Bijbelstudie Centrum:

“HET DUIZEND JARIG VREDERIJK”
studie is in delen (deel 8-18)

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, beantwoorden. 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 redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede is deze studie 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

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 krijgen nu de vijfde naam, die we ook in Openb. 12:9 en ook op andere plaatsen vinden: ”En de grote
draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang”.

Hiermee wordt gezinspeeld op de rol, die de duivel al had, toen hij het eerste mensenpaar tot zonde verleidde en ten val bracht, waarbij hij de natuurlijke slang als medium gebruikte. Dan weten we, dat hij die slang
gebruikte, omdat de slang de listigste was van alle dieren. En dat is altijd één van de taktieken van de
duivel, dat hij de mens door geraffineerde list verleidt, wat we vandaag in hoge mate om ons heen zien
gebeuren, dat zelfs gelovigen, die in de Heer Jezus geloven, op een zeer listige wijze door een vals
evangelie, een valse leerverkondiging, misleid worden.
Die listige slang was in het paradijs de spreekbuis van de duivel, die niet tegen Eva en Adam zei in Gen. 3:2
”Je moet niet die God geloven“; want hij begon immers niet op een goddeloze wijze, want daar zou hij wel
voor oppassen; maar op een listige wijze: ”Is het ook, dat God gezegd heeft”. (St.V.)
En dan gaat hij een evangelie verkondigen, dat net op het echte lijkt, maar toch net iets afwijkt. Maar God
had niet gezegd: ”Gij zult van die ene boom niet eten of hem aanraken, anders zult gij sterven”. Dan gaat er
een discussie komen!
Zo doet de duivel vandaag nog, waardoor er twijfel gezaaid wordt in het hart, doordat de mens mee
getrokken wordt. Zo verkondigen vandaag vele valse leraars en profeten een evangelie, dat lijkt op het
evangelie van de Heer Jezus, maar dat toch ergens een afwijking heeft. En weinigen slechts zijn er, die zo
het Woord kennen, dat zij weten te antwoorden met: “maar er staat geschreven .....”, zoals de Heer Jezus
satan antwoordde.
Er is nog altijd een schrikbarende onkunde onder de kinderen Gods, over wat er geschreven staat, zodat zij
niet in de gaten hebben, dat het lijkt op het echte, maar het niet is. Oh, laten we bidden om onderscheiding,
want vandaag gaat satan zeer listig te werk, want hij komt vaak in het bijzonder ook met wonderen, tekenen
en krachten. Want het staat geschreven in Gods Woord, dat juist aan het einde van deze bedeling satan in
het bijzonder met wonderen, tekenen en krachten zal komen, dus ook met genezingen. Omdat het net echt
lijkt, zegt men ”Ja, dat moet toch van de Heer zijn”. Maar het is het niet! “Die ore heeft, die hore, wat de
Geest tot de Gemeente zegt“.

Ik wil u er nog even op wijzen, dat die slang ook in de heidense afgoden dienst als god vereert wordt als
“aesculapius”, de god der genezing. Zo zien we op de auto’s van dokters het kenteke van de esculaap. Die
afgod werd bij de heidenen vereerd, als de god der genezing. Genezingen gebeurden in die dagen dan ook
wel, als zijn priesters, die hem dienden, zichzelf in extase brachten en in geestvervoeringen kwamen en
gingen profeteren, zo als de Baäl-priesters deden. Die afgod werd op een baldakijn op de schouders der
priesters rond gedragen. Men deed na, wat vroeger de priesters deden met de Ark des Verbonds, die zij
rond moesten dragen bij Jericho. Er werden inderdaad wel mensen van ziekten genezen, want de duivel
kan ook zijn wonderen doen.
De volgende, de zesde naam, is de draak. Ook deze vinden we in Openb. 12:9 ”En de grote draak werd (op
de aarde) geworpen”.

Ook nog in Openb. 12:3 ”En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met
zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen”.

De draak is het beeld van de anti-god, want hij wil niet alleen konig zijn, maar ook god, die op Gods troon wil
zitten. En wat voor god is hij? Dat zien we aan zijn rode kleur, het rood van het bloed van zijn slachtoffers.
De Heer Jezus noemt in Joh. 8 de duivel, de moordenaar vanaf den beginne, die ook Kaïn aanzette om Abel
te vermoorden. Als zodanig is hij dus de anti-god, de rode draak, die soms vuur spuwt tot verderf.
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De laatste, de zevende naam is Belial, die u vindt op vele plaatsen in de Schrift. Belial betekent “een
nietswaardige”, “een nietsnut” en daarmede wordt in Gods Woord zijn ware aard of karakter door God
geïdentificeerd en zal hij ook zeker de ondergang tegemoet gaan.
We willen nu beginnen om te zien, hoe God door de Heer Jezus die vijand Gods, satan, in zes opeenvolgende gerichten zal vernietigen. En van die zes gerichten zij er reeds drie voltrokken en drie wachten nog
op voltrekking. Het is ook heel belangrijk, dat we dit als kinderen Gods vanuit de Schrift geleerd krijgen.
Daarvoor lezen we eerst nog Ef. 6:11-13 ”Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen
de verleidingen des duivels (daar hebben we mee te maken); want we hebben niet te worstelen tegen
bloed en vlees (mensen), 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”.

