u, satan, ja de Here, die Jeruzalem verkiest, bestraffe u; is deze niet een brandhout uit 
het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de Engel stond”. 
 
Ja, Jozua was niet helemaal rein en hier zien we, wat satan dag en nacht doet; dat hij Gods kinderen 
voortdurend in de gaten houdt. Hij heeft zijn oog gericht op Gods kinderen meer dan op de mensen van de 
wereld, want die zijn toch al van hem en over die maakt hij zich niet druk, maar wel over de heiligen.  
 
Want als we dan ergens mis gegaan zijn, dan klaagt hij ons direct aan, om, zo het mogelijk was, ergens 
scheiding te brengen; want hij is die scheidingbrenger, opdat de kracht van ons wijkt. Maar het is gelukkig, 
dat we niet alleen een aanklager bij God hebben, maar dat we ook een Voorspraak bij God hebben en dat is 
onze Here. 
 
Ja, de duivel had ergens een grond om Jozua aan te klagen, want deze had vuile klederen aan. Maar de 
Heer zegt in vers 4: ”Toen nam deze (de Engel) het woord en zeide tot hen, die vóór Hem stonden: Doet hem 
de vuile klederen uit. Hij (de Heer Jezus) zeide tot hem: Zie, Ik neem uw ongerechtigheid van u weg, Ik trek u 
feestklederen aan”.  
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Zien we nu, hoe nodig het is, dat Gods kinderen steeds biddend en wakend zijn? En als we overtreden, 
gezondigd hebben, moeten we het direct belijden. Als we het beleden hebben, dan hebben we een voor-
spraak bij de Vader. Dat zegt Johannes ook duidelijk in 1 Joh. 2:1-2 en dan worden we direct gereinigd door 
het bloed. “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij 
hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze 
zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”. 
 
We hebben dus nog steeds een aanklager (de duivel) bij God, maar we hebben ook een Voorspraak bij 
God. Nu ligt het aan ons of we tot volle zegen willen zijn en in volle overwinningskracht willen leven in de 
Heer, maar dan moeten we er voor zorgen, dat onze klederen elke dag wit gewassen zijn in het bloed van 
het Lam. Als we in een opwelling iets verkeerd doen, laat dan de zon niet ondergaan over die opwelling van 
toorn, maar laten we dat belijden voordat de zon ondergaat. Want dat is toch zo belangrijk! 
 
De priesters en de hogepriester uit het O.T. moesten iedere dag, voordat zij de dienst bij het Altaar 
aanvingen en voordat zij het Heiligdom binnengingen, eerst hun handen en voeten wassen aan het koperen 
Wasvat; dat was een dagelijkse reiniging.  
 
Zo hebben ook wij die dagelijkse reiniging door het badwater van het Woord nodig. Laten we er toch van 
overtuigd zijn, dat onze aanklager niet slaapt. Gods kinderen gaan wel eens slapen met hun zonden en 
nemen het niet zo nauw; maar onze aanklager doet dat wel en slaapt niet. 
 
Daarom zijn Gods kinderen dikwijls krachteloos in hun dienst, in hun leven en daarom kunnen zij geen 
priester zijn, geen werkelijke getuige en geen vruchtdragend en overwinnings leven hebben. Want zij gaan 
met vuile klederen en zij laten zich niet reinigen, terwijl de Heer Jezus toch onze Voorspraak is.  
 
Want het is toch zo belangrijk, wat er staat in 1 Joh. 2:1-2 “Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot 
zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de 
rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der 
gehele wereld”. 
 
In 1 Joh. 1:7 staat immers ”maar indien we in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeen-
schap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden”. 
 
Dan zegt vers 9 ”Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te verge-
ven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden”. 
 
Laten we er toch voor zorgen, dat de aanklager door onze Voorspraak afgewezen wordt, zoals bij Jozua 
gebeurde, toen de Engel des Heren hem bestrafte met de woorden in Zach. 3:2b ”De Here bestraffe u , 
satan“, want Hij nam de vuile kleren van Jozua weg en gaf hem reine klederen, feestklederen (vers 4). Laat 
het zo ook voor ons zijn broeders en zusters, opdat we overwinnend leven zullen hebben. 
 
