


Hierdie publikasie mag nie verkoop word nie. 
Dit is ’n gratis opvoedkundige diens, in die openbare belang, wat deur die 

United Church of God, an International Association gepubliseer word.



page 1

Is 
Daar 

Werklik ’n 
DUIWEL?

© 2022 United Church of God, South Africa
© 2001, 2009, United Church of God, an International Association 

Oorspronklike titel - Is There Really a Devil?
Alle regte voorbehou. 

Die Skrifgedeeltes in hierdie uitgawe is geneem  
uit die Bybel 1933/1953 vertaling, tensy anders vermeld.



2   Is Daar Werklik ’n Duiwel?   3

In meer onlangse jare het tientalle gewapende konflikte en opstande jaarliks 
regoor die wêreld gewoed, wat die lewens van miljoene geruïneer het. Min 
besef dat selfs nou die tafel vir veel groter katastrofes gedek word.

Waarom word ons samelewings deur soveel konflik, geweld en absolute 
boosheid deurdrenk? Waar kan ons die antwoord kry?

As ’n ligpunt in die wêreld gevind kon word sou dit sekerlik in die terrein 
van godsdiens wees, nie waar nie? 
Maar ongelukkig is selfs gods-
diens, waar baie oplossings vir die 
wêreld se probleme soek, in wan-
orde. Baie onlangse oorloë het nie 
net die ooglopende intergeloofs-
konflikte gesien nie, maar ook 
Christen wat teen Christen veg, 
Moslem wat Moslem doodmaak 
en Jood wat Jood konfronteer.

Verwarring heers in die gods-
dienstige wêreld. Selfs baie voor-
Christelike godsdienste met hul 

heidense gewoontes, praktyke en bygelowe maak ’n terugkeer namate mense 
soek na die betekenis wat hulle nie meer in konvensionele rituele en oortui-
gings vind nie.

Waarom word ons deur hierdie probleme geteister? Waarom sulke chaos en 
verwarring? Is die elende van die mensdom bloot die gevolg van onbeheerbare 
omstandighede—tyd en toeval? Is ons kollektiewe lyding eenvoudig soos 
dinge altyd was en soos dit altyd sal wees?

Wetenskaplikes erken dat ’n basiese wet van die heelal is dat daar ’n oor- 
saak vir elke effek is. Dinge gebeur nie sommer nie. Hulle vind plaas omdat 
iets of iemand hulle laat gebeur.

Trouens, ons kan ’n oorsaak vind vir elke euwel wat ons in die wêreld sien. 
Misdaad, oorlog, godsdienstige verwarring, hongersnood, siekte en voortydige 
dood in hul vele tragiese vorme bestaan alles vir ’n rede. Gebroke huwelike, 
gebroke gesinne, gebroke verhoudings en gebroke samelewings gebeur nie net 
sommer nie.

U kan weet wat die oorsaak vir hierdie wêreld se probleme is, die onderlig-
gende rede vir soveel van die probleme waarmee u in u eie lewe te kampe het. 
Hierdie boekie sal u help om daardie oorsaak te verstaan en—nog belangriker 
—wat u daaromtrent kan doen.

Inleiding

Inleiding
“My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie” (Johannes 18:36).

ie meeste mense wat in gevorderde nasies woon vind dit maklik om te glo 
dat die toestand van die mensdom nog nooit beter was nie. Vir hulle sal be- 
wyse wat hulle elke dag sien, dit moeilik maak om daarteen te argumenteer.

Tegnologies gevorderde lande het die hoogste lewenstandaard in die geskie-
denis. Hulle geniet gerieflike en bekostigbare behuising, vinnige en doeltref-
fende vervoer, baie om te eet en te drink, het meestal ’n stabiele werk, opvoed-
kundige geleenthede en ’n indrukwekkende verskeidenheid vermaaklikheids- 

toestelle en geleenthede. Hulle trek voor-
deel uit ’n inkomste wat hoog genoeg is 
om in hul basiese behoeftes te voorsien en 
het baie oor vir wat hulle nog wil hê.

Maar dit is nie die geval vir die meeste 
van die mensdom nie. Miljoene mense 
gaan slaap honger. Hul karige inkomste 
word gebruik om net genoeg kos te koop 
om hulle aan die lewe te hou. Sommige 
het ’n bietjie oor vir behuising, klere en 
vervoer. Elke dag sterf 35,000 kinders—
genoeg om ’n redelike stad te bevolk—
aan hongersnood of siektes wat verband 
hou met chroniese wanvoeding.

Die lewe van tienduisende word elke 
dag ontydig geneem deur siektes. Cho-

lera, malaria, tuberkulose en tifus—byna uitgeroei in ontwikkelde lande—bly 
dodelike bedreigings regoor die grootste deel van die wêreld. Selfs in ryk lande 
maak kanker, hartsiektes en VIGS duisende elke uur dood.

Nie een van ons het ’n werklik vreedsame wêreld beleef nie. Gedurende die 
laaste paar dekades het die mensdom die verskriklike vermoë ontwikkel om 
alle menslike lewe uit te roei. Nou het ons die wapens—kernkrag, chemies, 
biologies en konvensioneel—om elke man, vrou en kind op aarde baie keer 
dood te maak.

Die vorige eeu alleen het katastrofiese oorloë beleef wat die lewens van 
meer as 150 miljoen mans, vroue en kinders geneem het—meestal burgerlikes. Fo
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Miljoene mense gaan slaap honger. Hul karige inkomste word  
gebruik om net genoeg kos te koop om hulle aan die lewe te hou.
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Die vorige eeu alleen het katastrofiese oorloë beleef wat die  
lewens van meer as 150 miljoen mans, vroue en kinders  
geneem het—meestal burgerlikes.
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delike bewyse van die betroubaarheid van die Bybel, maak seker dat u, u gratis 
kopie van Is the Bible True? aanvra, of laai dit van ons webwerf af). 

