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Vanwege de engelen 

De climax van het conflict (5)

Geconfronteerd met de bijbelse waarheid dat satan en zijn engelen rebelleren tegen God, zouden
we kunnen denken:,,Nou, had God die rebellie niet onmiddellijk de kop in kunnen drukken en
satan en zijn engelen naar de vuurzee kunnen sturen, waar ze thuishoren?’’

Zeker, God had dat kunnen doen, maar Hij koos ervoor het niet te doen. In zijn onpeilbare wijs-
heid koos Hij ervoor satan in zijn rebellie tot een instrument te maken voor zijn eigen doeleinden.
C.T. Studd, een Engelse cricketspeler die later zendeling werd, heeft eens gezegd: ,,God heeft
satan bijna meer gebruikt dan enig ander schepsel.’’

God heeft bepaald dat bij onze relatie met Hem bepaalde tests horen waar we doorheen zullen
moeten, om onze relatie met Hem sterk te maken. Dit geldt voor zowel engelen als mensen.
Ongeteste relaties zijn als onzuiver goud. Die zijn in de hemel niet aanvaardbaar.

Daarom zei Jezus tegen de christenen in Laodicea: ,,Ik raad U aan goud te kopen dat in het vuur
gelouterd is.’’ (1) Met andere woorden: ,,Jullie claimen Mijn volk te zijn, maar die aanspraak is
niet geldig totdat jullie de test hebben doorstaan.’’ Goud van zulke kwaliteit is niet goedkoop. Er is
een prijs te betalen!

Satan de tester
Een heel belangrijk instrument dat God gebruikt om ons te testen is satan. In de bijbel wordt hij
twee keer ‘de verzoeker’ genoemd (2). Een meer letterlijke vertaling zou zijn ‘de tester’. Helemaal
in het begin gebruikte God satan als de tester onder de engelen in de hemel. Alleen de engelen die
weigerden satan te volgen in zijn rebellie, slaagden voor de test. De bijbel noemt drie keer dat
Jezus bij zijn wederkomst in heerlijkheid en de oordelen die Hij dan zal uitvoeren, vergezeld zal
zijn van de heilige engelen (3). Deze engelen onderscheiden zich van diegenen die satan in zijn
rebellie zijn gevolgd en daarmee dus hun heiligheid hebben verloren. 

God gebruikt satan ook om de mensheid te testen. Dit begon al bij de eerste mensen - Adam en
Eva. God plaatste hen in het paradijs met slechts één simpel verbod: ze mochten niet eten van het
fruit van de boom van kennis van goed en kwaad. Toen verscheen satan in de tuin en verleidde hen
om juist dat ene te doen wat God verboden had. Toen ze aan deze verleiding toegaven, sprak God
een oordeel uit over hen alle drie. Satan had zijn rol als tester die hem was toegewezen, gespeeld,
maar Adam en Eva hadden in hun test gefaald. Alleen zijzelf waren hier verantwoordelijk voor.

Zelfs in het leven van Jezus zelf werd het satan toegestaan de rol van tester te spelen. Nadat Jezus
veertig dagen had gevast in de woestijn, kwam de verzoeker (de tester) bij Hem en leidde Hem
drie maal in verzoeking (tests) (4). Maar waar de eerste Adam faalde, hield de laatste Adam stand.
Hij overwon glansrijk in alledrie de tests en satan moest zich terugtrekken.
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Drie en een half jaar later werd de tester opnieuw losgelaten tegen Jezus. Eerst voer satan in Judas
Iskariot en gebruikte hem om Jezus te verraden (5). Daarna stookte hij een menigte goddeloze
mannen op om de kruisiging van Jezus te eisen. Opnieuw slaagde Jezus voor de test. Hij legde
gewillig zijn leven neer als een offer voor de zonden van de hele mensheid. 

Maar hier bereikte Gods onnaspeurlijke wijsheid haar climax. De verzoenende dood van Jezus aan
het kruis had alle aanspraken van satan op de gevallen mensheid opgeheven. De schijnbare over-
winning van satan werd de oorzaak van zijn onherroepelijke nederlaag.

Van slaven tot overwinnaars
Toch had God nog een andere manier om satan te gebruiken om zijn ondoorgrondelijke wijsheid te
demonstreren. Satan had de mensheid verleid tot rebellie tegen God en hen daarmee tot slaven
gemaakt. Maar door het offer van Jezus aan het kruis redt God ons niet alleen van onze zonden en
schenkt hij ons zijn Koninkrijk, Hij maakt ons zelfs tot instrumenten om satan nederlagen toe te
brengen. De slaven van satan veranderen in overwinnaars. Alleen God kan zoiets bedacht hebben!

