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Engelen

Uw Bijbel laat zien dat de aarde lang voor Adam en Eva door engelen werd be-
woond. Maar deze engelen zondigden! Wat was de OORZAAK van hun zonde? En

wat kunnen we zeggen van de rechtvaardige engelen – wat doen zij in deze tijd?

GOD is de Schepper. God heeft in eeuwigheid
bestaan. In de vorige les hebben we geleerd WIE en
WAT God is. In Johannes 1:1 lezen we: "In den
beginne was het Woord …", dat is de Persoon die
het Woord werd genoemd. Hij is de Woordvoerder.
"En het Woord was bij God …" God is dus een an-
dere Persoon. Johannes 1:1 openbaart in feite twee
personen. Maar let op het volgende:

"En het Woord was God." Het Woord is ook
God en "alle dingen zijn door Hem gemaakt …"
(vers 3). "In het Woord was LEVEN" (vers 4).

Deze verzen in Johannes 1 hebben het over nie-
mand anders dan de twee eeuwige leden van het
GODKONINKRIJK. We zien hier "God" die de
Vader werd, en het "Woord" dat Christus werd. Zij
hebben leven in Zichzelf. En Zij leefden met elkaar.
HOE leefden Zij? Volgens de weg van LIEFDE!

God had het Woord lief. Hij sprak over het
WOORD – nadat het Jezus de Christus geworden
was – als: "Mijn geliefde Zoon …" En de Zoon had
de Vader lief en gehoorzaamde Hem. Deze liefde –
deze MANIER VAN LEVEN – was de houding die
alles wat Ze deden stuurde.

De schepping van engelen

Wat DEED de Godfamilie? Wat is Hun bezig-
heid? God is SCHEPPER. Maar zelfs voordat God
het fysieke universum schiep, schiep Hij eerst enge-
len.

Evenals beide leden van de Godfamilie eeuwig
LEVEN in Zichzelf hebben, zo gaf het Woord toen
Hij de engelen schiep, hun ook leven in zichzelf.
Zij kregen een eigen leven – een leven dat zichzelf
eeuwig in stand houdt. De engelen dienden bij de
troon van God in de hemel. Twee van hen, met de
rang van cherub, werden op het hoofdkwartier van
God in de hemel opgeleid en spreidden hun vleu-
gels uit over Gods troon (Ezechiël 28:14). Een van
hen was LUCIFER.

Later schiep het Woord de aarde tegelijk met de
rest van het universum (Genesis 1:1). God stelde de
aarde onder Zijn bestuur. Op onze planeet plaatste
Hij onder Hem engelen, blijkbaar een derde deel
van hen (Job 38:4-7; Jesaja 14:14; Openbaring
12:4), om de schepping verder te ontwikkelen, te
verfraaien en te voltooien.

Maar hoe moesten deze engelen hun doel op
aarde bewerkstelligen? Hoe moesten ze het goed
met elkaar kunnen vinden en gelukkig zijn? Wat
moest hun gedrag jegens hun Schepper en jegens

elkaar bepalen? Gods bestuur over hen!
Daar God Schepper is, regeert, bestuurt en be-

paalt Hij de manier van leven van geschapen, intel-
ligente wezens. Gods bestuur instrueert hen die er-
onder staan, in Zijn manier van leven die liefde,
samenwerking en uitgaande bezorgdheid voor an-
deren is. Om Gods bestuur op aarde uit te voeren
plaatste Hij de vooraanstaande aartsengel Lucifer
op een troon over de hele aarde (Jesaja 14:12-14).

Gods wet van liefde

Alle bestuur is gebaseerd op een fundamentele
wet of constitutie. En de constitutie of grondwet
van Gods bestuur is de wet van God – de manier
van leven waarop de twee leden van de Godfamilie
leven! Gods bestuur is eenvoudigweg het toepassen
van Gods MANIER VAN LEVEN.

Gods wet kan opgesomd worden in het ene
woord liefde (Romeinen 13:10). Dit is zo omdat
Gods natuur LIEFDE is (1 Johannes 4:16), en Gods
wet weerspiegelt Zijn karakter. Zodoende is het
bestuur van God dus de toepassing van het PRIN-
CIPE van LIEFDE.

De liefde van God stroomt uit naar anderen. God
is geïnteresseerd in het goede voor anderen en het
welzijn van anderen. Gods liefde is de houding van
samenwerking, dienen, helpen. Het is de weg van
"geven" in plaats van "nemen".

God heeft het Woord altijd liefgehad en het
Woord heeft God altijd liefgehad. Zoals we hebben
gezien zei de Vader van het Woord toen het Chris-
tus werd: "Dit is Mijn geliefde Zoon" (Mattheüs
3:17). De Zoon heeft de Vader lief en gehoorzaamt
Hem. De Vader heeft altijd de leiding gehad (Jo-
hannes 8:28-29; 15:10). De twee hebben in alle
eeuwigheid in harmonie met elkaar geleefd (Johan-
nes 10:30). De LIEFDE die Ze voor elkaar hebben
– deze MANIER VAN LEVEN – is de houding die
ten grondslag ligt aan alles wat de Godfamilie doet.

Lucifer verwerpt Gods wet

De wet van God is in principe zowel op engelen
als op mensen van toepassing. Het principe dat ten
grondslag ligt aan Gods wet blijft hetzelfde – liefde
jegens God en liefde jegens elkaar.

De Bijbel zegt ons duidelijk dat de engelen die
op de aarde waren geplaatst, zich niet langer
aan de weg van liefde hielden en zondigden (2 Pe-
trus 2:4). Zonde is het overtreden van Gods wet van
LIEFDE – de weg van vrede, samenwerking en
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harmonie – de weg van geven in plaats van de weg
van nemen.

Lucifer stond toe dat door IJDELHEID de hou-
ding van begeerte, naijver, jaloezie en wedijver in
hem ontstond. Hij begon volgens de weg van "ne-
men" te leven in plaats van volgens Gods weg van
"geven". Lucifer verwierp zodoende God en Zijn
wet van liefde. Daarmee kwam er een einde aan het
bestuur van God op aarde.

Lucifer bracht uiteindelijk een derde deel van
Gods engelen in een leger bijeen en steeg op ten
hemel in een poging de heerschappij over het uni-
versum van God af te "nemen". Maar zij werden
afgeslagen en op de aarde teruggeworpen. Als
gevolg daarvan werd de aarde "woest en ledig"
(Genesis 1:2). De aarde werd een duistere en geruï-
neerde planeet!

Laten we ons verdiepen in de hele geschiedenis
van wat er gebeurde en de stappen die God neemt
om Zijn bestuur – Zijn manier van leven – op de
hele aarde te herstellen. Dan zullen we zien wat de
rechtvaardige engelen in deze tijd doen en hoe we
beschermd kunnen worden tegen de listen van de
duivel en zijn demonen.

Maar pak uw Bijbel erbij voordat we met deze
belangrijke studie beginnen, zodat u alle schriftge-
deelten kunt opslaan die in antwoord op de vragen
in deze les worden vermeld. U zult het ook heel
nuttig vinden om deze verzen in een notitieboek op
te schrijven. Dit zal u niet alleen in staat stellen om
uw studie op ieder willekeurig ogenblik opnieuw
door te nemen, maar het zal ook helpen om u deze
schriftgedeelten echt eigen te maken.

Laten we nu met de les beginnen!

LES 14

Lucifer komt in opstand tegen Gods bestuur

Toen God engelen op de aarde stationeerde, stel-
de Hij een machtige aartsengel over hen aan om het
bestuur van God uit te oefenen. De oorspronkelijke
naam van deze aartsengel in het Hebreeuws bete-
kent "Lichtbrenger" – in het Latijn was die naam
"Lucifer".

Lucifer was een ontzagwekkend geestelijk we-
zen met een majestueuze schoonheid, oogverblin-
dende helderheid, grote kennis, macht, intellect en
wijsheid. Maar Lucifer zondigde!

Er zijn twee bijbelse passages – Jesaja 14 en
Ezechiël 28 – die ons verslag doen van Lucifers
oorspronkelijke geschapen toestand en zijn grote
zonde.

