
Oorlog  in de
hemelse gewesten

Beste vrienden,
In mijn vorige onderwijsbrief heb ik duidelijk gemaakt dat christenen in hun aanbid-
ding rekening moeten houden met de aanwezigheid van engelen   zowel goede als
slechte. Ik vertelde dat de bijbel gevallen engelen beschrijft vòòr en na de zondvloed
in de dagen van Noach. Ook noemde ik toen de oorspronkelijke rebellie van Lucifer
- die nu satan heet - waarover we kunnen lezen in Jesaja 14:12-15. In deze brief wil ik
die rebellie, en de gevolgen ervan, gedetailleerder onderzoeken. Belangrijke infor-
matie over de opstand van Lucifer vinden we in Ezechiël 28:1-19, waar een beeld
geschetst wordt van twee personen: de vorst (in het Engels staat hier ‘prins’) van
Tyrus en de koning van Tyrus.

De vorst (prins) van Tyrus noemde zichzelf blijkbaar een god, maar in vers 9
wordt hij afgeschilderd als een mens die stervende is in de macht van zijn
tegenstanders. 

Zult gij dan nog zeggen: ik ben een god - terwijl gij een mens zijt en geen
god - als gij staat tegenover hem die u doodt en in de macht zijt van wie u
neerslaan?

De koning van Tyrus daarentegen, is duidelijk een engel die oorspronkelijk
een eervolle plaats had in de hemel.

In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u... 
Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; 

Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wan-
delend temidden van vlammende stenen. 
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Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u
werd gevonden.
(vers 13,14,15)

Lucifer was een figuur die aanzien genoot, maar hij bleef een door God geschapen wezen dat in
opstand kwam tegen zijn Schepper. 

Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot
zonde... (vers 16)  

In de originele tekst vinden we in Leviticus 19:16 een woord van dezelfde stam als het woord
‘handel’. Dit vers beschrijft een ‘lasteraar’ die rondgaat onder zijn volksgenoten. Hieruit kun-
nen we opmaken dat Lucifer waarschijnlijk rondging onder de engelen over wie hij gesteld
was, dat hij hun trouw aan God ondermijnde en hen ertoe bracht om hem te volgen in zijn
rebellie. Hij heeft misschien suggestieve dingen gezegd, zoals: ,,God heeft niet echt waarde-
ring voor je. Als ik Zijn plaats had, zou ik je een veel hogere positie geven.’’ 
God - voor wiens ogen alle dingen open en ontbloot liggen (Hebreeën 4:13)- was Zich
ongetwijfeld bewust van Lucifers activiteiten, maar gaf hem de tijd om zijn plan tot rebel-
lie verder uit te werken, voordat Hij iets tegen hem ondernam.

Trots was uw hart op uw schoonheid - met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet
doen gaan... (vers 17)

Lucifers geweldige wijsheid en schoonheid vulden zijn hart met trots en dat veroor-
zaakte zijn ondergang. Dit is duidelijk ook het motief dat in Jesaja 14:13-14 aan Lucifer
wordt toegeschreven:

En gij overlegdet nog wel: 
Ik zal ten hemel opstijgen
boven de sterren Gods mijn troon oprichten...
ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken,
mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

We moeten ons steeds bewust blijven dat hoogmoed de oorzaak was van Lucifers
val. Dit is namelijk ook het belangrijkste middel dat satan gebruikt om christenen
tot zonde te verleiden. Trots heeft meer mensen doen vallen dan alle andere zon-
den samen.

De relatie tussen de vorst (prins) van Tyrus (een man), en de koning van Tyrus
(een hemels schepsel) laat zien hoe door de geschiedenis heen satanische enge-
len zich bemoeid hebben met wereldse gebeurtenissen en zaken, door aardse
leiders in hun macht te houden. Hun relatie is tegelijk een voorbode van de toe-
komstige verhouding die zich tussen satan en de antichrist zal ontwikkelen.
Satan zal de antichrist gebruiken om de aanbidding van de hele wereld naar
zichzelf toe trekken.

En zij (de hele wereld) aanbaden de draak (satan)... en zij aanbaden het beest
(de antichrist)... (Openb.13:4)

Omdat aanbidding altijd alleen maar aan God toebehoort, probeert satan
voor de laatste keer, door de aanbidding van de wereld voor zich te win-
nen, datgene te bereiken wat hij altijd al wilde: gelijk zijn aan God. 



De locatie van satans koninkrijk

Satan is de hemel uitgeworpen samen met de engelen die hem gevolgd waren in zijn rebellie
tegen God, maar ze zijn nog niet verbannen naar de aarde. In Efeziërs 6:12 beschrijft Paulus hen
als ‘boze geesten in de hemelse gewesten’ (gewesten staat in meervoud). In Kolossenzen 1:16
noemt Paulus de vier belangrijkste rangen van hemelse wezens die door God, in Christus, gescha-
pen zijn: tronen, heerschappijen, overheden en machten (autoriteiten). De twee hoogste rangen
die satan gevolgd zijn in zijn rebellie en die Paulus noemt in Efeziërs 6:12 zijn overheden en
machten. Dit betekent dat er klaarblijkelijk geen tronen en heerschappijen zijn gevallen voor
satans verleiding tot rebellie. 

