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Zal satan ooit verzoend worden met God?

Beste vrienden,

Ik heb het gevoel dat God wil dat ik in deze onderwijsbrief een onderwerp behandel dat
ik enkele jaren geleden voor het eerst besproken heb.

Als christenen vandaag zijn wij ons vaak niet bewust dat we voortdurend, nauwelijks
merkbaar, bestookt worden met een filosofie die humanisme wordt genoemd. Deze filoso-
fie stelt de mens voor als de ultieme scheidsrechter van morele of geestelijke waarheid.
Bovendien belooft ze een uiteindelijke, allesomvattende verzoening tussen God en alle
machten van het kwaad. Deze verzoening zou dan niet alleen gelden voor satan en de
gevallen engelen en demonen, maar ook voor iedereen die op dit moment in vijandschap
leeft met God. Er is in deze gedachtegang geen plaats voor de absolute, oneindige straf
van welk schepsel dan ook.

Door de grote nadruk op verzoening heeft deze leer sterke aantrekkingskracht op oprech-
te en welwillende christenen. Toch is de achterliggende gedachte gebaseerd op een ver-
keerde uitleg van de bijbel. Een tekst die bijvoorbeeld regelmatig aangehaald wordt, is
Kolossenzen 1:19-20: Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem (Christus) woning te
maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met
Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op aarde, hetzij wat in de hemelen is. De nadruk wordt
dan gelegd op de centrale frase, namelijk: alle dingen weder met Zich te verzoenen. Maar
de woorden ‘alle dingen’ worden in het vervolg van deze tekst onmiddellijk nader
bepaald: hetzij wat op aarde, hetzij wat in de hemelen is. Zo verwijst de hier genoemde
verzoening dus alleen naar die dingen die op aarde of in de hemel zijn.    

De poel des vuurs blijft bestaan
Deze voorwaarde wordt belangrijk wanneer we de beschrijving van Gods laatste grote
oordeel in Openbaring 20:7-15 bestuderen. In vers 11 lezen we dat: …de aarde en de hemel
vluchtten voor Gods aangezicht. En in vers 15 staat: En wanneer iemand niet bevonden werd
geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Dit wijst erop
dat - zelfs nadat hemel en aarde zijn ‘gevlucht’ - de poel des vuurs op zijn eigen plaats
blijft bestaan. Dat wil zeggen dat de poel des vuurs noch op aarde, noch in de hemel gesi-
tueerd is, en daarom niet meetelt in de omvang van de verzoening waarover Kolossenzen
1:20 spreekt. De uitspraak in Kolossenzen geeft zodoende geen reden om te beweren dat
degenen die aan de poel des vuurs worden overgeleverd daarna ooit met God verzoend
worden.

Hoe lang is ‘eeuwig’?
Een ander argument dat gebruikt wordt om iedere vorm van een laatste, oneindige straf
te ontkennen, is gebaseerd op een interpretatie van het Griekse bijvoeglijk naamwoord
‘aionios’. Dit wordt gewoonlijk vertaald met ‘eeuwig’ of ‘eeuwigdurend’. Men beweert
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dat dit Griekse woord is afgeleid van de Griekse stam ‘aion’, wat ‘tijdperk’ of  ‘eeuw’ bete-
kent. Het bijvoeglijk naamwoord zou daarom betekenen: ‘behorende aan of zich uitstrek-
kende gedurende een tijdperk/eeuw’. Met andere woorden, iets wat ‘aionos’ genoemd
wordt heeft geen betrekking op alle eeuwen, maar slechts op één eeuw.
Deze interpretatie wordt bijvoorbeeld toegepast op de woorden van Jezus, wanneer Hij in
Mattheüs 25:46 zegt: En dezen (de vervloekten) zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de
rechtvaardigen naar het eeuwige leven. De woorden ‘eeuwige straf’ houden volgens deze uitleg
geen absolute, oneindige straf in, maar slechts een straf die een eeuw of tijdperk duurt (en
na die tijd ophoudt). Echter, de eerlijkheid gebiedt ons verstand dan om ‘eeuwig leven’ ook
op die manier te interpreteren. Gelooft u oprecht dat Jezus dat bedoelde?

Dit vers levert juist het tegenovergestelde bewijs, namelijk dat het bijvoeglijk naamwoord
‘aionios’ niet alleen ‘dat wat een eeuw duurt’ betekent, maar juist ‘van eeuw tot eeuw’ of
‘voor alle eeuwen’. Deze betekenis is in beide gevallen hetzelfde, of het nu gaat om eeuwig
leven of eeuwige straf.    