In Openbaringen 12:7-11 beschrijft Johannes een toekomstige oorlog die een einde zal maken aan
satans koninkrijk van rebellerende engelen in de hemelse gewesten:  

7) En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de
draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 
8) maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
9) En de grote draak werd (op aarde) geworpen en zijn engelen met hem.
10) 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 van onze broeders,
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.
11) En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getui-
genis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Dit verslag brengt een aantal heel belangrijke feiten aan het licht:
1. Tot de tijd van de gebeurtenissen die hier beschreven worden, handhaven satan en zijn engelen
voortdurend hun koninkrijk in de hemelse gewesten.
2. Als de stem in de hemel spreekt over ‘onze broeders’, dan worden daarmee de gelovigen op
aarde bedoeld. 
3. Satan en zijn engelen worden niet verdreven voordat ze verslagen zijn door een gezamenlijke
macht van Gods engelen in de hemelse gewesten en de gelovigen op aarde.

We zien een verbazingwekkende climax in het conflict: zij (de gelovigen op aarde) hebben hem
(satan) overwonnen. De verloste gelovigen op aarde zijn verantwoordelijk voor de definitieve uit-
wijzing van satan uit de hemelse gewesten, waar hij zijn koninkrijk gehandhaafd heeft. Satans
slachtoffers zijn uiteindelijk overwinnaars over hem geworden.

De strijd wordt gestreden met geestelijke wapens. Satans machtigste wapen is schuld. Daarom
klaagt hij ons dag en nacht aan voor God. Hij herinnert God aan alle zonden die we begaan heb-
ben, met als doel voortdurend onze schuld te benadrukken. Als we inderdaad schuldig zijn, dan
hebben we geen macht over hem en geen aanspraak op zijn plaats in de hemelse gewesten. Onze
overwinning krijgen we alleen als we gebruik maken van het allerkrachtigste wapen dat God ons
ter beschikking heeft gesteld: het bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis. Het bloed
van het Lam bevestigt het volmaakte, totaal afdoende offer dat Jezus voor ons bracht aan het kruis. 

,,Want door één offerrande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.’’ Het offer dat
Jezus voor ons bracht is voor altijd voldoende. Er hoeft nooit iets aan te worden toegevoegd en er
kan ook niets aan worden afgedaan. De laatste uitspraak van Jezus aan het kruis was: ,,Het is vol-
bracht!’’(7) Het is totaal compleet en volkomen perfect. 

De schijnbare

overwinning

van satan

werd de 

oorzaak 

van zijn

onherroepelijke

nederlaag.



Het beeld van het Pascha
Gods voorziening voor ons in dit eindtijdconflict met satan, werd al profetisch voorzegd in de
verordeningen voor het Pascha, de gebeurtenis waarbij God Israël bevrijdde uit de Egyptische sla-
vernij. Het lam dat in de ceremonie geofferd moet worden, wijst vooruit naar Jezus, het Lam van
God.

Ieder Israëlisch gezinshoofd had de verantwoordelijkheid een lam te selecteren en te slachten en
het bloed op te vangen in een schaal. Maar dan was hij nog niet klaar. Het bloed in de schaal op
zichzelf beschermde nog niemand, niet één Israëliet. Het bloed moest uit de schaal genomen wor-
den en op de bovendorpel en de beide deurposten van elk Israëlisch huis gestreken worden. Pas
dan was dat huis beschermd. Gods belofte was: Wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij,
oftewel: ,,Mijn oordeel zal u overslaan en niet op u komen.’’

Daarom was er dit tweede, noodzakelijke onderdeel van de Pascha-ceremonie: de hysop, een
plant die veel voorkomt in het grootste deel van het Midden Oosten. Het hoofd van iedere familie
moest een bundel hysop plukken, de bundel in het bloed in de schaal dopen, en het dan op de
bovendorpel en de twee deurposten van zijn huis strijken. Alleen dan was dat huis beschermd.

Wat heeft dit te maken met het offer van Jezus aan het kruis toen Hij zijn levensbloed gaf voor
ons? Om een beeld te ontlenen aan de ceremonie van Pascha: het bloed is op dit moment in de
schaal. Maar het bloed in de schaal beschermt nog niemand. Het moet overgebracht worden van
de schaal naar de plaats waar ieder van ons woont. Bij het Pascha was het de hysop die het bloed
aanbracht op de plaats waar het nodig was. Wat komt er in ons leven overeen met de hysop? Hoe
kunnen we het bloed van Jezus toepassen waar het nodig is? 