1. Was Lucifer een van de beschuttende cherubs
die Gods troon bedekten? Ezechiël 28:14; Exodus
25:18-20.

OPMERKING: In Exodus 25 is Gods instructie
aan Mozes vastgelegd betreffende het patroon van
de verbondsark die voor de tabernakel gemaakt
moest worden. De beschrijving van deze unieke
kist begint in vers 10. Zoals de verzen 17-21 laten
zien, moest er een verzoendeksel op liggen, dat de
troon van God in de hemel – het hoofdkwartier van
het bestuur van God over het hele universum – uit-
beeldde. Er moesten twee cherubs op het verzoen-
deksel worden geplaatst, aan elke kant één. Hun
vleugels moesten deze gelijkenis van Gods troon
bedekken.

Lucifer had ook eerder die functie gehad bij de
troon van God (Ezechiël 28:14). Hij was opgeleid
in het uitoefenen van Gods bestuur voordat God
hem met de leiding over de engelen op aarde be-
lastte.

2. Besloot de vroegere Lucifer de aarde te ver-
laten en naar de hemel op te stijgen in een poging
zijn troon (die in Eden stond, de hof van God) te
verhogen boven alle engelen ("sterren") van God?
Ezechiël 28:13; Jesaja 14:12-14.

3. Wilde Lucifer feitelijk de positie van de aller-
hoogste God overnemen? Jesaja 14:14.

OPMERKING: Het is duidelijk dat Lucifer niets
minder in gedachten had dan de Schepper God van
Zijn troon te stoten en zelf de opperste heerser te
worden!

Hier zien we – in de vorm van een individueel
geschapen wezen – het opperste meesterstuk van
Gods scheppende macht, en dat wezen keert zich
tegen zijn eigen Schepper – net als het monster van
Frankenstein zijn eigen maker probeerde te vernie-
tigen – in een poging om alle macht in handen te
krijgen om over het onmetelijke universum te heer-
sen!

Zijn bestuur zou geen bestuur zijn geweest op
basis van de principes van Gods LIEFDE – van
geven, van uitgaande bezorgdheid voor het welzijn
van anderen – maar veeleer gebaseerd op wedijver,
zelfgerichtheid, ijdelheid, lust en begeerte; op naij-
ver, jaloezie, haat, geweld en vernietiging; op gees-
telijke duisternis en dwaling in plaats van licht en
waarheid; op lelijkheid in plaats van schoonheid.

4. Lucifer, de hoogste aartsengel, was volmaakt
in al zijn wegen vanaf de dag van zijn schepping
totdat er iets in hem gebeurde. Wat werd er in hem
gevonden? Ezechiël 28:15. Werd hij ijdel? Verdierf
(Leidse Vertaling) hij zijn wijsheid? Vers 17.

OPMERKING: Toen Lucifer gedachten kreeg
over wedijver, ijdelheid, naijver, lust en begeerte,
ontstonden er gedachten van wrok en opstandig-
heid, en veranderde zijn vermogen tot rationeel
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denken. Zijn denken werd verdorven, vervormd en
verdraaid. Zijn denken werd totaal verwrongen!

Lucifer was niet langer tevreden om slechts over
één planeet te heersen. Hij wilde over het hele uni-
versum heersen! Hij zei: "Ik zal … boven de sterren
[engelen] Gods mijn troon oprichten …" (Jesaja
14:13). Zo werd Lucifer de eerste rebel – de eerste
zondaar!

Op subtiele wijze ondermijnde Lucifer het
denken van de engelen waarover God hem had ge-
plaatst, misschien heel geleidelijk aan, totdat hij
erin slaagde hen in hun denken tot opstandigheid
aan te zetten. (Tussen twee haakjes, dit kan Lucifer
heel wat tijd hebben gekost, misschien wel miljoe-
nen jaren – de Bijbel laat zich daar niet over uit.)
Lucifer zorgde ervoor dat de engelen zich ontevre-
den gingen voelen en door God tekortgedaan,
waarbij hij wrok en bitterheid in hun denken
teweegbracht.

5. Wat gebeurde er met de poging van Lucifer
en zijn engelen om de controle over het universum
uit handen van hun Schepper te rukken? Jesaja
14:12; Openbaring 12:3-4. Hoe beschreef Jezus
Satans val uit de hemel? Lucas 10:18.

OPMERKING: Lucifer werd doelbewust de te-
genstander van zijn Maker. Dat was zijn keus, niet
die van God – toch stond God toe dat dit gebeurde!
Daarom veranderde God zijn naam in wat hij werd
– SATAN – wat tegenstander, concurrent, vijand
betekent. En de engelen die met hem op de aarde
werden teruggeworpen, werden bekend als de-
monen.

De aarde wordt een geruïneerde planeet!

Gods wet is de basis van Gods bestuur. En zoals
we in onze vorige studies leerden, is ZONDE de
overtreding van Gods wet (1 Johannes 3:4). We
leerden ook dat zonde een straf met zich meebrengt.
Let op wat het cataclysmische effect was van de
zonde der engelen.

1. Zegt de Bijbel duidelijk dat de engelen zon-
digden? 2 Petrus 2:4.

OPMERKING: Kunt u zich voorstellen dat en-
gelen zondigende engelen werden? Toch is dat wat
God openbaart. En daar zonde de overtreding is van
Gods wet, overtraden deze engelen – in hun rebellie
– Gods WET VAN LIEFDE – het fundament van
Gods bestuur – Gods manier van leven!

2. Laat de Bijbel duidelijk zien dat wereldom-
vattende zonde wereldomvattende vernietiging te-
weegbrengt? 2 Petrus 2:5-6; Genesis 6:5-13.

OPMERKING: Deze verzen in Genesis 6:5-13
laten zien dat wereldomvattende, menselijke zonde
wereldomvattende vernietiging teweegbracht voor
het oppervlak van de aarde! Alle vlees waar ook ter
wereld had gezondigd. Slechts Noach vond genade
en vergeving voor Gods aangezicht. Alleen Noach
"wandelde met God". De zondvloed vernietigde dus

alle menselijk leven op aarde, behalve dat van
Noach en zijn gezin.

Later verspreidden de homoseksualiteit en an-
dere zonden van Sodom en Gomorra zich over de
hele omgeving van deze twee steden. Daarom liet
God over het hele gebied een fysieke, vurige ver-
woesting komen waardoor alles werd vernietigd!

De zonde van de engelen, die plaatsvond voor-
dat de mens werd geschapen, was wereldomvat-
tend; daarom was het effect van hun zonde op de
aarde ook wereldomvattend. De universele, wereld-
omvattende zonde van de engelen die "hun oor-
sprong [de aarde] ontrouw werden en hun eigen
woning verlieten …" (Judas 6), resulteerde in de
fysieke vernietiging van het hele oppervlak van de
aarde! Maar hoe gebeurde dat?

God schiep de aarde om gebruikt, onderhouden,
verbeterd en verfraaid te worden. Dit gebruik wordt
geregeld door Gods wet. Toen de engelen tegen
God in opstand kwamen, werd de wet van Zijn
bestuur niet langer op aarde toegepast. Daarmee
kwam ook een einde aan de instandhouding van de
fysieke aarde en al haar oorspronkelijke schoonheid
en heerlijkheid. Het resultaat was verval en uitein-
delijk werd de aarde in duisternis gehuld! Lucifer
was geschapen als een volmaakte brenger van
LICHT. Nu werd hij de bron van DUISTERNIS,
dwaling, verwarring en kwaad.

3. Hoe beschrijft de Bijbel de buitengewone
cataclysmische condities op aarde die het gevolg
waren van de zonde der engelen? Genesis 1:2.
(Neem in les 13 de omstandigheden die door Luci-
fers rebellie op aarde werden teweeggebracht, nog
eens door. Les 13 legt de betekenis uit van de He-
breeuwse woorden tohu en bohu, die in Genesis 1:2
vertaald zijn met "woest en ledig".)

OPMERKING: Onderhand kunt u zich afvragen
of God van tevoren wist dat Lucifer en de engelen
onder hem zouden zondigen en deze wereldomvat-
tende verwoesting zouden teweegbrengen. Per slot
van rekening weet God toch alles?