Die Bybel bevat ondubbelsinnige interne bewyse dat dit waarlik die Woord 
van God is. Deur sy bladsye openbaar God ware geestelike kennis—inligting 
wat nie van enige ander bron beskikbaar is nie. Dit vertel ons in ontnugterende 
terme dat die duiwel wel bestaan. Dit verduidelik dat hierdie wese en die gees-
tewêreld net so werklik is soos ons eie.

Dit wys vir ons dat Satan ’n onge-
looflike kragtige geeswese is met ’n 
deurdringende invloed oor die mens-
dom. Saam met sy kohorte—wat 
demone of bose geeste genoem 
word—word hy gereeld in die Skrif 
genoem. Hy verskyn van begin tot 
einde, van Genesis tot Openbaring.

Die Bybel openbaar baie oor hier-
die wese. Dit wys vir ons sy herkoms 
en wat gebeur het dat hy nou is soos 
hy is. Dit openbaar sy bedoelings en 

die metodes wat hy gebruik om dit te bereik. Dit beskryf sy karakter en aard en 
die motiverings wat hom dryf. Dit help ons om te sien watter verstommende 
impak sy invloed op ons individueel kan hê, asook sy heerskappy oor die hele 
mensdom. Dit openbaar sy toekoms. Die Bybel gee ons kennis wat ons nooit 
op ons eie kon ontdek of verstaan nie.

Werklike ontmoetings

Jesus Christus het van die duiwel gepraat as ’n kragtige, bewuste, werklike 
wese. As ons Jesus as werklik aanvaar, as die Seun van God—en die Bybel as 
die waarheid van Sy bediening en leringe—moet ons ook die duiwel as werk-
lik aanvaar.

Die skrywers van die vier Evangelies teken gevalle aan waarin Christus 
Satan en sy kohorte, die demone, gekonfronteer het. Die Evangelies, die eerste 
vier boeke van die Nuwe Testament, wys dat Satan die vyand van Christus is, 
vasbeslote om Sy werk te stuit en te ondermyn. Net voor Jesus met Sy bedie-
ning begin het, het Satan deur versoeking probeer om Hom van Sy goddelike 
doel weg te draai (Matteus 4:1-11; Lukas 4:1-13).

Die Vyand van  
die Mensdom

“Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander,  
die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en  

soek wie hy kan verslind” (1 Petrus 5:8).

en primêre oorsaak skuil agter die lyding en tragiese omstandighede wat 
so baie mense teister. Die Bybel openbaar dat ’n kragtige, intelligente en 
geweldige invloedryke wese aktief die goddeloosheid orkestreer wat ons 

planeet oorheers. Die meeste van ons het al van hom gehoor. Die Bybel noem 
hom meestal die duiwel en Satan.

U het dalk gewonder of hy werklik bestaan. Vir baie lyk die duiwel immers 
soos ’n sprokieskarakter—’n groteske, bloedrooi wese met horings, ’n spits 
stert en vlermuisvlerke, wat ’n vurk dra en ’n vuurpoel van immer brandende 
vlamme bewoon. Omdat hy tipies so fantasievol uitgebeeld word, is dit nie 
verbasend dat min mense die idee van ’n duiwel ernstig opneem nie.

Bestaan so ’n wese? Waar kon so ’n wese vandaan gekom het? Wat is sy 
motivering, sy doel, sy voorneme? Wat doen hy? Is hy, soos baie glo, bloot ’n 
mitiese vergestalting van boosheid?

Die meeste mense is nie seker wat om te glo nie. Hulle het óf nie nagedink 
oor die konsep van die duiwel nie óf weet nie waar om te soek om die ant-
woorde te vind nie.

Deur die eeue heen het geloof in die bestaan van die duiwel—’n wese wat 
vir die bose verantwoordelik is—gekom en gegaan. Gedurende die Middel-
eeue was geloof in die Bose en sy invloed op die mensdom onbetwis. Maar 
namate wetenskaplike vooruitgang gedurende die Renaissance, mites en by- 
gelowe wat verband hou met demone en bose geeste geëlimineer het, het die 
idee van die duiwel as ’n letterlike wese in onguns verval.

Daaropvolgende wetenskaplike vooruitgang en toename in onderwys het 
skeptisisme aangemoedig oor die bestaan van ’n geestewêreld, goed of sleg. 
Vandag minag baie die idee van ’n letterlike bose entiteit wat verantwoordelik 
is vir die ellende en lyding wat ons rondom ons sien. Maar wat is die waar-
heid? Bestaan die duiwel?

Waar om ’n betroubare bron van kennis te vind

Waar kan ons betroubare, akkurate inligting oor die geestewêreld vind? Slegs  
een bron kan vir ons die antwoorde gee en inligting aan ons openbaar wat ons 
nêrens anders sal vind nie. Daardie enkele betroubare bron is die Bybel. Verder 
is alles rakend Satan en of hy bestaan, slegs mitologie en spekulasie. (Vir dui-

Die Vyand van die Mensdom
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Vir baie lyk die duiwel soos ’n sprokieskarakter—’n groteske, 
bloedrooi wese met horings, ’n spits stert en vlermuisvlerke. 
Omdat hy tipies so onwerklik uitgebeeld word, is dit nie ver- 
basend dat min die idee van ’n duiwel ernstig opneem nie.
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Is die Hele Wêreld  
Verlei?

As jy die duiwel was en die hele wêreld wou 
verlei, hoe sou jy so ’n uitdaging benader? 