Het antwoord vinden we in Openbaring 12:11: Zij (de gelovigen op aarde) hebben hem (satan)
overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis. Ons getuigenis
doet voor ons wat de hysop deed voor de Israëlieten. Als we persoonlijk getuigen wat het bloed
van Jezus voor ons doet, dan kunnen we al het goede opeisen dat God voor ons heeft bewerkt
door het offer van Jezus aan het kruis. Ons vrijmoedige, voortdurende getuigenis is als hysop die
het bloed van Jezus aanbrengt op de deurposten van ons leven. 

We moeten ons echter wel bedenken dat satan de bijbel ook kent. Hij is bekend met de doelen die
God onthuld heeft in de Schrift. Hij weet dat volgens Gods plan de gelovigen op aarde het instru-
ment worden voor zijn uiteindelijke nederlaag. Daarom is zijn strategie ons te verlammen met
gevoelens van schuld en allerlei leugens, zodat we ons totaal onwaardig, onzeker en incapabel
voelen. Met dat doel beschuldigt hij ons voor onze God, dag en nacht. (9)

We zouden kunnen vragen: Waarom legt God satan met al zijn beschuldigingen en leugens niet
het zwijgen op? Het antwoord is dat God niet voor ons doet wat we zelf moeten doen. Hij heeft
ons daar immers de middelen voor gegeven. Hij heeft ons geestelijke wapens gegeven waarmee
we iedere aanklacht die satan tegen ons heeft kunnen overwinnen. Op elke beschuldiging van
satan kunnen we antwoorden dat het bloed dat Jezus aan het kruis vergoot voorzien heeft in een
volledige en volmaakte verzoening en genoegdoening. Daarom zijn we niet schuldig!

Handleiding voor eindtijdsoldaten
In een werelds leger krijgt iedere soldaat bij zijn inlijving de benodigde wapens. Daarna wordt hij
getraind om die wapens effectief te hanteren. Als soldaten in Gods eindtijdleger is het voor ons
noodzakelijk te leren omgaan met de wapens die God voor ons heeft: het bloed van het Lam en
het woord van onze getuigenis. We moeten leren op een effectieve, doelgerichte manier te belij-
den welke voorzieningen God ons heeft geschonken door het bloed van Jezus.

Hieronder beschrijf ik een ‘trainingshandleiding’ over het toepassen van alle dingen die het bloed
van Jezus voor ons beschikbaar heeft gemaakt. Als u vertrouwd raakt met deze teksten uit de bij-
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bel - of, nog beter, ze uit het hoofd leert - dan bent u voorbereid om deel te nemen aan de
omvangrijke geestelijke strijd waarmee dit tijdperk zal eindigen.

We overwinnen satan door persoonlijk te getuigen wat het woord van God zegt dat het bloed van
Jezus voor ons doet.  (Openbaring 12:11)

Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de hand van de duivel. (Efeziërs 1:7)

Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (1 Johannes 1:9)

Door het bloed van Jezus word ik voortdurend gereinigd van alle zonden. (1 Johannes 1:7)

Door het bloed van Jezus ben ik gerechtvaardigd, rechtvaardig gemaakt, alsof ik nooit gezondigd
had. (Romeinen 5:9)

Door het bloed van Jezus ben ik geheiligd, heilig gemaakt, apart gezet voor God. (Hebreeën
12:13)

Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid om in Gods tegenwoordigheid te komen.
(Hebreeën 10:19)

Het bloed van Jezus roept voortdurend tot God in de hemel voor mij. (Hebreeën 12:24)

Een laatste vereiste
Openbaring 12:11 sluit af met één opvallend kenmerk van hen die als overwinnaars in deze strijd
naar voren komen: Zij hadden hun leven niet lief tot in de dood. Hoe passen we dit op onszelf
toe? Het betekent dat het voor ons belangrijker is om de wil van God te doen dan om in leven te
blijven. Als we ons ooit in een situatie bevinden waar gehoorzaamheid aan God ons het leven zal
kosten, dan zullen we God toch gehoorzamen.

Waarschijnlijk zullen we niet allemaal voor deze radicale zwart-wit keuze komen te staan. Maar
waar het om gaat is onze toewijding. Die voegt iets toe aan ons getuigenis en bepaalt de kwaliteit
ervan. Onze radicale toewijding maakt ons getuigenis tot een wapen waartegen satan niet bestand
is. Daarom moeten we ons afvragen: Kan ik echt zeggen: ,,Ik heb mijn leven niet lief tot in de
dood?’’

In Zijn dienst,

Derek Prince

(1) Openbaringen 3:18
(2) Mattheüs 4:3, 1 Tessalonicenzen 3:5
(3) Mattheüs 25:31, Marcus 8:38, Lucas 9:26
(4) Mattheüs 4:1-11
(5) Lucas 22:3
(6) Hebreeën 10:14
(7) Johannes 19:30
(8) Exodus 12:13
(9) Openbaringen 12:10
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