We komen nu bij de derde naam Beëlzebul. We vinden die in Matt. 12 en in Luc. 11. In Matt. 12:24 staat 
”Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste  
der geesten“. Ontzettend!  
 
Wat kunnen mensen toch in hun verblinding, in hun verduisterd verstand en in haat en woede zo ver gaan, 
dat zij dat durven zeggen van de Heer Jezus, die zo zuiver en rein in alles wandelde, sprak en geheel 
handelde naar de wet en de wil van Zijn God, boze geesten uitwierp, dat Hij dit doen zou door Beëlzebul, 
m.a.w. dat Hij door de duivel bezeten zou zijn. 
 
We weten, dat de Heer het door de Heilige Geest doet, wat Hij ook zegt in vers 28 ”Maar indien Ik door de 
Geest Gods, de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen”. 
 
Op meerdere plaatsen lezen we dat en in het Johannes-evangelie staat, dat een overste der Farizeeërs 
Hem ervan beschuldigde, dat Hij bezeten was. Hier zien we de derde naam voor de duivel: Beëlzebul, wat 
betekent: Heer der woning. Zoals de Heer Jezus onze Heer, onze Kurios is en over ons gebieden kan, zo is 
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de duivel heer of gebieder over de boze geesten en demonen. En daarom “heer der woning”. Dat is iets 
wonderlijks! Want hier gaan we al iets zien - wat ook ons onderwerp is - hoe satan de naäper en de 
namaker is van alles, wat van God is. In Gods woning, in Gods huis zijn de heiligen, geesten en engelen. 
Maar satan heeft ook zijn huis, d.w.z. dat deel van de schepping, dat hij op het ogenblik, eigenlijk 
onrechtmatig,  in bezit genomen heeft en tot een woning gemaakt van onreine, boze geesten, die aan hem 
onderworpen zijn. 
 
Ik heb u daarnet al gezegd, dat u een goed onderscheid moet maken tussen duivel en demonen. Duivelen 
zijn gevallen engelen, zoals satan zelf een gevallen engel is; zij hebben wel een lichaam, want engelen 
hebben een engelen-lichaam. Maar demonen zijn geesten, die geen lichaam ter beschikking hebben en 
zullen graag, op bevel van hun gebieder Beëlzebul, in mensen gaan wonen, om hen te verleiden en hun 
leven te vergiftigen, zodat die mensen behept worden met allerlei onreine krachten en machten, die in hen 
werken. 
 
En zo is vandaag de hele wereld ontzettend bezeten door allerlei demonen, vooral jonge mensen, ook door 
rock- en popmuziek. Die demonen kruipen bij de mensen in en zetten hen tot drankmisbruik, gebruik van 
allerlei verdovende en verslavende middelen aan, met stemmen in het hoofd, om hen zo het leven te 
verwoesten. Dat gebeurt dus door demonen, maar door middel van de duivel. 
 
Want hij is de Beëlzebul, de gebieder der demonen, heer van het huis; en wee degenen, die nog in dat huis, 
de wereld wonen. Want de wereld is het domein van satan, die zijn legioenen daarheen zendt. Denkt u 
maar aan de Heer Jezus bij die bezetene van Gadara, hoe uit deze man, die door een legioen bezet was, 
die uitgingen en voeren in een kudde van ongeveer 2000 zwijnen, die zich van de steilte wierpen in de zee 
en daar verdronken. 
 
Zo zien we het werk van demonen, die in lichamen kruipen van mensen en dieren, om hen tot allerlei boze 
dingen aan te zetten. Vandaar dat zij ook boze geesten heten; maar zij zetten ook aan tot onreine dingen, 
en daarom heten zij ook onreine geesten. Maar ook tot leugen zetten zij de mensen aan en heten daarom 
ook leugen-geesten. 
 