Een briljante strategie sou wees om mense te 
oortuig dat jy nie regtig daar is nie—dat jy 
nie eens bestaan nie. Die beste manier om dit 
te doen sal wees om hulle te laat glo dat die 
enigste bron van informasie wat openbaar wie 
jy is, tesame met jou motiewe en metodes, 
weinig meer is as ’n versameling fabels wat 
niks met hul lewens te doen het nie.

Dit is presies wat ons gesien het. ’n Paar 
eeue gelede, aangespoor deur die teorieë 
van mans soos Charles Darwin—wat met ’n 
manier vorendag gekom het om die skepping 
sonder die Skepper te verduidelik—het baie 
mense die gesag en inspirasie van die Bybel 
direk begin uitdaag. Hulle het begin om die 
bestaan van ’n geestewêreld, 
wat lankal sonder twyfel aan-
vaar was deur diegene wat die 
Bybel geglo het, as blote mite 
en bygeloof bespot.

In die wêreld se voorste uni-
versiteite het skeptici die gel-
digheid en akkuraatheid van 
die Bybel uitgedaag en mate-
rialistiese redenasie onder die 
dekmantel van wetenskap—die 
verwerping van enigiets wat nie 
deur die fisiese sintuie bespeur 
kon word nie—was aan die 

orde van die dag. Generasies van leiers is 
geleer om enigiets wat nie deur wetenskap-
like metodes gemeet kon word nie, oorboord 
te gooi.

Toe kom twee wêreldoorloë. Twee opeen-
volgende geslagte het gesien hoe hul vaders, 

mans en seuns op bloedige slagvelde in veraf-
geleë uithoeke van die wêreld gesneuwel het, 
met geen oorlog wat tot blywende vrede gelei 
het nie. Burgerlike ongevalle was skrikwek-
kend met miljoene lewens wat uitgewis was. 
Verdoof deur sulke brutale massavernietiging 
van lewens en eiendom, het baie hul geloof 
in God verloor omdat hulle gedink het dat ’n 
almagtige Opperwese nooit slagting en lyding 
van so ’n aard sou toelaat nie.

Dus is geloof in ’n almagtige, liefdevolle 
God en vertroue in die Bybel as Sy openba-
ring aan die mensdom, in slegs ’n paar ge-
slagte vernietig.

Alhoewel baie mense in ons moderne 
wêreld steeds beweer dat hulle in God glo, 
neem min hul verklaarde geloof ernstig ge-
noeg op om hul lewens deur dit te laat lei. 
Die Bybel is deurgaans een van die wêreld se 
topverkoperboeke, tog is dit een van die boeke 
wat die minste gelees en verstaan word. Die 

meeste mense dink die Bybel en die gees-
tewêreld het niks met hulle en hul lewens te 
doen nie.

Alhoewel godsdiens veronderstel is om ’n 
begrip van God en die geestewêreld te bied, 
is dit te dikwels net nog ’n bron van verwar-

ring en meningsverskil. Christendom is by-
voorbeeld die belydende godsdiens van on-
geveer ’n derde van die wêreld se bevolking 
en is die grootste enkele godsdiens. Maar dit 
is verdeel in duisende sektes en denomina-
sies en baie van hulle beweer dat hulle die 
ware leringe van die Bybel en Jesus Christus 
verteenwoordig.

Belydende Christene het natuurlik nog nooit 
in die geskiedenis van die mensdom ’n meer-
derheid van die wêreld se bevolking uitge-
maak nie. Die meeste mense het gedurende 
die afgelope twee millennia ’n verbysterende 
verskeidenheid van gode, leermeesters en 
godsdienstige leraars begin volg. Sommige glo  
in God, ander in verskeie goeie en bose gees-
te, of glad nie in God en ’n geestewêreld nie.

Dit is duidelik dat hierdie onversoenbare 
en dikwels teenoorgestelde oortuigings nie 
almal reg kan wees nie. God is nie die ou-
teur van verwarring nie (1 Korintiërs 14:33). 
Die effek van soveel godsdienstige verwar-
ring en verdeeldheid is presies wat ’n mens 

sou verwag van ’n wese wie se 
doel is om “die hele wêreld [te] 
verlei” (Openbaring 12:9). Baie 
mense glo glad nie in die duiwel 
nie en baie van diegene wat dit 
wel glo, is nie seker wat hulle 
moet glo nie, aangesien so baie 
godsdienstige leringe verward 
en teenstrydig is.

Die meeste mense is diep 
opreg in hul oortuigings. Maar 
aangesien die oortuigings van 
so baie belydende Christene die 
oortuigings van ander belyden-
de Christene weerspreek, kan 

hulle nie almal reg wees nie. Baie van hulle is 
opreg, maar opreg verkeerd. Hulle, saam met 
die res van die wêreld, is verlei. Wat is dus 
die implikasies vir belydende Christene van 
Satan se misleiding en die gevolglike verwar-
ring daarvan?

Christus het mense in Sy dag wat opreg 
maar verlei was, uitgedaag: “En wat noem 
julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê 
nie?” (Lukas 6:46).

Hy het Sy volgelinge gemaan om bewus 
te wees van godsdienstige misleiding. “Pas 
op dat niemand julle mislei nie,” het Hy ge-
waarsku (Matteus 24:4). Hy het geprofeteer 
dat godsdiensleiers sal kom wat sou beweer 
dat hulle Hom verteenwoordig, maar in werk-
likheid sou hulle bedrieërs wees wat “baie 
mense [sou] mislei” (vers 5).

Eerder as ’n bron van inligting en begrip oor 
die groot kwaadwillige gees wat die vyand van 
die mensdom is, is godsdiens eintlik een van 
die belangrikste instrumente wat die duiwel 
gebruik om mense te verlei!Fo
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In twee wêreldoorloë het twee opeenvolgende geslagte gesien hoe 
hul vaders, mans en seuns op bloedige slagvelde gesneuwel het.