Het antwoord is NEE! Als God zou besluiten dat
Hij van tevoren wilde weten welke keus zij zouden
maken, dan zou Hij hun denken moeten hebben
programmeren om dat te doen en hen dus hebben
moeten dwingen die keus te maken. In plaats daar-
van gaf God deze geestelijke wezens, evenals Hij
dat aan alle menselijke wezen doet, het vermogen
voor zichzelf te denken – te redeneren, te kiezen,
beslissingen te nemen. Anders zouden zij, en ook
wij, niet meer zijn dan robots die van tevoren waren
geprogrammeerd of verteld werden wat ze moesten
doen!

God koos ervoor engelen, en later mensen,
wezens te maken met een vrije wil – in staat eigen
keuzes te maken. Anders zouden noch engelen
noch mensen rechtvaardig karakter kunnen ontwik-
kelen.
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God verleende engelen een eigen onafhankelijk
denken met grote kennis – superieur aan dat wat de
mens heeft. Men zou kunnen veronderstellen dat als
hun zo'n grote kennis was verleend, ze nooit een
verkeerde keus zouden maken of zonde zouden
begaan.

Toch overtrad een derde van alle engelen Gods
wet! Hun grote kennis voorkwam niet dat ze in op-
stand kwamen, zondigden en daardoor wereldom-
vattende chaos en vernietiging teweegbrachten. Zij
keerden zich af van Gods manier van leven tot
ijdelheid, lust en begeerte, jaloezie en naijver,
wedijver lijdend tot conflict, geweld en oorlog. Ze
gingen zich storen aan Gods bestuur over hen. Zij
kozen ervoor hun eigen weg te gaan – de weg van
"nemen" – en verwierpen Gods weg – de weg van
"geven". Door deze doelbewuste keuze vormden zij
dus een zondig karakter in zichzelf.

Maar God liet de planeet Aarde na Lucifers op-
stand niet in een staat van verval blijven en als een
puinhoop. God begon de aarde te herstellen zodat
deze menselijk leven in stand zou kunnen houden –
de volgende stap in Zijn plan – zoals beschreven in
Genesis 1.

Een opvolger moest zich kwalificeren

Op dit punt in onze studie aangekomen moeten
we een fundamenteel principe van Gods bestuur
begrijpen – een staat kan nooit zonder hoofd.

Oorspronkelijk plaatste God Lucifer aan het
hoofd van Gods bestuur op aarde. Toen hij tegen
God in opstand kwam, oefende hij niet langer het
bestuur van God uit en diskwalificeerde zichzelf
voor verdere bestuursfuncties binnen Gods rege-
ring. Maar hij (met zijn veranderde naam Satan)
moet op die troon van de aarde blijven totdat zijn
opvolger die zich gekwalificeerd heeft hem te ver-
vangen, in zijn functie is geïnstalleerd!

Het feit dat Satan in de hof van Eden was om de
eerste mensen te verzoeken – dat hij nu zelfs "de
god van deze wereld" is (2 Corinthiërs 4:4) en "de
overste van de macht der lucht" (Efeziërs 2:2), die
de bevoegdheid had om "alle koninkrijken der aar-
de" aan Christus te geven (Mattheüs 4:8) – is vol-
doende bewijs van dit fundamentele principe van
opvolging in Gods bestuur.

Toen Lucifer in opstand kwam en een derde deel
van de engelen hem volgde, werd het duidelijk dat
slechts de twee leden van de Godfamilie niet
wilden en niet konden zondigen. De volgende stap
voor God was een begin te maken om Zichzelf door
menselijke wezens voort te planten, die als ze een-
maal door Gods Geest als leden van Zijn goddelijke
familie GEBOREN zouden zijn, nooit zouden zon-
digen of afwijken van Gods bestuur.

Het lag ook in Gods plan besloten dat een op-
volger zich tijdens zijn leven op de aarde die nog
steeds door Satan werd geregeerd, zou kwalificeren

om Satan als wereldheerser te vervangen. Hij moest
de verzoekingen van Satan weerstaan om te bewij-
zen dat hij God zou gehoorzamen in plaats van de
duivel. Zodoende gaf God de eerste mens, Adam,
de gelegenheid Satan te vervangen.

Maar Adam slaagde niet!
Het voorval met de verboden vrucht in de hof

van Eden vertelt het verhaal. Het is uiterst belang-
rijk dat we begrijpen wat er werkelijk gebeurde!

Waarom Adam niet slaagde zich te kwalificeren

1. Wat voor soort bomen liet God in de hof van
Eden groeien? Genesis 2:8-9. En welke specifieke
opdracht gaf Hij Adam betreffende deze bomen?
De verzen 15-17.

2. Wat zou er met Adam gebeuren als hij van de
vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad
zou eten? Vers 17.

OPMERKING: De boom des "levens" en de
boom der "kennis van goed en kwaad" hebben een
geweldige betekenis voor ons in deze tijd. Dit
waren letterlijke bomen, maar ze hadden ook een
symbolische betekenis.

De boom des levens vertegenwoordigde de
Heilige Geest van God en eeuwig LEVEN. Hij
vertegenwoordigde ook de weg van Gods bestuur,
dat wil zeggen de geestelijke wet van God. Door
dus van de vrucht van die boom te nemen, zou de
mens geopenbaarde, geestelijke kennis kunnen ont-
vangen en begrijpen.

De boom der kennis van goed en kwaad verte-
genwoordigde de weg van de duivel – de weg van
opstand tegen Gods bestuur, de weg om voor jezelf
te bepalen wat goed is en wat kwaad. Die boom
beeldde zonde uit en de straf die daarmee gepaard
gaat, die voor de mens de eeuwige DOOD is
(Romeinen 6:23). God gaf Adam dus de opdracht
niet te eten van de vrucht van deze boom des
DOODS!

Laten we echt begrijpen wat dit betekent.
Adam was gemaakt uit het stof der aarde en had

een tijdelijk, fysiek-chemisch bestaan gekregen. Hij
had geen eeuwig LEVEN in zichzelf. Net als een
opgewonden uurwerk dat afloopt, bevond hij zich
in het proces van het met elke ademtocht ouder
worden. Op ieder moment was hij, zoals we zouden
kunnen zeggen, "slechts één ademtocht verwijderd
van de dood" – de beëindiging van zijn bestaan.

God bood daarom Adam de boom des "levens"
aan, die Gods Heilige Geest en eeuwig LEVEN
vertegenwoordigde. Als Adam en Eva van de
vrucht van die boom zouden hebben gegeten, dan
zouden ze Gods Geest hebben ontvangen en door
Hem zijn verwekt.

God verleent niet ogenblikkelijk onsterfelijk-
heid. Eerst wordt men verwekt – bevrucht met het
geestelijke leven van God – en zodoende wordt
men een "erfgenaam" van eeuwig LEVEN zoals in
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les 8 werd uitgelegd. Gods Geest zou Adam en Eva
ook toegang tot Gods denken hebben gegeven – tot
Zijn liefde, geloof en macht die leiden tot eeuwig
LEVEN! De Heilige Geest zou de kracht hebben
gegeven om het karakter van God in hen te vervol-
maken en zou uiteindelijk hun sterfelijke lichamen
veranderd hebben in uit geest geboren leden van de
Godfamilie!

Gods Geest zou Adam en Eva ook geestelijke
kennis, begrip en wijsheid hebben verschaft. Hij
zou begrip van de geestelijke wet van God hebben
gegeven – de levenswijze die leidt tot vrede, geluk,
tevredenheid, succes in het leven, samenwerking en
wederzijdse bezorgdheid voor de naaste.

Er zijn heel algemeen gesproken slechts twee
manieren van leven – uitgebeeld door de twee
bomen in Eden. De ene is uitgaande LIEFDE. We
duiden die kortweg en eenvoudig aan als de weg
van "geven". De andere is de weg van "nemen".
Dat zijn twee uiteenlopende levenswijzen, die te-
gengestelde richtingen uitgaan en ook tegengestelde
resultaten voortbrengen!