Dit wordt nog eens bevestigd door het gebruik van een andere uitdrukking die in het
Griekse Nieuwe Testament voorkomt, namelijk: ‘eis (tous) aionas ton aionon’, ofwel ‘tot in
de eeuwigheden der eeuwigheden’. Deze uitspraak komt in het Griekse Nieuwe Testament
ongeveer twintig keer voor, en wordt meestal vertaald met ‘voor eeuwig en eeuwig’. Het
Grieks kent geen krachtiger uitdrukking voor iets wat tot in eeuwigheid duurt, iets wat
absoluut oneindig is. Dezelfde uitdrukking lezen we in Openbaring 20:10, waar staat dat de
duivel, het beest en de valse profeet dag en nacht gepijnigd zullen worden in alle eeuwigheden.
Het is onmogelijk om nog nadrukkelijker te zeggen dat hun straf volkomen en absoluut
oneindig zal zijn.

Het enige fundament voor verzoening      
Degenen die spreken over een verzoening tussen satan en God begrijpen het bijbelse funda-
ment voor verzoening niet. In 2 Petrus 3:9 zegt Petrus: De Here…is lankmoedig jegens u, daar
Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.
Merk op, dat Gods lankmoedigheid zich richt op ons, het menselijk ras. Let ook op de grote,
onveranderlijke voorwaarde als enige manier om Gods genade en verzoening te ontvangen:
bekering. Bekering betekent een nederige erkenning van onze fouten, een totaal breken met
de zondige daad, en oprechte, onvoorwaardelijke overgave aan God. Zonder bekering kan
er geen verzoening zijn. 

Het komt voor dat de wil van een schepsel zo vast zit in zijn rebellie dat er later geen moge-
lijkheid meer is te veranderen. In zo’n geval is er geen plaats meer voor berouw. In
Hebreeën 12:17 lezen we over Esau dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen
werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw. Letterlijk staat hier ‘hij kon zich niet beden-
ken’. Esau had een onherroepelijk besluit genomen over zijn eerstgeboorterecht. Daarom
was er geen weg terug naar de zegen die hij verspeeld had.

Datzelfde geldt tot in de eeuwigheid ook voor satan en zijn engelen. In hun oorspronkelijke
rebellie tegen God, in het volle licht en met hun kennis van de eeuwigheid, hebben ze een
onherroepelijke, onomkeerbare toewijding gemaakt. Hun wil is voor altijd in eeuwige,
onverzoenlijke vijandschap met de Almachtige God en in eeuwige tegenstand tot Hem.
Satan is niet in staat tot berouw; daarom is er voor hem geen mogelijkheid tot verzoening.

Jezus nam de plaats in van mensen, niet van engelen  
In de bijbel staat duidelijk dat het verzoenende offer van Jezus alleen geldt voor het mense-
lijk ras. Jezus is het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. (1) Hij is een verzoening voor
onze zonden…voor die der gehele wereld. (2) In beide teksten wordt het Griekse woord ‘kosmos’
vertaald met ‘wereld’. Een diepgaande studie laat zien dat dit Griekse woord ‘kosmos’ in
het hele Nieuwe Testament alleen wordt toegepast op deze aarde en de mens.

We kunnen drie teksten uit het Nieuwe Testament aanhalen om dit te bevestigen.
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In Romeinen 5:12 zegt Paulus dat door één mens de zonde de wereld (kosmos) is binnengekomen.
Die ene mens was uiteraard Adam. In de hemel was al zonde begaan door satan en zijn enge-
len, maar dat was buiten de wereld. De zonde in de wereld begon met het menselijk ras op
aarde.

In 2 Petrus staat dat God - als het gaat om zijn oordeel over de mens ten tijde van Noach - de
wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach…bewaard heeft (3) en dat de toenmalige
wereld is vergaan, verzwolgen door het water (4). In beide gevallen is het duidelijk dat ‘de
wereld’ betrekking heeft op de mens op aarde. Satan en zijn gevallen engelen horen daar niet
bij.

We mogen dus concluderen dat toen Jezus door zijn kruisdood verzoening bracht voor de
zonden van de wereld, Hij verzoening bracht voor de mens op aarde – en niet voor satan en
zijn engelen. Dit komt overeen met wat Hebreeën 2:14,16 openbaart: Daar nu de kinderen aan
bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn
dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen…Want over de engelen ontfermt
Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.

Jezus werd door zijn vleselijke natuur een afstammeling van Abraham – en daarmee ook van
Adam. Hij was de laatste Adam (5). Aan het kruis werd Hij de verzoenende plaatsvervanger
voor het gehele ras van Adam. Hij nam niet de natuur van een engel aan, en Hij werd geen
plaatsvervanger voor engelen. Er is daarom in Gods rechtvaardigheid geen basis voor het
vergeven van engelen. In feite was het doel van Jezus’ dood aan het kruis niet de duivel te
redden, maar daarentegen de duivel juist te onttronen (6). Duidelijker kan het toch niet? 