Verdoof deur sulke brutale massavernietiging van lewens en eien-
dom, het baie hul geloof in God verloor omdat hulle gedink het 
dat ’n almagtige Opperwese nooit slagting en lyding van so ’n 
aard sou toelaat nie.
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Albei beteken “lasteraar” of “aanklaer” en kan die bedoeling van ’n aanklaer of 
opponent in die hof hê (vergelyk Sagaria 3:1). Beide die Hebreeuse en Griekse 
terme word in die Nuwe Testament gebruik om na hierdie vyand van die mens-
dom te verwys.

Die Bybel openbaar baie meer oor hierdie bose wese se aard en karakter. 
Soos ons binnekort sal sien, sê Christus dat Satan “’n leuenaar is en die vader 
daarvan” is en hy “staan nie in die waarheid nie” (Johannes 8:44).

Dit is deur sy leuenagtige, bedrieglike natuur dat Satan die mensdom die 
suksesvolste beïnvloed. Die Bybel openbaar die omvang van sy leuens en die 
impak daarvan en die apostel Johannes sê in Openbaring 12:9 dat hy “die hele 
wêreld verlei.”

Het u hierdie verstommende getuienis van Satan se handewerk opgemerk? 
Hy verlei “die hele wêreld!” Wat beteken dit? Wat sê God vir ons wanneer Hy 
hier openbaar dat hierdie kwaadaardige gees die hele wêreld verlei? Kyk na 
die verbysterende implikasies van hierdie stelling.

Johannes het nie gesê dat Satan die wêreld net een of ander tyd in die verre 
verlede verlei het nie. Die woord wat Johannes gebruik—wat in die Bybel as 
“verlei” vertaal word—is in die teenwoordige aktiewe tyd, wat beteken dat 
Satan se verleiding in die verlede begin het en ’n deurlopende, voortdurende 
proses is wat nog nie voltooi is nie. Die boek Openbaring toon dat Satan se 
groot verleiding sal voortduur totdat God wonderbaarlik ingryp om ’n einde 
aan sy invloed oor die mensdom te maak.

Die begin van Satan se invloed

Satan het die mensdom al duisende jare lank verlei. Maar wanneer—en 
hoe—het sy invloed begin? Hoe het hy sy stewige vastrapplek in menslike 
denke gekry? Wat is dit van hom en sy metodes wat hom toelaat om nie net  
’n handjievol mense te verlei nie, maar feitlik die hele menslike ras?

Die verhaal begin met die oorsprong van die mensdom. Soos in die boek 
Genesis gesê word, het God ons eerste menslike ouers, Adam en Eva, geskape 
en ’n pragtige tuinparadys, in ’n gebied genaamd Eden, as hulle tuiste voor- 
sien (Genesis 1:26-27; 2:7-8). Daar het Hy hulle persoonlik begin onderrig 
(Genesis 2:16-17) en die grondslag gelê vir hulle om ’n hegte persoonlike  
verhouding met Hom te ontwikkel.

Maar iets het gebeur wat daardie verhouding skielik ontspoor het. “Maar die 
slang [die duiwel, Openbaring 12:9; 20:2] was listiger as al die diere van die 
veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat 
God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? (Genesis 3:1). 

God het vir Adam en Eva gesê hulle kan van al die bome in Eden, behalwe 
een, eet—die boom van die kennis van goed en kwaad (Genesis 2:16-17). Hy 
het hulle gewaarsku dat hulle sou vergaan as hulle van die vrugte daarvan eet.

Satan, wat in die vorm van ’n slang verskyn het, het privaat na Eva gekom 
en op subtiele wyse weerspreek wat God vir haar en haar man gesê het: “Toe 
sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie; maar God weet dat as 

Satan het met alles misluk en was uiteindelik toegelaat om ander mense te 
beïnvloed om Jesus tereg te stel (Lukas 22:2-4; Johannes 13:2, 27)—wat Hom, 
as die Messias en ons Verlosser, die versoeningsoffer vir die sondes van mens-
dom gemaak het.

Die apostel Petrus, wat sy eie stryd met Satan ervaar het (Matteus 16:21-23; 
Lukas 22:31-32), waarsku ons om op ons hoede te wees teen hierdie kragtige 
bose gees: “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop 
rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind” (1 Petrus 5:8, beklem- 
toning deurgaans bygevoeg). Petrus se ontnugterende waarskuwing help ons 
om te besef dat die duiwel nie net 
die vyand van Jesus Christus is nie, 
maar ook die onwrikbare vyand van 
al Christus se volgelinge is en poog 
om hulle te verskeur en te vernietig.

Die vader van leuens

Maar ons vind meer aan die ver-
haal van Satan. ’n Sentrale boodskap 
van die Bybel, van begin tot einde, 
is dat die duiwel die vyand van die 

hele mensdom is. Soos ons ontdek wat die Bybel oor hom sê, vind ons dat hy 
voortdurend ingestel is om die mensdom skade te berokken en hy voer ’n stryd 
teen hulle op elke denkbare manier.

Die naam Satan, die benaming wat die Bybel die meeste vir hierdie bose 
wese gebruik, help om sy kwaadwillige bedoeling te openbaar. God noem 
dinge wat hulle is. Satan is ’n Hebreeuse selfstandige naamwoord wat “teen-
stander” beteken—die vyand, teenstander, antagonis. Die werkwoordvorme 
van die selfstandige naamwoord beteken, “beskuldig,” “laster” en “’n teëstan-
der te wees” (Anchor Bible Dictionary, Vol. 5, 1992, “Satan,” bl. 985).

Die ander term wat die Bybel baie gebruik om hierdie wese te beskryf, dui-
wel, is insgelyks onthullend. Duiwel word vertaal uit die oorspronklike Griekse 
woord diabolos, waaruit ons die woord diabolies kry, wat gebruik word om 
iets goddeloos of sinister te beskryf. Diabolos beteken “’n beskuldiger, ’n las-
teraar” (W.E. Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New 
Testament Words, 1985, “Devil, Devilish”).