3. Maar misleidde de sluwe Satan Eva tot het
niet geloven van God en zodoende ongehoorzaam
te zijn aan Zijn opdracht? Genesis 3:1-7. Loog de
duivel door tegen haar te beweren dat ze een onster-
felijke ziel had in een stoffelijk lichaam en niet zou
sterven? Genesis 3:4. Impliceerde Satan op subtiele
wijze dat God bepaalde vitale "kennis" voor haar
verborg, kennis waar ze eigenlijk recht op had? De
verzen 5 en 6. (Let op de woorden "verstandig te
worden" in vers 6.) At Adam doelbewust van de
verboden vrucht? Vers 6.

4. Werd Adam misleid tot het niet geloven van
God, of wist hij eigenlijk wel beter? 1 Timotheüs
2:14. Koos hij desondanks voor de weg van onge-
hoorzaamheid aan God door met zijn vrouw te eten
van de verboden vrucht? Genesis 3:6.

OPMERKING: Op de eerste sabbatdag instru-
eerde de God die de eerste mensen schiep en later
Jezus Christus werd, Adam en Eva in Gods levens-
wijze – de weg van het bestuur van God gebaseerd
op de wet van God – evenals Lucifer en zijn enge-
len na hun schepping in de wegen van Gods bestuur
werden geïnstrueerd.

Spoedig daarna misleidde Satan Eva op sluwe
wijze tot het niet geloven van wat God had onder-
wezen. Zij nam van de verboden vrucht en gaf daar
iets van aan Adam. Door die vrucht van haar aan te
nemen koos Adam ervoor Gods opdracht niet te
gehoorzamen en zo verwierp hij Gods bestuur over
hen.

Toen Adam van de verboden vrucht nam, ei-
gende hij zichzelf de autoriteit toe om te bepalen
wat geestelijk goed en kwaad is. Hij eigende zich
het voorrecht toe te beslissen wat goed en kwaad is
– wat juist en verkeerd is – wat rechtvaardig is en
wat zonde is. Maar Adam was vanuit zichzelf hier-

toe niet in staat.
Adam verwierp de geopenbaarde geestelijke

kennis van God. Hij maakte de keus die hem
beperkte tot kennis van het fysieke en materiële. Hij
verwierp de geestelijke kennis die een gelukkige
relatie met God en de medemens zou hebben voort-
gebracht. Hij verwierp Gods Heilige Geest, Gods
liefde, Gods bestuur en eeuwig LEVEN! Hij was
ongehoorzaam aan het expliciete bevel van zijn
Maker. Adam ZONDIGDE en bracht de straf die
met zonde samenhangt over zichzelf en al zijn na-
komelingen! (Romeinen 5:12-19; 6:23)

5. Wat gebeurde er met het denken van Adam en
Eva nadat zij ervoor kozen de weg van Satan te
volgen? Genesis 3:7.

OPMERKING: De ogen van beiden werden
"geopend". De houding van opstandigheid van de
duivel vestigde zich in Adams denken toen hij de
verboden vrucht aannam. Satan, een geestelijk
wezen, plaatste in beider denken een houding van
ijdelheid, van zelfgerichtheid, van "nemen", van
een afwijzen van autoriteit. Die karakteristieken die
we de "menselijke natuur" noemen – het vleselijk
denken (Romeinen 8:7) beschreven in Jeremia 17:9
– komen van Satan de duivel zelf! (Bedenk dat we
deze verbazingwekkende waarheid in les 9 hebben
bestudeerd.)

6. Werd Adam en Eva verdere toegang tot de
boom des LEVENS en Gods Geest ontzegd? Gene-
sis 3:22-24.

OPMERKING: Toen Adam zondigde, sneed hij
zichzelf af van God (Jesaja 59:2). En God sneed
hem en zijn nakomelingen af van de toegang tot de
boom des LEVENS. De menselijke familie werd
afgesneden van de Heilige Geest. De mens had, tot
de tweede Adam kwam, geen toegang tot de
Heilige Geest, behalve een aantal specifieke enke-
lingen die God individueel riep.

De tweede Adam kwalificeert Zich tot heersen

1. Wie is de "tweede Adam" waar de Bijbel het
over heeft? 1 Corinthiërs 15:45-47.

2. Stelde Christus de Heilige Geest en eeuwig
LEVEN opnieuw beschikbaar? 1 Corinthiërs 15:22;
Johannes 1:4; 10:10; 7:37-39; 1 Johannes 5:11-12.
Maar kunnen sinds Jezus' eerste komst alleen zij die
God de Vader roept, Zijn Geest ontvangen en één
van Zijn "eerstelingen" worden? Johannes 6:44; Ja-
cobus 1:18.

OPMERKING: De mensheid werd sinds Adam
geen eeuwig LEVEN aangeboden totdat Christus,
de tweede Adam, Zijn kerk oprichtte en eeuwig
LEVEN begon aan te bieden aan die eerstelingen
die de Vader voor Jezus' tweede komst zou roepen.
Sommigen van u krijgen evenals Adam dat LEVEN
in deze tijd aangeboden! En u zult moeten kiezen.

We hebben allemaal te strijden tegen Satans ver-
keerde invloed, dus het is nu niet gemakkelijk om
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te overwinnen. Maar door de kracht van Zijn Geest
helpt God ons Hem te gehoorzamen. Zij die laten
zien dat ze Gods LEVENSWIJZE willen volgen,
zullen Zijn "eerstelingen" zijn – de eersten die voor
altijd LEVEN en een leidersrol zullen ontvangen in
Gods heersende familie!

3. Openbaarde God vóór Jezus' menselijke ge-
boorte dat Hij een heerser zou worden en een troon
zou ontvangen? Lucas 1:30-33. Zal er niet alleen
geen einde komen aan Zijn bestuur, maar ook geen
einde aan de toename van Zijn bestuur? Vers 33;
Jesaja 9:5-6. (Vers 6 letterlijk vertaald uit het He-
breeuws luidt: "Aan de toename van het bestuur en
van vrede is er geen einde op de troon van David en
Zijn Koninkrijk …")

4. Openbaarde God, nadat Adam niet slaagde
om Satan als wereldheerser te vervangen, dat een
toekomstige nakomeling van moeder Eva Satan zou
overwinnen? Genesis 3:14-15.

OPMERKING: Deze profetie voorspelde in feite
de geboorte van de tweede Adam die Satan zou
overwinnen – dat Jezus Christus erin zou slagen
Zich te kwalificeren Satan te vervangen (de kop
van de slang "vermorzelen") en het bestuur van
God op aarde te herstellen!

5. Hoe kwalificeerde de tweede Adam Zich om
Satan als heerser over deze wereld te vervangen?
Mattheüs 4:1-11.

OPMERKING: Voordat Jezus Satan als wereld-
heerser kon vervangen, moest Hij onderworpen
worden aan de zwaarste test om te bewijzen dat Hij
het bestuur van God getrouw zou uitoefenen.

Zoals God Satan had toegestaan Adam te testen,
zo stond Hij hem nu ook toe Jezus te testen, maar
dat pas nadat Jezus 40 dagen en nachten had gevast.
Blootgesteld aan de sterkste krachten van honger
haalde Jezus in het weerstaan van de duivel drie
keer de Schriften aan en gehoorzaamde Hij deze –
HIJ GEHOORZAAMDE AAN HET BESTUUR
VAN GOD!

Jezus bewees dat Hij loyaal en trouw was aan
Gods bestuur en dat niets Hem ertoe kon brengen
het te weerstaan of ongehoorzaam te zijn!

Jezus kwalificeerde Zich op die manier om Sa-
tan als wereldheerser te vervangen – Gods bestuur
over alle volken uit te oefenen. Maar Jezus werd
toen nog niet in die functie aangesteld.

6. Na Zich te hebben gekwalificeerd om Satan te
vervangen en Koning over de hele aarde te worden,
en na Zijn opstanding tot Zijn vorige verheerlijkte
staat, keerde Jezus Christus terug naar de hemel
(Handelingen 1:9-11). Tot wanneer zal Jezus vol-
gens plan in de hemel blijven? Handelingen 3:20-
21.