Daarom zegt Jezus  - bij zijn glorieuze wederkomst aan het einde van deze tijd– tegen de
‘bokken’ aan zijn linkerhand: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor
de duivel en zijn engelen bereid is (7). Dit eeuwige vuur – ook Gehenna genoemd of de poel des
vuurs – is bereid voor de duivel en zijn engelen. Dit is hun zekere, onvermijdelijke, eeuwige
bestemming. Deze plaats van straf werd echter niet bereid voor de mens. Het is niet nodig
dat er mensen heengaan. Als ze berouw tonen en zich aan God onderwerpen, zal God hen
sparen. Voor hen is er een alternatief – als ze het aanvaarden. Maar voor satan en zijn enge-
len is er geen alternatief.

Twee zijden van Gods munt
Het beeld dat de bijbel geeft van Gods karakter en zijn relaties met mensen, kan worden ver-
geleken met een munt. Een munt heeft twee tegengestelde kanten, die samen de hele munt
vormen. Paulus laat deze twee kanten duidelijk zien: Let dan op de goedertierenheid Gods, en
zijn gestrengheid (9). Hier zien we de twee kanten van Gods karakter: goedheid en gestreng-
heid: enerzijds zijn gunst en genade, anderzijds zijn wraak en oordeel.

Als je één zijde van een munt uitvlakt, wordt hij onvolledig en waardeloos. Zo is het ook
met het beeld dat de bijbel van God laat zien. Als we altijd over zijn goedheid spreken, maar
nooit over zijn strengheid, of alleen over zijn gunst en genade, maar nooit over zijn wraak en
oordeel, dan vlakken we één kant van de munt uit, en maken we het bijbelse beeld van God
onvolledig en waardeloos. De mensen die op deze manier spreken zijn niet trouw aan God,
en niet eerlijk tegenover mensen. Ze vertegenwoordigen God op een verkeerde manier en
daarmee misleiden ze mensen.

Satans advocaten zijn Gods vijanden
In de geestelijke wereld bestaat er geen neutraal terrein. Jezus zei: Wie met Mij niet is, die is
tegen Mij (8). Er zijn maar twee houdingen mogelijk: onderwerping aan God of weerstand
tegen God. Mensen die zich – door bekering– aan God onderwerpen, worden gespaard uit
de poel des vuurs. Alle anderen die zich niet onderwerpen, zijn tegenstanders van God. Ze
verbinden zich automatisch met de duivel en zijn engelen. Door deze verbintenis worden ze
veroordeeld tot dezelfde bestemming – de poel des vuurs. Voor ieder die eenmaal in deze
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poel des vuurs beland is – engelen of  mensen – is er geen weg terug. Het duurt ‘voor eeu-
wig en eeuwig’.

Hierin ligt het subtiele gevaar van deze leer van ‘alverzoening’ voor degenen die zeggen
christen te zijn. In de bijbel maakt God twee dingen heel duidelijk. Ten eerste, God is vol-
komen rechtvaardig en onverdeeld. Ten tweede, God heeft de duivel en zijn engelen ver-
oordeeld tot een straf van eeuwigdurend vuur. Iemand die twijfelt aan de tweede bewe-
ring, twijfelt daarmee ook aan de eerste.

Als u ontkent dat de duivel veroordeeld is tot een eeuwigdurend vuur, wijst u daarmee
ook de waarheid en rechtvaardigheid van God af. Door deze subtiele misleiding heeft
satan u verleid zijn kant te kiezen tégen God. Je kunt niet de advokaat van satan zijn en
tegelijkertijd de vriend van God. Zonder u ervan bewust te zijn, bent u nu gerangschikt
onder de vijanden van God. Als u volhardt in deze houding, vereist Gods rechtvaardig-
heid dat het u net zo zal vergaan als de duivel. Op een dag zult u de angstwekkende
woorden horen: Ga weg van Mij…naar het eeuwige vuur.

Bedenk nogmaals, voor het te laat is, dat dit nooit de bedoeling was voor u. Het is niet
nodig dat u daar heen gaat. Bezin u! Zie af van deze associatie met de duivel. Leg uw vij-
andschap tegen God af. Verneder uzelf en onderwerp u aan de waarheid en rechtvaardig-
heid van God. Daarmee opent u de weg voor God om zijn genade en vrede in uw leven te
herstellen.

Overdenk de woorden van David:

Zou ik niet haten, Here, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan? Ik haat hen met een
volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken
mijn gedachten; zie of bij mij geen heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
(Psalm 139:21-24)

Maak Davids belijdenis uw eigen belijdenis ten aanzien van satan en zijn engelen. Vraag
de Heer uw hart te doorzoeken. Wijk af van iedere doodlopende weg en keer terug op de
eeuwige weg.

In Zijn dienst,

Derek Prince

(1)   Johannes 1:29
(2)   1 Joh. 2:2
(3)   2 Petrus 2:5
(4)   2 Petrus 3:6
(5)   1 Korintiërs 15:45
(6)   Hebreeën 2:14
(7)   Mattheüs 25:41
(8)   Mattheüs 12:30
(9)   Romeinen 11:22 
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