Ons sien dat die betekenisse van die Hebreeuse woord Satan en die Griekse 
woord diabolos oorvleuel. Trouens, die Septuagint, die oudste bekende Griekse  
vertaling van die Ou Testament, vertaal Satan met die Griekse woord diabolos. 

Die Vyand van die Mensdom

Eva het die slang geglo. Sy het die vrug geëet en dit met Adam 
gedeel. Saam het Adam en Eva ’n tragiese patroon begin wat 
die mensdom sedertdien gevolg het.
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julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed 
en kwaad te ken (Genesis 3:4-5).

Eva het die slang geglo. Sy het die vrug geëet en dit met Adam gedeel. Saam  
het Adam en Eva ’n tragiese patroon begin wat die mensdom sedertdien gevolg 
het—hulle het gekies om hulle eie besluite te neem wat hulle onder Satan se 
bedrieglike invloed gebring het (1 Johannes 3:10), eerder as die waarheid van 

God. Die lewe vir die mens 
sou nooit weer dieselfde wees 
nie. Sonde—rebellie teen God 
se opdrag—het die wêreld 
ingekom (Romeine 5:12). Die 
mensdom sou nou die tragiese 
vrugte daarvan pluk.

Adam en Eva se oorgawe 
aan Satan se invloed was die 
begin van “die teenwoordige 
bose wêreld” (Galasiërs 1:4). 
Satan het daarin geslaag om 
deur sy slinkse misleidings die 

verhouding tussen God en die mensekinders te besoedel. Deur Eva te oortuig 
dat God vir hulle gelieg het oor die gevolge van die eet van die verbode vrug, 
het Satan vroeg in die menslike geskiedenis getoon dat hy die teëstander van 
beide God en die mensdom is, die uiteindelike valse aanklaer en lasteraar—
die betekenisse van sy Bybelse name.

’n Moordenaar van die begin af

Jesus het na hierdie insident in die Tuin van Eden verwys toe Hy diegene 
gekonfronteer het wat Sy boodskap en werk teëgestaan het—moorddadige 
manne wat Hom wou doodmaak omdat Hy Homself as die Seun van God 
geïdentifiseer het. Jesus het die bron van hulle motivering herken: “Julle het 
die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n 
mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat 
daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy 
eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan” (Johannes 8:44).

Satan was waarlik “’n mensemoordenaar van die begin af.” Tog het hy nie 
nodig gehad om Adam en Eva fisies leed aan te doen om hulle dood te bewerk-
stellig nie. Hy het geweet dat as hy hulle kon beïnvloed om te sondig—om aan 
God ongehoorsaam te wees—hulle die dood oor hulself sou bring (Romeine 
6:23). Sy leuens—sy misleiding—het wel direk gelei tot Adam en Eva se uitein- 

delike onderwerping aan die dood. Deur alle mense sedertdien te beïnvloed om 
eweneens die weg van sonde en ongehoorsaamheid aan God te kies, het Satan 
sedert Adam en Eva ’n rol gespeel in die dood van alle mense (Romeine 5:12).

Christus het ook gesê dat Satan “’n leuenaar is en die vader daarvan.” Sy 
leuens het die verhouding tussen God en Sy kinders ondermyn en toe vernietig. 
Deur in Adam en Eva se voetspore te volg in die aanvaarding van Satan se weë 
van sonde en rebellie, het ons onsself afgesny van God se leiding en bystand en 
dus het ons die verlossing broodnodig wat slegs deur Christus kan kom (Jesaja 
59:1-2; Romeine 3:23-24; Handelinge 4:12).

Die wêreld ly as gevolg van sonde

Die mensdom as geheel het aangehou om die patroon te volg wat Adam en 
Eva lank gelede gestel het. Satan, deur ons te mislei om God se opdrag te ver-
werp en ons te beïnvloed om hom eerder te volg, het gesorg dat ons, soos 
Adam en Eva, sou voortgaan om God se heerskappy oor ons te weerstaan 
(Romeine 5:10; 8:7; Efesiërs 2:1-3). Ons ly die pynlike gevolge van ons keuses 
en optrede net soos hulle gedoen het. (Natuurlik het Jesus gekom om vir ons 
sondes te sterf en vir diegene van ons wie God in hierdie tyd voor Jesus se 
wederkoms tot verlossing sou 
roep, die weg te wys om te 
bekeer en uit ons ellende te kom. 
Om meer te verstaan, vra vir, of 
laai asseblief ons gratis boekies, 
The Road to Eternal Life en 
Transforming Your Life: The 
Process of Conversion, van ons 
webbladsy af).

Waarom is die wêreld so vol 
ellende? Die antwoord, soos 
geopenbaar in God se Woord, is 

eenvoudig: Ons maai wat ons saai. “Moenie ’n fout maak nie,” skryf die apos-
tel Paulus. “God laat nie met Hom spot nie: Wat mense saai, sal hulle ook 
maai! Hulle wat op die land van hulle sondige geaardheid saai sal op grond 
daarvan die dood oes, terwyl hulle wat op die land van die Gees saai, op grond 
daarvan die ewige lewe sal oes” (Galasiërs 6:7-8, Nuwe Lewende Vertaling). 
Ons optrede bring gevolge. Baie van die wêreld se lyding kan teruggevoer 
word na mense se optrede en besluite. Ons het nog nie geleer dat baie van ons 

Die Vyand van die Mensdom

Wanneer ons na die hoofrede waarom mense ly soek, kan ons 
baie leer deur die omstandighede na die oorsaak terug te voer. 
Meestal sal ons vind dat sonde die onderliggende oorsaak is—
en lyding en ellende is die hartseer gevolge.
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Waarom is die wêreld so vol ellende? Die antwoord, soos geopen- 
baar in God se Woord, is eenvoudig: Ons maai wat ons saai.
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keuses, ongeag ons voornemens, tot tragiese resultate kan lei nie.
Die profeet Hosea het die beginsel van oorsaak en gevolg verstaan toe hy 

die hartseer geestelike toestand van die koninkryk van Israel in die 700’s vC 
waargeneem het. Hosea 2 en 4 toon dat afgodediens, geweld en seksuele onse-
delikheid hoogty gevier het in Hosea se tyd. Binne ’n paar jaar sou die magtige 
Assiriese Ryk vanuit die noorde kom en die Israelitiese koninkryk verwoes en 
sy inwoners doodmaak en slawe van hulle maak.