Vanaf het eerste vers van de bijbel wordt de aarde aangeduid als enkelvoud, maar de hemelen als
meervoud. God schiep de hemelen - in de grondtekst staat hier meervoud. In 2 Korintiërs 12:2
spreekt Paulus van iemand die weggevoerd werd tot in de derde hemel. Het ligt voor de hand dat er
geen derde hemel kan zijn als er niet ook een eerste en tweede hemel bestaat.

Paulus zegt dat deze man werd weggevoerd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord
heeft, die het een mens niet geoorloofd (of ‘mogelijk’) is uit te spreken. Dit betekent dat de derde - en
hoogste - hemel een plaats is van allerhoogste heiligheid, de woonplaats van God zelf. Als de eerste
hemel de hemel is die we vanaf de aarde kunnen zien, dan moet er een tweede, tussenliggende
hemel zijn, ergens tussen de zichtbare hemel en de derde hemel die de woonplaats van God is.

Daniëls drie weken vasten

In Daniël 10:2-12 vertelt Daniël hoe hij drie weken doorbracht met rouwen en (gedeeltelijk) vasten.
Toen verscheen hem een hemels wezen dat zei: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij
uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw
woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden.

Verderop, in Daniël 10:13-21, beschrijft Daniël drie andere engelen: Michael, een aartsengel van God;
de vorst van de Perzen en de vorst van Griekenland. De laatste twee zijn engelen - of misschien aarts-
engelen - van satan. Om Daniël op aarde te bereiken, moest de engel die door God gezonden was de
satanische engelen passeren. Deze engelen werkten hem tegen en moesten dus eerst overwonnen
worden. Dit bevestigt dat satans koninkrijk gelegen is in de ‘hemelse gewesten’, ergens tussen de
hemel waar God woont en de hemel die we vanaf de aarde kunnen zien. Ook kunnen we hier enkele
belangrijke feiten over gebed en geestelijke oorlogsvoering uit opmaken:

1. Het initiatief dat tot deze gebeurtenissen leidde, kwam van Daniël die op aarde was. Zijn gebed en
zijn vasten brachten Gods engelen in de hemelse gewesten in beweging.

2. Tussen de hemel waar God woont en de zichtbare hemel bevindt zich een koninkrijk met satani-
sche engelen. Deze engelen weerstonden de engel die naar Daniël toe gezonden werd vanuit de
derde hemel. 

3. Deze satanische engelen waren zo krachtig dat het Gods engelen drie weken kostte om door hun
tegenstand heen te breken.

4. Daniëls gebeden speelden een cruciale rol in de uiteindelijke overwinning.



Lessen van Daniël

Het verhaal van Daniël bevat een aantal belangrijke lessen die onze gebeden effectiever kunnen
maken. 

1. Ons gebed kan de machten van God in de hemel in beweging zetten.

2. Om de troon van God in de hemel te bereiken, moeten onze gebeden het satanische koninkrijk
in de hemelse gewesten passeren. Daarvoor moeten ze een bovennatuurlijke kracht bezitten.
,,Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.’’ (1 Korinthiërs 4:20)

3. Lofprijs en dankzegging geven kracht aan onze gebeden. Ze dienen om de gebeden ‘omhoog
te schieten’, om ze naar de troon van God te dragen. Smeekbeden, ‘gewone’ gebeden en voor-
bede moeten altijd vergezeld zijn van dankzegging. (1 Timotheüs 2:1)

4. Vasten verhoogt onze geestelijke gevoeligheid en voegt bovennatuurlijke kracht toe aan
gebeden. Sommige satanische machten bezwijken alleen door gebed dat met vasten
gepaard gaat.

In mijn volgende onderwijsbrief wil ik het hebben over verschillende vormen van bescher-
ming die God ons gegeven heeft in onze strijd tegen satans koninkrijk van rebellerende
engelen.

In Zijn dienst,
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DE ONDERWIJSBRIEF VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR, IN EEN OPLAGE VAN 5.500 EN WORDT GRATIS VERSTUURD
NAAR DE ACHTERBAN VAN DEREK PRINCE MINISTRIES NEDERLAND. KOPIËREN VOOR GRATIS VERSPREIDING IS
TOEGESTAAN. EEN GIFT OM DEZE BEDIENING TE ONDERSTEUNEN STELLEN WIJ ZEER OP PRIJS. WILT U MEER
INFORMATIE, NEEM DAN CONTACT OP MET DPM NEDERLAND, POSTBUS 349, 1960 AH, HEEMSKERK, 
TEL. 0251-255044,  OF MAAK UW GIFT OVER OP GIRO 55.17.126 (OF GEBRUIK DE ACCEPTGIRO). 

Voor meer onderricht over vasten en voorbede, lees het onlangs in het
Nederlands verschenen boek ‘Verander de geschiedenis door bidden en 

vasten’, te bestellen met de acceptgiro, of bel 0251-255044)   