OPMERKING: Het bestuur van God, dat niet
langer op aarde werd uitgeoefend toen Lucifer en
zijn engelen in opstand kwamen, zal bij Christus'
tweede komst worden hersteld. Jezus Christus komt

om Gods bestuur over alle volken te herstellen –
één opperst, goddelijk bestuur dat de wereld een
"Utopia" van blijvende vrede, welvaart en de kennis
van Gods geweldige basisplan met de hele mens-
heid zal brengen!

7. Welk belangrijk werk moet gedaan worden
voor Christus' wederkomst om Gods bestuur op
aarde weer op te richten? Mattheüs 24:14; Marcus
13:10.

OPMERKING: Jezus voorspelde dat Hij vlak
voor Zijn wederkomst in de eindtijd een werk zou
oprichten om de wereld Zijn komst aan te kondigen
om het bestuur van God op aarde te herstellen
(Mattheüs 28:19-20). Voor dit doel stichtte Hij door
Herbert W. Armstrong, de eindtijdapostel van Gods
kerk en Zijn voornaamste woordvoerder tot wereld-
leiders in deze tijd, de Worldwide Church of God.
En evenals Christus de apostelen trainde, die op
hun beurt hun leerlingen – discipelen – trainden om
anderen te onderwijzen, zo heeft de heer Armstrong
Ambassador College opgericht om studenten te on-
derwijzen en te trainen om in deze tijd anderen te
onderwijzen.

Deze kerk verkondigt op krachtige wijze de
waarheid over Gods wet en Zijn komende bestuur.
Door de uitzendingen van de "World Tomorrow"
televisie- en radioprogramma's en de tijdschriften
De Echte Waarheid en Het Goede Nieuws open-
baart God Zijn plan om Zijn levenswijze van liefde,
vrede en blijdschap op aarde te herstellen.

En daarnaast publiceren we de lessen van deze
schriftelijke Bijbelcursus waardoor u de waarheid
van God leert – zoals die is geopenbaard aan Zijn
uitverkozen en trouwe apostel – door een studie van
de Bijbel op basis van vers na vers.

6000 Jaar heerschappij van Satan

De OORZAAK van alle problemen in de wereld
van deze tijd is terug te voeren tot het voorval met
de verboden vrucht in de hof van Eden!

Door voor de vrucht van de boom der kennis
van goed en kwaad te kiezen, koos Adam ervoor
"zijn eigen gang te gaan" zonder God. Als gevolg
daarvan veroorzaakte hij voor zichzelf en zijn nage-
slacht een wereld vol problemen. De mens heeft
sinds die tijd altijd onder de consequenties van die
verkeerde beslissing moeten lijden!

Toen Adam van de vrucht van de boom der ken-
nis van goed en kwaad nam, verwierp hij Gods
levenswijze van "geven". Hij koos in plaats daarvan
voor Satans levenswijze van "nemen". God reser-
veerde daarom de eerste zes duizendjarige "dagen"
van de menselijke geschiedenis voor een getuigenis
van de vruchten van het volgen van Satans levens-
wijze.

We hebben daarom altijd vandoen gehad met
een wereld gemaakt door de MENS, waarbij de
belangrijkste architect niemand anders was dan de
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onzichtbare "overste van de macht der lucht"
(Efeziërs 2:2) – de echte "god" van deze huidige,
zondige wereld (2 Corinthiërs 4:4) – Satan.

Na de zonde van Adam en Eva paste God in
principe een "afstandelijke" benadering op de
wereld toe. We hebben nu bijna 6000 jaar achter de
rug waarin de mens afgesneden is geweest van
God. In deze periode heeft de mens onder de on-
zichtbare en niet besefte invloed van Satan de dui-
vel gestaan. De mens heeft geprobeerd zijn eigen
maatschappijen, zijn eigen bestuursvormen en zijn
eigen religies te organiseren in overeenstemming
met de manier die hem juist schijnt, maar die tot de
DOOD heeft geleid! (Spreuken 14:12)

In deze periode heeft God niet geprobeerd de
wereld geestelijk behoud te geven (Hebreeën 9:27).
Allen die hebben geleefd en zonder begrip van de
waarheid van God zijn gestorven, zullen aan het
einde van de 1000 jaar in een toekomstig oordeel
terechtkomen, in een opstanding tot fysiek leven. Er
is alleen van Abel, Henoch en Noach vastgelegd dat
ze zich tijdens de eerste 1900 jaar tot God hebben
gewend. Na de zondvloed gehoorzaamde, geloofde
en vertrouwde Abraham op God. Maar God be-
loofde het volk Israël in de dagen van Mozes nooit
geestelijk behoud. Als zij Zijn bestuur zouden ge-
hoorzamen, beloofde God hun nationale rijkdom,
grootheid en macht, maar geen eeuwig LEVEN.
(Dit zal in een toekomstige les diepgaand worden
uitgelegd.)

Door al deze millennia heen werd Gods Geest
slechts gegeven aan de profeten en een klein aantal
andere uitverkorenen – en dat alleen maar om een
opdracht van God uit te voeren (zie als voorbeeld
Jeremia 7). Toen kwam Jezus dezelfde kennis
verkondigen die Hij ook aan Adam en Eva had
geopenbaard. Maar de mensen geloofden Hem niet.
Velen geloofden in Hem, maar ze geloofden Hem
niet!

En zodoende gaf God – zoals we in les 1 leerden
over de 7000-jarige "week" die God voor de mense-
lijke geschiedenis had bestemd – zes "dagen" van
1000 jaar elk over aan Satan, waarin de leugen en
de volslagen zinloosheid van zijn levenswijze van
"nemen" aangetoond kon worden.

Als gevolg hiervan is de hele menselijke bescha-
ving mentaal, moreel en geestelijk ziek geworden
en heeft vooruitgang geboekt die in werkelijkheid
achteruitgang is. De wereld is decadent geworden
en brengt nu zijn eigen verwoesting teweeg! De
verschrikkelijke toestand van deze huidige, zondige
wereld is het eindresultaat van het in het verleden
en in deze tijd leven volgens Satans levenswijze
van "nemen" in plaats van volgens Gods levenswij-
ze van "geven", en dit is allemaal terug te voeren op
de beslissing die onze eerste ouders, Adam en Eva,
namen!

God heeft Satan dus toegestaan 6000 jaar heer-
schappij te hebben over de aarde. God zei in feite
tegen Satan: "Zes dagen zult gij werken en al uw
werk doen" – in dit geval Satans werk van mislei-
ding en vijandschap tegen God – "maar de zevende
dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij
geen werk doen" (Exodus 20:9-10).

God zij dank dat we dicht bij het einde van de
zes werkdagen zijn die Satan heeft gekregen. Gods
duizendjarige "sabbatdag" staat op het punt aan te
breken!

Utopia na Satans verwijdering!

Bij de wederkomst van Jezus Christus zal de
aartsbedrieger die verantwoordelijk was voor het
lijden van deze wereld en die de mensheid op de
rand van uitroeiing heeft gebracht, 1000 jaar totaal
weerhouden worden om de wereld te misleiden
(Openbaring 20:1-3).

Oorlog zal dan buiten de wet zijn gesteld en af-
geschaft. Het komende Koninkrijk van God zal de
wetten en regels van God op de hele aarde herstel-
len. Daardoor zal een nieuwe beschaving ontstaan
die gebaseerd is op GODS levenswijze die in
wereldvrede zal resulteren (neem hiervoor les 4 nog
eens door).

De mensen zullen zekerheid en geluk vinden.
Angsten en zorgen zullen verdwijnen. Ziekte en
kwalen zullen worden uitgeroeid. Ledigheid en lui-
heid zullen verdwijnen als de mens het nut inziet
van en vervulling vindt in gezonde, winstgevende
bezigheden. Families zullen dicht bij elkaar wonen,
niet slechts uit een gevoel van plicht, maar in
warmte, geluk en harmonie. Gebroken gezinnen en
scheidingen zullen iets van het verleden zijn.

In deze vreugdevolle wereld van morgen zal de
hele aarde uitbreken in zingen, dansen en blijd-
schap! De mens zal leren wat overvloedig leven
werkelijk is. En dan zal God beginnen om de we-
reld behoud te geven als aan miljoenen mensen de
weg van eeuwig LEVEN onderwezen zal worden!