God het aan Hosea geopenbaar wat kom en hoekom: “Want hulle saai wind,  
maar hulle sal storm maai;” (Hosea 8:7). “Julle het goddeloosheid ingeploeë, 
julle het slegtigheid gemaai, die vrug van leuens geëet” (Hosea 10:13). Met 
ander woorde, het God gesê, dit was onvermydelik dat die mense se sondes 
hulle sou inhaal: “Jou eie boosheid sal jou tugtig, en jou afkerighede sal jou 
straf” (Jeremia 2:19).

Wanneer ons na die hoofrede waarom mense ly soek, kan ons baie leer deur 
die omstandighede na die oorsaak terug te voer. Dikwels sal ons vind dat sonde 
die onderliggende oorsaak is—of dit jou eie sonde is of dié van ander—en 
lyding en ellende is die hartseer gevolge.

Deur die mensdom tot sonde te beïnvloed, dit aantreklik te laat voorkom, 
hou Satan ons wêreld in ’n bedrieglike greep van leuens, lyding en dood.

Het God die Duiwel 
Geskape?

“Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester,  
seun van die dageraad!” (Jesaja 14:12).

aar het die duiwel vandaan gekom? Hoe het so ’n wese ontstaan? Het 
God doelbewus ’n bose wese geskape? Die Bybel openbaar die ant-
woorde op hierdie vrae. Hulle kan ons help om te verstaan waarom 

Satan werklik die vyand van die mensdom is.
Om Satan se oorsprong te verstaan, moet ons ver terug in tyd gaan, voordat 

die mens bestaan het. Genesis 1:1 sê vir ons dat “in die begin het God die hemel  
en die aarde geskape.” Soos gewoonlik die geval is, vertel die Bybel egter nie 
die hele verhaal in een of selfs verskeie verse nie. Ons vind meer besonderhede 
elders in die Bybel, in hierdie geval in die boek Job.

Toe Job, geteister deur verskriklike rampe en lyding ten spyte van die feit 
dat hy ’n baie toegewyde volgeling van God was, God se oordeel begin be- 
vraagteken het, het God met skerp vrae gereageer om hom te help besef dat hy 
nie die wysheid het om God te bevraagteken nie. In Sy antwoord, in die vorm 
van vrae aan Job, het God sekere besonderhede oor Sy skepping van die aarde 
geopenbaar. “Waar was jy toe Ek die fondasie van die aarde gelê het?” het God 
hom gevra. “Sê My as jy so baie weet! Wie het die aarde opgemeet? …Waarop 
rus die fondasie van die aarde? En wie het sy hoeksteen gelê? Toe het al die 
môresterre saamgesing en die hemelse wesens het van vreugde gejuig” (Job 
38:4-7, Nuwe Lewende Vertaling).

God openbaar hier inligting wat geen mens kon weet nie, aangesien geen 
mens by die skepping teenwoordig was nie. God het die aarde by sy skepping 
beskryf as ’n skitterend pragtige juweel wat in die ruimte sweef. Die skeppings- 
gebeure was so wonderlik, “die hemelse wesens het van vreugde gejuig.” Die 
engele—geesteswesens wat God geskape het—het reeds bestaan toe God die 
aarde gemaak het. Hulle was verenig in hul vreugde toe God die wêreld geskape  
het en het gesing en uitgeroep in vreugde. Hulle was op daardie tydstip in per-
fekte harmonie en ooreenstemming. So hoe pas die duiwel in hierdie prentjie?

’n Pragtige aarde word ’n woesteny

’n Ruk nadat die wêreld gevorm was, het die situasie egter dramaties ver- 
ander. Genesis 1:2, Nuwe Lewende Vertaling, sê vir ons dat, ná sy skepping, 
was “die aarde [was] ’n vormlose, onbewoonbare massa.” Hierdie vertaling 
dra nie die betekenis van die oorspronklike Hebreeus voldoende oor nie. Die 
woorde tohu va-bohu, vertaal as “vormlose, onbewoonbare massa,” word 

Het God die Duiwel Geskape?

W
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beter vertaal as “woes en leeg.” 
In Jesaja 45:18 sê God egter uitdruklik van die aarde dat Hy het dit “nie 

geskape om woes te wees nie.” Hier word dieselfde Hebreeuse woord, tohu, 
gebruik. As God nie die aarde as ’n woesterny geskape het nie, hoe het dit in 
daardie toestand gekom?

’n Deel van die antwoord word in Genesis 1:2 aangedui. Die Hebreeuse 
woord hayah, wat as “was” vertaal word, kan ook behoorlik as “geword” ver-
taal word, soos dit in Genesis 2:7 en 19:26 vertaal is. Die aarde is nie woes en 
leeg geskape nie, maar het een of ander tyd na sy skepping so geword. 