Velen worden aangezet tot sexuele uitspattingen, omdat daardoor de mens aan satan gebonden en ver-
woest wordt, om zo zijn eeuwig verderf in te gaan. Want daarom is het de satan begonnen, om de mens te 
verderven, waarvoor hij die legioenen demonen, die boze en onreine geesten gebruikt. 
 
Bij de heidenen hadden ze een afgodsbeeld voor Beëlzebul en daar betekende die naam: “de god der 
vliegen”. Hoe kwamen zij daaraan? De duivelen zijn meer de grote luchtbewoners, maar de demonen zijn 
die kleine geniepige dingen, die zo gemeen kunnen sarren, zoals natuurlijke vliegen en muskieten doen.  
 
Daarom heet die afgod “de heer der vliegen”, d.w.z. heer van die kleine geniepigheden en geestelijke 
boosheden, die er altijd zijn en waar hij de beschikking over heeft als gebieder. Dat is nu Beëlzebul, waar wij 
dus, als tegenpartijder, mee te maken hebben. We zullen zien in het Woord, hoe Gods kinderen hier 
volkomen overwinning over kunnen hebben, mits we maar in het geloof gaan staan. 
 
We gaan nu naar de vierde naam, die in het Grieks is: “Apollyon” en in het Hebreeuws “Abaddon”. We 
vinden hem in Openb. 9:11 ”Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zij naam is in het 
Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon”.   
 
Deze naam betekent in het Grieks, zowel als in het Hebreeuws “verderver”. Hier zien we hoe ook, satan 
koning is over deze verdervende machten, die dan gelukkig veilig zitten opgesloten in de put des afgronds, 
maar die echter straks als de vijfde engel gaat bazuinen, openbaar gemaakt wordt. 
  
Maar dan is de Bruid van het Lam al weggenomen, want dit gebeurt onder de gerichten, die komen over de 
aarde, als de vijfde engel Gods op de bazuin gaat blazen als gerichtsbazuin. We lezen daarover in Openb. 
9:1 ”en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. (dat is een gevallen engel)  
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Engelen worden in de Schrift ook sterren genoemd en ook satan was een morgenster (Jes. 14:12 “Hoe zijt 
gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der 
volken”!), dit in tegenstelling tot de Heer Jezus, die de Blinkende Morgenster is.  
 
Verder met Openb. 9 “en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des 
afgronds”. 
 
Dan komen die vreselijke, ontzettende gedrochten er uit, die de mensen gaan pijnigen en verderven. En 
waarom is dat? Het is Gods rechtvaardige straf, omdat de mensen in die tijd van allerlei verdovende 
middelen en ook door hun grote afval de duivelen gaan aanbidden en God vervloeken, daarom geeft God 
ze over aan hen. Want zij zullen weten, wie zij als God verkiezen. 
 
Nu, in deze genade-tijd beperkt God de macht van de duivel, doordat deze vreselijke verdervende wezens 
nog in de afgrond zijn opgesloten. Satan zou hen wel willen loslaten, maar de Heer Jezus heeft de sleutel. 
En straks als de maat van de zonde vol is, zodat de mensen God en de Heer Jezus gaan vervloeken en 
bespotten, dan zullen zij vrij gelaten worden. U weet, hoe er steeds meer duivelse erendiensten komen; hier 
in Nederland hebben zij een kerk en tempel, waarin de duivel vereerd wordt. In Engeland en Amerika zijn er 
vele  duivels erediensten. Welnu, straks zal die koning, die verderver, zijn koningschap over deze mensen 
kunnen botvieren, zoals er staat in vers 11 ”Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam 
is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apolyon”. 
 
Ja, in datzelfde hoofdstuk lezen we over hun komst, vers 20-21 ”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 niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen 
zien, noch horen of gaan; zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen (dat zijn verdo-
vende middelen, pharmakeia), noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen”.   
 
Kijkt u maar om u heen, hoe dat hand over hand en van dag tot dag toeneemt; en hoe dat zelfs nog goed 
gepraat wordt. Dat is ontzettend, die geest van wetteloosheid ! 
 
 
Tot zover, volgende keer gaan we hiermee verder. 
Amen. 
 