Wat kunnen we – nu we de 6000 jaar van Satans
bestuur vergeleken hebben met die van Christus'
1000-jarige heerschappij over de aarde – dan zeg-
gen over de engelen die er lang geleden voor kozen
God gehoorzaam te blijven? Wat doen zij in deze
tijd?

De rol van de rechtvaardige engelen in deze tijd

De Bijbel duidt erop dat tweederde deel van de
engelen trouw bleef aan God. Deze ontelbare mil-
joenen geschapen wezens zijn Zijn dienaren die
Hem helpen Zijn plan met de mens uit te voeren en
daarnaast voeren ze nog andere verantwoordelijk-
heden uit. Laten we zien wat Gods woord ons
daarover te zeggen heeft.

1. In de Bijbel worden diverse typen engelen
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beschreven van wie de verschijningsvorm en de
taak verschillend zijn. Zijn er cherubs bij Gods
troon? Psalm 99:1. En serafs? Jesaja 6:1-7. Zijn er
andere engelachtige wezens en "oudsten" rondom
Gods troon? Openbaring 4:2-11.

OPMERKING: Cherubs zijn verbonden met
Gods troon: of ze vervoeren de troon, of ze voeren
belangrijke opdrachten uit vanuit die troon, zoals
het bewaken van de boom des levens nadat Adam
en Eva zondigden (Genesis 3:24). Bedenk dat Luci-
fer, een beschuttende cherub (Ezechiël 28:14), voor
de tijd van Adam grote autoriteit kreeg om Gods
bestuur over miljoenen engelen op aarde uit te oe-
fenen.

De beste beschrijving van cherubs wordt gevon-
den in het boek Ezechiël. In de hoofdstukken 1, 9
en 10 lezen we over cherubs die Gods troon vervoe-
ren. Zij zijn groot, krachtig en worden beschreven
als wezens met vier gezichten en vier vleugels.

De serafs hebben een grote gelijkenis met de
menselijke gedaante en hebben zes vleugels, terwijl
de vier "beesten", of beter vertaald: "levende schep-
selen", beschreven worden met de gecombineerde
karakteristieken van cherubs en serafs. Er wordt in
de Bijbel geen beschrijving gegeven van de 24 oud-
sten, behalve dat ze witte klederen dragen en ieder
een gouden kroon op hun hoofd hebben.

2. Heeft God ook de beschikking over engelen
die voortdurend over de aarde trekken om de alge-
mene toestand van de wereld waar te nemen en
Hem daarover te rapporteren? Openbaring 5:6; Za-
charia 4:10; 2 Kronieken 16:9. Zijn er andere ontel-
bare miljoenen engelen die God dienen rondom
Zijn troon in de hemel van waaruit Hij het univer-
sum bestuurt? Daniël 7:9-10.

3. De apostel Paulus heeft het in Hebreeën 1 en
2 over de verschillen tussen de mens en engelen.
Wordt ons duidelijk gezegd dat "de toekomende
wereld" – het Millennium en daarna – niet door en-
gelen bestuurd zal worden? Hebreeën 2:5. Maar
wordt ons, als wij de uit geest geboren zonen van
God worden, heerschappij over de engelen beloofd?
Hebreeën 2:6-8; 1 Corinthiërs 6:2-3.

OPMERKING: God inspireerde Paulus naar
voren te brengen dat de mens nu iets lager dan de
engelen is gesteld, maar in de toekomst OVER
Gods "werken" – Zijn hele schepping, inclusief de
engelen – gesteld zal worden!

4. Wat verklaart, behalve samenstelling, het
geweldige verschil tussen engelen en mens? He-
breeën 1:5, 13.

OPMERKING: De mens, die nu lager is gesteld
dan de engelen, heeft een oneindig veel hogere
bestemming! Noch dier, noch engel, noch enig an-
der wezen, behalve de mens, werd geschapen om
door het geestelijke voortplantingsproces letterlijk
verwekt te worden en dan feitelijk in de goddelijke
GODFAMILIE GEBOREN te worden!

Engelen werden en kunnen nooit verwekt en uit
God GEBOREN worden! Geen enkele engel kan
ooit een letterlijk deel van de GODDELIJKE FA-
MILIE VAN GOD worden!

5. Wat is specifiek Gods doel met Zijn gescha-
pen engelen? Hebreeën 1:7, 14. Zijn geestelijk ver-
wekte christenen de "erfgenamen" waar Paulus het
over heeft? Romeinen 8:16-17; Galaten 3:26-29;
4:6-7.

OPMERKING: Engelen, die nu hoger zijn
gesteld dan de mens, werden geschapen om Gods
dienaren, boodschappers en vertegenwoordigers te
zijn in het uitvoeren van Zijn bestuur over het uni-
versum. Met betrekking tot de mens hebben de en-
gelen nu als taak om de geestelijk verwekte kin-
deren van God, die Zijn geestelijke "erfgenamen"
zijn, bij te staan en te dienen.

Laten we, om de voornaamste activiteit van
Gods engelen in deze tijd te illustreren, de status
van de jonge zoon van een rijk man in beschouwing
nemen. Het kan zijn dat terwijl hij nog kind is, hij
onder de hoede staat van een volwassen dienaar of
oppasser die daartoe door zijn vader is aangesteld.
De dienaar is ouder, meer ontwikkeld qua kennis,
fysiek en mentaal veel meer ontwikkeld – maar
potentieel veel lager in status. Want als de zoon
volwassen is, zal hij zijn vaders rijkdom en macht
erven. Daarom is de dienaar, alhoewel ouder en
volwassener, slechts een dienaar die de jonge "erf-
genaam verzorgt". Op dezelfde manier staan enge-
len in deze tijd in dienst van de geestelijk verwekte
mensen.

6. Staan Gods kinderen onder bescherming van
engelen die in nauw contact staan met de Vader in
de hemel? Mattheüs 18:10; Handelingen 12:15.

7. Hebben engelen grote macht? 2 Petrus 2:11.
Blijven de engelen van God dicht bij Zijn gehoor-
zame kinderen om hen voor ongelukken, proble-
men, ziekten en ander kwaad te beschermen? Psalm
34:8; 91:1-12. Zullen Gods engelen ook voor ons
met onze vijanden vechten? Psalm 35:1, 5-6.

OPMERKING: Gods dienende geesten zijn aan-
gesteld om Zijn erfgenamen op weg naar eeuwig
leven te helpen; hen te behoeden voor een vroeg-
tijdige dood en/of ongelukken en hen in hun strijd
te helpen en hen tegen de duivel en zijn demonen te
beschermen.

8. Hebben Gods heilige engelen het vermogen
zich bij gepaste gelegenheden fysiek in de gedaante
van mensen te manifesteren teneinde hun taken uit
te voeren? Daniël 9:21; Hebreeën 13:2. Lees ook
heel Genesis 18 en 19:1-22.

OPMERKING: Engelen zijn ook boodschap-
pers. Zij verschenen aan Abraham, Lot, Hagar,
Mozes, Gideon, Elia en veel van de profeten en
apostelen. Als deze engelen zich manifesteren voor
menselijke wezens doen ze dat in de vorm van ge-
wone mensen. Paulus brengt in Hebreeën 13:2 naar
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voren dat ze soms incognito op pad zijn om Gods
werk uit te voeren, ze openbaren dan niet dat ze en-
gelen zijn. Maar rechtvaardige engelen zullen nooit
zo maar willekeurig verschijnen en verdwijnen om
alleen maar zichzelf en de mens te vermaken.

9. Waarom vroeg de profeet Elisa God de ogen
van zijn knecht te openen? 2 Koningen 6:15-17.

OPMERKING: Begrijpelijk dat Elisa niet bang
was voor zijn fysieke vijanden. Hij zag één van
Gods legers bestaande uit geestelijke wezens op de
berg!

10. Gaf God een speciale engel opdracht over de
Israëlieten te waken en hen in het Beloofde Land te
brengen? Exodus 23:20-23.