God het die aarde as ’n sprankelende skoonheid geskape sodat die engele 
verheug was oor die skepping daarvan. Maar iets het gebeur om dit in ’n toe-

stand van verwoesting en leegheid te bring. Sy oorspronklike skoonheid was 
vernietig. God het dit toe hervorm en dit in ’n pragtige huis vir die eerste man 
en vrou gevorm, soos opgeteken in die res van Genesis 1. Maar die Genesis-
verslag vertel ons nie die hele verhaal nie. Iets anders het tussen die eerste twee 
verse van Genesis gebeur wat nie daar opgeteken is nie.

God gee ons wel bykomende besonderhede in verskeie ander hoofstukke 
van die Bybel oor wat hierdie toestand van verwoesting en wanorde teweeg- 
gebring het.

In 2 Petrus 2 gee die Bybel verskeie voorbeelde van God se oordeel vir ver-
keerde optrede. Verse 5 en 6 bespreek die Vloed van Noag se tyd en die latere 
vurige vernietiging van Sodom en Gomorra. Maar voor dit, in vers 4, lees ons 
dat “God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel 
[Tartarus – ’n toestand van beperking] gewerp en aan kettings van duisternis 
oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word.” Wanneer het 
hierdie engele gesondig, en wat was hulle sonde?

Weereens moet ons na ander verse kyk om die antwoord te vind. Judas 6 
gee vir ons bykomende besonderhede: “En die engele wat hul eie beginsel nie 
bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die 
groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar.”

Ons het vroeër gesien dat by die skepping van die aarde al die engele geluk-
kig en vrolik was en saam gesing en gejubel het. Dit is dus duidelik dat op ’n 
later tydstip sommige gesondig het—wat die wonderlike harmonie en same-
werking wat hulle eens geniet het, vernietig het. Wat was die aard van hulle 
sonde? Hulle het “hul eie beginsel nie bewaar [het] nie, maar hul eie woning 
verlaat”—hulle het die plek en posisie wat God aan hulle gegee het, verlaat. 
Hulle het in opstand gekom teen hulle Maker, die Skepper van beide die fisiese 
heelal en die geestewêreld van engele wesens!

’n Rebellie teen God

In Jesaja 14 vind ons meer inligting. Hierdie hoofstuk verwys na die engele-
rebellie en identifiseer die hoofleier daarvan. Dit gee ons belangrike besonder-
hede waarvan ons op geen ander manier kon leer nie.

In vers 4 spreek God die “koning van Babel” aan. In Jesaja se tyd was die 
stadstaat Babilon besig om na vore te kom as die groot moondheid in daardie 
streek van die wêreld. Die koning daarvan was ’n oorlogvoerder en het sy ryk 
deur brute geweld uitgebrei. Hy het die nasies rondom hom slawe gemaak, 
geplunder en verwoes. (In konteks het hierdie gedeelte dubbele betekenis, 
deurdat dit ook verwys na ’n eindtydse tiran wat sal heers oor ’n finale globale 
ryk waarna in Openbaring 17 en 18 verwys word as groot Babilon).

Die filosofie van die koning van Babilon hier is satanies—om rykdom en 
mag deur geweld en bloedvergieting te verkry ten koste van ander. Die koning 
van Babilon beliggaam dus Satan en sy eienskappe. Inderdaad, soos ons later 
meer oor sal lees, is Satan die ware mag agter die troon van die wêreld se 
koninkryke (vergelyk Lukas 4:5-7; Johannes 12:31; Openbaring 12:9; 13:2).

Het God die Duiwel Geskape?

Die Woord “Môrester”  
in Jesaja 14:12

In Jesaja 14:12 word daar na die magtige 
wese wat ’n rebellie teen God gelei het, 

verwys deur ’n woord wat as “môrester” 
vertaal word. Die oorspronklike Hebreeuse 
benaming hier is Heylel. Die presiese bete-
kenis daarvan word gedebatteer. Sommige 
dink dit beteken “Lof aan God,” en sien ’n 
verband met die Hebreeuse Halal (“lof”), die 
-el aan die einde is miskien ’n agtervoegsel 
wat “God” beteken (soos in die engele name 
Michael en Gabriel).

Ander beweer dat Heylel “helderheid” 
of “blink ster” beteken—veral gegewe 
die oënskynlike astronomiese assosiasie. 
Hier gepaard met die frase “seun van die  
dageraad,” glo baie dat dit ’n verwysing na 
die planeet Venus is as die helder môrester 
wat voor sonop in die ooste skyn. Dit was 
klaarblyklik die begrip van die term kort voor 
Christus se tyd. Die antieke Griekse Sep-
tuagint-vertaling van die Ou Testament het 
die woord weergegee as Eosphoros (“dag-
breekdraer”), die Griekse term vir Venus as 
die môrester (ook in Grieks bekend as Phos- 
phoros, wat “ligdraer” beteken).

Hierdie betekenis is in die vyfde-eeu-
se Latynse Vulgaat-vertaling opgeneem 
met die woord môrester (“ligdraer” of “lig-
bringer”), die naam wat Romeinse sterre-

kundiges vir Venus gebruik het. Tog moet 
ons verder in ag neem dat daar figuurlik in 
die Skrif na die engele van God verwys word 
as “môresterre” (Job 38:7).

’n Bietjie kennis van sterrekunde help ons 
om die prentjie hier beter te verstaan. Venus 
is die helderste voorwerp in die lug behalwe 
vir die son en maan. Ons verstaan nou dat 
dit ’n planeet is. Destyds het mense dit 
egter as ’n ster geklassifiseer—bloot om-
dat hul woorde vir ster ’n klein, skitterende 
ligpunt in die lug beteken het. Let weer op 
dat die verwysing in vers 12 “seun van die 
dageraad” is. Daar word steeds na die pla-
neet Venus verwys as óf die môrester óf die 
aandster—want dit is eers net voor sonsop-
koms of net ná sononder sigbaar.