Daarom moeten we ook weten met welke vijand we te doen hebben en welke taktieken hij gebruikt; daarom
is het goed, dat we zijn naam hebben leren kennen vanuit de Schrift.
Wie is eigenlijk deze vijand Gods? Deze tegenstander? Hij is dat niet altijd geweest, want lang voordat de
mens geschapen werd (hoe lang weten we niet, is onbelangrijk en zullen we wel met ons mensenlijk
verstand niet kunnen bevatten) behoorde satan in zijn oorsprong, nadat hij geschapen was, tot de orde van
die Cherubs, die in de Schrift worden aangeduid als de Morgensterren.
Dat betekende dus, dat het glanzende en in het volle licht van God levende engelenvorsten waren.
Cherubs, die vertoefden bij de Troon van God en die omringden, zoals Cherubs nog de Troon van God
omringen. Daarvan was satan in zijn oorsprong één van de voornaamsten, vandaar dat hij ook in de Schrift
genoemd wordt “Morgenster”.
We vinden dat in Jes. 14:12 ”Hoe zijt gij uit de hemel gevallen (we zien hier zijn val), gij morgenster, zoon des
dageraads”.

In zijn oorsprong was hij dus ook een zoon van God, want voordat er mensen geschapen waren, had God
onder de engelenvorsten zijn zonen; maar niet in de zin, zoals de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat
moeten we goed onderscheiden!
De cherubs zijn geschapen wezens; de Heer Jezus is nooit geschapen geworden, maar is uit de Vader
uitgegaan en is de eniggeboren Zoon des Vaders. Hoe hoog de heerlijkheid van satan, zijn heerschappij en
zijn schoonheid was, beschrijft ons de profeet Ezechiël.
In Ez. 28 wordt ons deze engelvorst in zijn oorspronkelijke heerlijkheid beschreven, voordat hij tot zonde
kwam. Dit lezen we in de verzen 11-15. ”Het Woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind, hef een klaaglied
aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem (hier wordt satan de koning van Tyrus genoemd): zo zegt de
Here Here: Volmaakt zijt gij van gestalte (dus zijn oorspronkelijke heerlijkheid), vol van wijsheid, volkomen
schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem,
turkoois,chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet”.

Deze edelstenen zijn zinnebeelden van geestelijke macht, die God ons niet anders dan op deze wijze kan
beschrijven. Dat vinden we ook o.a. in Openb. 4 als de apostel Johannes daar de almachtige God en Vader
op de troon ziet zitten en dan kan hij Hem alleen beschrijven als de glans van edelgesteente.
Dan gaat Ez. verder in vers 13b met ”Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat (Goud is ook
zinnebeeld van de heerlijkheid Gods en van het licht van God) en aan u vastgehecht; toen gij geschapen
werd, waren zij gereed. Gij waart (denkt u erom, het staat hier alles in de verleden tijd, dit was dus voor zijn
zondeval) een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven; gij waart op de
heilige berg der goden (hij stond dus voor de Troon van God, die boven de hemelen verheven is), wandelend
te midden van vlammende stenen”. D.w.z. dat hij zijn wegen temidden van het enorme universum van God
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had en we weten hoe dat universum bezaaid is met vlammende stenen, die we kennen als schitterende
sterren.
Vers 15 gaat verder ”Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat (er is
dus een “totdat”) er onrecht in u werd gevonden”. Hoe lang geleden dat geweest is, weten we niet. We

zouden er ook niets aan hebben en voor God is duizend jaar als een dag. We weten, hoe men in het
universum rekent niet met gewone afstanden, maar met lichtjaren en of dat miljoenen of miljarden jaren
geleden geweest is, met ons verstand is dat niet te vatten.
Maar er is dus een tijd gekomen, dat deze overdekkende cherub tot zonde kwam, een ontzettende zonde,
waarover we lezen in Jes. 14 en in Ez. 28. Het was de ontzettende zonde van de hoogmoed, die in hem
kwam.
Jes. 14:13-14 zegt er van ”En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn
troon oprichten (hij wilde niet langer genoegen nemen met zijn positie als engelvorst, maar wilde zich daar

boven verheffen, ja zelfs boven God zelf en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden, want
daar zetelt God) en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten
der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”.