11. Is Michaël (één van de aartsengelen die
trouw aan God bleven) de belangrijkste toezicht-
houder op de nakomelingen van het oude Israël?
Daniël 12:1. ("Te dien tijde [de eindtijd] zal
Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van
uw volk terzijde staat; …)

OPMERKING: De Bijbel noemt drie engelen
die een hoge rang hebben, bij naam: Lucifer (Jesaja
14:12), nu Satan de duivel; Gabriël, die bij twee
gelegenheden aan Daniël verscheen (Daniël 8:16;
9:21), aan Zacharias, de vader van Johannes de
Doper (Lucas 1:19), en later aan Maria, de moeder
van Jezus (Lucas 1:26-27); en Michaël, die een der
voornaamste vorsten wordt genoemd (Daniël
10:13) en die door Judas als aartsengel wordt
geïdentificeerd (Judas 9). Michaël is de aartsengel
die specifiek is aangesteld de twaalf stammen van
Israël te beschermen en te dienen.

Het is interessant op te merken dat twaalf enge-
len van God in het nieuwe Jeruzalem poortwachters
zullen zijn (Openbaring 21:12), één voor elke stam
van Israël. Het kan zijn dat deze twaalf in deze tijd
de aartsengel Michaël bijstaan.

12. Werd Gabriël gezonden om de profeet
Daniël begrip te geven van visioenen en zelfs om
geestelijke gevechten te voeren tegen machtige
gevallen engelen ("vorsten") van de duivel opdat
Gods wil onder de regeringen van de mens zou
worden uitgevoerd? Daniël 8:15-16; 9:21-22;
10:10-14, 20-21.

OPMERKING: Uit deze verslagen in Daniël en
elders in de Bijbel kunnen we opmaken dat er in de
geestenwereld een overvloed aan activiteiten plaats-
vindt! God werkt (Johannes 5:17) en Zijn recht-
vaardige dienaren, engelen, helpen om Zijn wil
voor de mensheid uit te voeren. Satan en zijn de-
monen zijn even druk in hun pogingen het plan van
God te dwarsbomen, te doen mislukken en te
vernietigen.

13. Wat deed een engel van God toen de burger-
lijke autoriteiten sommige van de apostelen in de
gevangenis zetten? Handelingen 5:17-20. Stelde dit
de apostelen in staat verder te gaan met de verkon-
diging van de waarheid van God? Vers 21.

OPMERKING: We hebben slechts enkele van
de vele verzen opgeslagen die laten zien hoe Gods
engelen Hem en Zijn heiligen in deze tijd dienen.
Laten we God dankbaar zijn dat Hij Zijn machtige,
heilige en rechtvaardige engelen uitstuurt om het
werk van Zijn kerk bij te staan en er over te waken,
alsmede over diegenen onder ons die Zijn geestelijk
verwekte kinderen zijn – Zijn erfgenamen die
spoedig in de over het universum regerende familie
van God geboren zullen worden!

Pas op voor uw tegenstander!

Zoals deze les duidelijk heeft laten zien, heeft
God Satan de duivel niet geschapen. God schiep
een cherub met hoge rang – een aartsengel die Lu-
cifer heette – volmaakt in al zijn wegen, maar met
een vrije wil. Lucifer veranderde zichzelf in de
duivel door zijn opstand tegen het bestuur van God
in de duivel! Door zijn opstand werd Lucifer Satan.
Door zijn eigen keus zich tegen God te verzetten,
maakte hij zich tot Gods tegenstander.

Bedenk dat de grote Lucifer en alle andere
geschapen engelen nooit tot meer bestemd waren
dan de dienaren van God te zijn. Geen der engelen
kan door God worden verwekt en in de familie van
God geboren worden zoals dat voor de mens mo-
gelijk is. Na de opstand van Satan en zijn engelen
schiep God mensen met het potentieel om weder-
geboren ZONEN VAN GOD te worden om deze
aarde en uiteindelijk het hele universum met Jezus
Christus te besturen.

Satan en zijn demonen zijn op de hoogte van dit
feit en haten het! Als gevolg daarvan ziet Satan
menselijke wezens als een ernstige bedreiging voor
zijn levenswijze. Met zijn verdorven en verwrongen
denken beschouwt Satan, die probeerde zich alle
macht en autoriteit van God onrechtmatig toe te ei-
genen, mensen nu als "mededingers", omdat God
de mens ertoe bestemd heeft hem en zijn demonen
als heersers over deze wereld te vervangen!

Satan redeneert: Wat kan er dan beter zijn dan
ervoor te zorgen dat deze "mededingers" God niet
gehoorzamen en zich daardoor diskwalificeren, zo-
dat God hen niet kan gebruiken! Daarom is Satans
hele koppige doel, te beginnen met Adam en Eva,
de hele mensheid te vernietigen en daardoor hoopt
hij het plan van God te verijdelen. Daarom noemde
Christus de duivel een "moordenaar van den be-
ginne" (Johannes 8:44).

Satan poogde Gods plan Zichzelf voort te plan-
ten te verijdelen door er allereerst in te slagen de
eerste Adam zover te krijgen dat hij tegen zijn
Schepper in opstand kwam, waardoor hij zichzelf
diskwalificeerde Satan te vervangen. Hij probeerde
daarna Christus, de tweede Adam, door het burger-
lijke bestuur te laten doden toen Hij nog een jong
kind was. Daarna toen Christus volwassen was,
probeerde Satan Hem geestelijk te vernietigen door



Ambassador College Bijbelcursus Les 1410

Hem te verleiden te zondigen.
Als Satan deze reusachtige worsteling had ge-

wonnen, zou hij de heerschappij over de wereld
hebben behouden. Als Christus won, zou Hij Satan
onttronen en bij Zijn tweede komst wereldheerser
worden. Christus won die strijd door te bewijzen
dat Hij gehoorzaam zou blijven aan het bestuur van
God, de duivel zou weerstaan en tot in alle eeu-
wigheid trouw zou regeren op basis van Gods wet.
En dat moeten wij ook, wil God ons met Christus
medeheerschappij geven over het hele universum!

Ook wij moeten, evenals Christus, Satan over-
winnen door het woord en de Geest van God. God
laat ons zien hoe we die strijd kunnen winnen.

1. Wordt ons duidelijk verteld dat geestelijk
verwekte christenen in een intensieve strijd zijn
gewikkeld voor hun geestelijk leven? 1 Petrus 5:8;
Efeziërs 6:12. Kunnen we het ons veroorloven on-
wetend te zijn over de gevechtstactieken van Satan?
2 Corinthiërs 2:11.

OPMERKING: Wij zijn betrokken bij een
geestelijke oorlogvoering met verdorven geesten.
Wij moeten weten hoe we ons kunnen beschermen
tegen deze onzichtbare vijanden die eropuit zijn ons
geestelijk te vernietigen!

2. Wat is het voornaamste wapen dat Satan ge-
bruikt in zijn pogingen Gods heiligen te vernieti-
gen? Efeziërs 2:2-3.

OPMERKING: Satan, vroeger de grote aartsen-
gel Lucifer die oorspronkelijk in al zijn wegen vol-
maakt werd geschapen (Ezechiël 28:15), ontwik-
kelde zijn satanische natuur door zijn eigen redene-
ringen en keuzes. De mens verwerft op zijn beurt
Satans natuur die deel uitmaakt van wat wij de
"menselijke natuur" noemen. Let erop hoe Paulus
deze denktrant beschrijft: "De gezindheid van het
vlees [een houding verkregen van Satan] is vijand-
schap tegen God; want het onderwerpt zich niet aan
de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet."
(Romeinen 8:7).

Maar als bij berouw, bekering en doop eenmaal
de Heilige Geest van God aan iemands denken is
toegevoegd, heeft hij het geestelijke besef en de
geestelijke kracht om de houdingen van zelfgericht-
heid, lust, begeerte, ijdelheid, jaloezie, naijver,
wrok, bitterheid en haat, houdingen die door Satan
naar het denken van de mens worden "uitgezon-
den", te weerstaan!

Niemand wordt gedwongen op deze impulsen
van Satan te reageren en ze te gehoorzamen. De
duivel heeft geen macht iemand te dwingen ver-
keerd te denken of te handelen! Maar degene die er
niet op verdacht is, doet dat automatisch zonder te
beseffen wat er in zijn denken plaatsvindt. De
meeste mensen drijven gewoon mee en reageren op
emoties en impulsen die vaak in zondige handelin-
gen tot uiting komen (Galaten 5:19-21).

3. Zal de duivel, nadat iemand door Gods

Heilige Geest is verwekt, waardoor men een echte
christen is geworden (Romeinen 8:9), doorgaan om
te proberen de recent verwekte christen te bedrie-
gen – zijn of haar denken te misleiden en de per-
soon weg te voeren van Christus en Zijn levens-
wijze? 2 Corinthiërs 11:2-4. Begonnen sommige
christenen in Paulus' dagen opnieuw ten prooi te
vallen aan de aansporingen van de duivel? Galaten
1:6-8; 3:1. Heeft Satan zijn eigen dienaren waar-
door hij werkt? 2 Corinthiërs 11:13-15.

OPMERKING: Bekering schermt je niet af voor
Satans "golflengte". Hij gaat door met het "uitzen-
den" van de houdingen van zijn natuur naar ons
denken en werkt door anderen om ons leven in
Christus te ondermijnen. Toen Jezus het over over-
winnen had, doelde Hij op het overwinnen van Sa-
tans levenswijze, die tegenovergesteld is aan die
van God. Zij die zich van Satans levenswijze heb-
ben afgekeerd moeten op hun hoede zijn voor hem
en moeten VECHTEN OM zijn subtiele aansporin-
gen TE OVERWINNEN en trouw te blijven aan
Gods levenswijze!

Voordat Jezus Christus Zich kon kwalificeren
om het bestuur van God te herstellen en over alle
naties te regeren, moest Hij standhouden onder Sa-
tans zwaarste verzoekingen. Christus overwon de
listen van de duivel door het geestelijke woord en
de macht van God. Hij kende Gods wil. Daarom
kon de duivel Hem niet misleiden! Hij reageerde op
de verleidingen van de duivel door het juiste
schriftgedeelte aan te halen dat in die situatie van
toepassing was. Hij kende het woord van God door
en door.

4. Moeten christenen in deze tijd de duivel ook
weerstaan door standvastig te blijven aan de waar-
heid die God hun heeft geopenbaard? 1 Petrus 5:9.
Wat moet de duivel doen als we hem standvastig
weerstand bieden? Jacobus 4:7.

5. De apostel Paulus geeft ons specifieke in-
structie betreffende het vechten tegen de impulsen
en houdingen van de duivel. Wat moeten christenen
aandoen om deze geestelijke strijd te voeren?
Efeziërs 6:10-13. Waaruit bestaat Gods geestelijke
wapenrusting? De verzen 14-20.

OPMERKING: "Waarheid" verwijst naar het
geïnspireerde woord van God (Johannes 17:17), het
eerste uitrustingsstuk van de geestelijke wapen-
rusting van de christen. Het "pantser der gerech-
tigheid" is gehoorzaamheid aan Gods geboden
(Psalm 119:172); het "evangelie" is de boodschap
van het komende Koninkrijk van God, wanneer
Christus deze aarde zal besturen en er vrede zal
brengen.

Het "schild van het geloof" verwijst naar het
geloof van Jezus Christus dat in ons kan zijn (Ga-
laten 2:20; Filippenzen 3:9), niet alleen maar naar
ons eigen menselijke geloof. Dit geloof is de gave
van God die Hij ons geeft door de Heilige Geest
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(Galaten 5:22). En dit geloof – Christus' geloof dat
in ons is geplaatst – zal ons in staat stellen Satan en
de zonde te overwinnen en te verslaan!

De "helm de heils" is de kennis van wat behoud
[heil] is, wat erbij betrokken is – het doel van het
leven, het ware doel en potentieel van de mensheid
– goddelijke leden worden van de familie van God!

Het "zwaard des geestes" verwijst naar het
geschreven woord van God (Hebreeën 4:12). Dat is
het aanvalswapen van de christen in de strijd tegen
de listen van de duivel. Om dit wapen op de juiste
manier te gebruiken in het voeren van een win-
nende strijd tegen de geslepen heersers der duister-
nis, moeten we de Bijbel bestuderen om te weten
wat Gods wil en beloften zijn!

Tenslotte vermeldt Paulus "gebed" in het weer-
staan van de aanvallen van Satan. Christenen
moeten in volhardend gebed dicht tot God naderen
(1 Thessalonicenzen 5:17) – bidden voor Gods
kerk, het werk van die kerk en haar dienaren, voor
al Gods mensen en voor zichzelf. Dit is de manier
om Satan te overwinnen en hem tot de vlucht te
dwingen! Dit is de volmaakte strategie om Satans
leger van demonen te verslaan. Als u deze formule
ijverig volgt, zal uw succes om deze satanische te-
genstanders te overwinnen gegarandeerd zijn!

Satans laatste poging om de heerschappij
aan God te ontnemen

Satan, geholpen door miljoenen gevallen enge-
len die nu demonen heten, is de "god van deze
wereld" (2 Corinthiërs 4:4) – de onzichtbare
wereldheerser die de mensheid ertoe aanzet onge-
hoorzaam te zijn aan God.

Al werden Satan en zijn demonen na hun poging
God van Zijn troon te stoten op de aarde terugge-
worpen, toch zijn ze er nog steeds opuit de heer-
schappij aan God te ontrukken. Dit zijn de onge-
woon ambitieuze, immorele en meedogenloze en-
gelen die, al zijn ze geen leden van de Godfamilie,
er op alle mogelijke manieren opuit zijn zich tot de
het universum besturende "goden" te maken die bo-
ven de opperste SCHEPPER God en Zijn familie –
het Koninkrijk van God – staan!

1. Openbaarde Jezus dat Satan nog een poging
zou doen om de heerschappij aan God te ontne-
men? Openbaring 12:7. Zal hij opnieuw op de aarde

worden teruggeworpen? Vers 9. Laat vers 10 zien
dat dit gebeurt vlak voor Christus' komst om het
Koninkrijk van God op te richten? Zal Satan per-
manent van voor Gods aangezicht verbannen wor-
den en van het ooit nog deel uitmaken van Gods
bestuur? Vers 8.

2. Zal de duivel zijn grote woede op de aarde
botvieren? Openbaring 12:12. Zal hij in het bijzon-
der woedend zijn op de eindtijdkerk van God? De
verzen 13-17. Waarom zal hij deze keer uitermate
boos zijn? Laatste deel van vers 12. "Een korte
tijd", voor er wat gebeurt? Openbaring 20:1-3.

OPMERKING: Eenmaal voor de tweede en laat-
ste keer op de aarde teruggeworpen zal Satan weten
dat er slechts nog een heel korte tijd overblijft
voordat hij er duizend jaar lang volledig van weer-
houden zal worden de wereld verder te misleiden
en van zijn pogingen Gods heiligen zowel fysiek
als geestelijk te vernietigen. Daarom zal hij in een
laatste wanhopige poging alle registers opentrekken
om het overblijfsel van Gods kerk te vernietigen –
zij die niet "waardig zijn bevonden te ontkomen"
(Lucas 21:36).

3. Openbaring 12 heeft het over Gods kerk in de
eindtijd en personifieert die als een vrouw. Zal God
Zijn kerk van een schuilplaats voorzien buiten het
bereik van de woede van de duivel? Openbaring
12:14-16. (Lees ook Openbaring 3:10). Zal een
"overblijfsel" van Gods kerk echter geestelijk lauw
zijn en niet waardig worden bevonden te ontko-
men? Vers 17; Openbaring 3:14-19. Zal God hen
berispen en kastijden, hen de vurige beproevingen
van de wraak van Satan laten ondergaan om hen
geestelijk wakker te maken? De verzen 18-19.

OPMERKING: Deze profetie voor de eindtijd
heeft het over een "ontkomen" van Zijn trouwe die-
naren aan de afschuwelijke verdrukking die door
Satan de duivel wordt veroorzaakt. Gods kerk zal in
een "woestijn" verblijven waar ze beschermd zal
worden voor Satan, zijn demonen en zijn menselij-
ke handlangers, en voor de vernietiging van een
wereldoorlog rondom hen.

Zult u daar zijn?
De manier om zeker te stellen dat u naar deze

"plaats" van veiligheid zult worden gevoerd, wordt
in de Bijbel duidelijk gemaakt!
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