Dat zijn niet de gewone wolken, maar die wolken die ook de moderne wetenschap ziet, als zij in hun
observatoria het universum waarnemen en dan geweldige sterrenstelsels zien, als wolken. Hij wilde dus
opstijen ver boven de hoogste hemel en aan God gelijk worden. Zoal in vers 14 staat ”Ik wil opstijgen boven
de hoogten der wolken (boven de schepping dus), mij aan de Allerhoogste gelijk stellen”.
En dit is zijn val! Dan spreekt God, die als Koning en Rechter over Zijn schepping heerst, Zijn oordeel uit
over deze gevallen engelvorst, die ook nog een derde deel van de engelen meesleepte, mee verleidde.
Dat vinden we ook in Openb. 12. Gods oordeel en gericht zal Hij in zes gerichten uitvoeren. En als die
allemaal voltrokken zijn, dan is satan niet alleen volkomen onttroond, maar dan zal dat, wat hij heeft
trachten te verwoesten in Gods schepping, in veel grotere eer en heerlijkheid hersteld worden.
Satan zal daar zelf aan moeten mee werken, of hij wil of niet. Want al is hij de tegenpartij van God, hij moet
mee werken om die schepping, die hij verstoorde, nog tot veel grotere heerlijkheid te herstellen. Daarom is
zijn oordeel niet in een gericht gekomen, omdal God rechtvaardig, maar ook wijs is.
Daarom is ook zijn macht en kracht tot op de huidige dag nog niet onttroond en vernietigd, want hij moet ook
mee helpen om die Gemeente te heiligen, onder wier voeten hij straks verpletterd zal worden; daar moet hij
zelf aan meewerken om die Gemeente klaar te maken. Al doet hij er alles aan om die Gemeente te
vernietigen!
Hij doet er alles aan om ons te verleiden en te misleiden. Maar het uiteindelijke resultaat zal zijn, dat God
alle dingen doet mee werken ten goede aan diegene, die Hem lief hebben. Ook uw beproevingen en
moeiten, die satan op uw rug legt. Dat is het wonder! Dat is de wijsheid Gods en de heerlijkheid Gods. Als
we dat maar voor ogen houden, dan gaan we satan van de juiste kant bestrijden.
Nu willen we beginnen met het eerste oordeel en gericht over satan, dat al voltrokken is. Dat vinden we
vermeld in Jes. 14:12 ”Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads”. God verbande
hem dus van zijn oorspronkelijke standplaats en woonplaats voor de Troon van God, Gods heilige berg.
De Gemeente zal straks daar die plaats gaan innemen, die heerlijkheid, die satan had. Daarom wordt voor
die Gemeente een plaats bereid in dat Vaderhuis. Satan, die God schiep in de hoogste rangorde van de
geschapen wezens (hoger dan een overdekkende cherub bestond niet) kwam ten val door hoogmoed.
God zal nu straks deze open gevallen plaats doen innemen door uit het laagste van Zijn schepping, de
voetbank van God, uit het stof der aarde, een nietig mensenkind te scheppen, dat door God Zelf in de Heer
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Jezus daartoe gebracht zal worden, dat het een Gemeente zal worden zonder vlek of rimpel en die haar
woonplaats krijgt bij de Vader.
Want de Heer Jezus heeft gezegd ”Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer Ik uw plaats bereid heb,
kom Ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt, waar Ik ben“. “Vader, Ik wil, dat degenen, die Gij Mij
gegeven hebt, Mijn heerlijkheid zullen aanschouwen die Ik bij U heb, eer de wereld was”. Wonderbaar!

Dat eerste gericht lezen we ook in Ez. 28:15b-16 ”totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide
handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u
en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen”.

Dit gericht werd dus al voltrokken, voordat God Adam schiep. Satans oorspronkelijke heerlijkheid duurde,
totdat hij tot zonde kwam en verbannen werd van Gods berg en uit dat grote unuversum van vlammende
stenen.
Zo kwam hij te wonen bij en om de oorspronkelijke aarde, die eerst een schoonheid was, maar door dat
gericht verwoest was geworden. Gen. 1:2 “De aarde nu werd woest en ledig”.
Nu woont hij nog steeds in de luchtlagen om de aarde, wat zijn standplaats zal blijven, totdat hij eruit
geworpen wordt. En zo lang satan zijn woonplaats in de luchtlagen boven deze aarde heeft, zo lang
beïnvloed hij deze aarde dus. Maar voordat God hem niet alleen zal richten en zijn boze aard en werken
volkomen te niet zal doen, moet hij eerst nog mee werken aan een nog heerlijker plan, dat God heeft.
En al doet dat misschien vreemd aan, toch komt satan van tijd tot tijd in de raadsvergadering Gods, die Hij
met zijn engelvorsten heeft, die Zijn schepping onderhouden en beheersen. Want ook satan is nog altijd een
engelvorst, al is hij dan gevallen. Daarom mag hij daar niet blijven, maar hij mag wel in die vergadering
komen. En daar doet hij dat werk, dat we reeds behandeld hebben bij die zeven verschillende namen, wat
we b.v. zien in het boek Job.
Tot zover, volgende keer gaan we hier mee verder.
Amen.
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