Die prentjie wat aangebied word is dus 
dié van ’n groot ster wat met Venus verge-
lyk word, wat groter as die ander sterre wou 
wees: “Ek wil … my troon verhef bo die  
sterre van God” (vers 13). Voor dagbreek 
styg Venus vanaf die oostelike horison. 
Maar voordat dit in die lug kan opgaan—
om bo die ander sterre uit te styg en die 
hoogste te wees—laat die lig van die op-
komende son Venus in die groeiende lig van 
die dag verdwyn.

Die parallelle tussen die astronomiese 
prentjie en wat in die geesteryk gebeur 
het, is treffend en versterk die stellings wat  
Jesaja hier maak in die beskrywing van 
hierdie tragiese engele-rebellie.
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In vers 12 verskuif die onderwerp van die fisiese koning na ’n heerser wat 
nog hoër is. Baie geleerdes erken dat die oorspronklike taal van hierdie gedeelte  
in die vorm van ’n klaaglied is, ’n weerspieëling van God se rou en gevoel van 

groot verlies as gevolg van die gebeure wat beskryf word: “Hoe het jy uit die 
hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neer-
geslaan, oorweldiger van die nasies! En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim 

Waarom Laat God Satan 
toe om die Mensdom  

te Beïnvloed?
God is almagtig. Tog laat Hy Satan toe om 

sy bedrieglike en vernietigende aktiwi-
teite—binne sekere perke—vir ’n doel uit te 
voer. Om daardie doel te verstaan, begin ons 
met ’n voorbeeld uit die boek Job.

“En op ’n dag toe die seuns van God kom 
om hulle voor die HERE te stel, het die Satan 
ook onder hulle gekom. Toe vra die HERE vir 
die Satan: Waar kom jy vandaan? En die Satan 
antwoord die HERE en sê: Van ’n swerftog oor 
die aarde, wat ek deurkruis het. En die HERE 
vra vir die Satan: Het jy ag gegee op my kneg 
Job? Want daar is niemand op die aarde soos 
hy nie: ’n man vroom en opreg, godvresend en 
wat afwyk van die kwaad. 

“En die Satan antwoord die HERE en sê: Is 
dit verniet dat Job God vrees? Het U nie self 
hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle 
kante rondom, beskut nie? Die werk van sy 
hande het U geseën, en sy vee het sterk ver-
meerder in die land. Maar strek net u hand uit 
en tas alles aan wat hy het—waarlik, hy sal U 
in u aangesig seën! Daarop sê die HERE aan 
die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; 
net na homself mag jy jou hand nie uitsteek 
nie” (Job 1:6-12). 

God het Job se hart beter verstaan as wat 
Satan begryp het. Alhoewel God Satan toe-
stemming gegee het om Job te teister, het 
die duiwel misluk in sy poging om hierdie reg-
verdige man teen God te laat draai. Nietemin, 
die verhaal van Job se lyding onder Satan se 
teistering openbaar baie oor hoekom God ons 
soms toelaat om te ly.

God toets die karakter van elke mens en dit 

is ’n belangrike aspek van wat met Job gebeur 
het. Paulus het geskryf: “… nie om mense te 
behaag nie, maar God wat ons harte beproef” 
(1 Tessalonisense 2:4). Moses het aan die 
eertydse Israeliete verduidelik: “En jy moet 
dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou 
God jou nou veertig jaar lank in die woestyn 
gelei het tot jou verootmoediging en beproe-
wing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy 
gebooie sal hou of nie. En Hy het jou veroot-
moedig en jou laat honger ly en jou die manna 
laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, 
om aan jou bekend te maak dat die mens nie 
van brood alleen lewe nie, maar dat die mens 
lewe van alles wat uit die mond van die HERE 
uitgaan” (Deuteronomium 8:2-3).

God laat die mensdom toe om te leer—
deels deur eerstehandse ondervinding—dat 
die enigste manier van lewe wat sal werk, die 
lewenswyse is wat Hy in Sy Woord, die Bybel, 
openbaar. Daardie les sal nie volledig wees 
voordat die hele mensdom geleer het dat  
“elke woord” van God se geopenbaarde op-
dragte noodsaaklik is vir ons fisiese, verstan-
delike en geestelike welsyn (Matteus 4:4; 
Deuteronomium 5:29). Geen alternatiewe le-
wenswyse bereik God se doel of lei uiteindelik 
tot geluk nie.

Maar hoe kan God hierdie feit oordra aan 
mense wat in die wêreld gebore word sonder 
kennis of begrip? Hy kon ons vooraf gepro-
grammeer het om net volgens onskadelike 
voorafbepaalde instinkte op te tree. Maar dan 
sou ons blote outomate wees, sonder keuses, 
met geen individualiteit en geen karakter nie.

So ’n bestaan is nie wat God vir ons be-
stem nie. Hy het ons geskape om lede van  
Sy eie familie te word—Sy seuns en dogters 
(2 Korinthiërs 6:18)—in staat om groot ver-
antwoordelikhede binne Sy familie te dra.

Aan die begin van die menslike bestaan het 

God Sy doel vir ons gestel: “En God het gesê: 
Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons 
gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van 
die see en die voëls van die hemel en die vee 
en oor die hele aarde en oor al die diere wat 
op die aarde kruip. En God het die mens ge-
skape na sy beeld; na die beeld van God het 

Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle 
geskape” (Genesis 1:26-27).

God het die mensdom geskape om soos 
Hy te wees, om te regeer)—heerskappy te 
hê)—oor Sy skepping. Om te leer om so ’n 
vlak van verantwoordelikheid behoorlik uit te 
oefen, moet die mens eers leer hoe om reg 
van verkeerd, goed van sleg, en die wyse van 
die dwase te onderskei. Om ware wysheid te 
leer behels om te leer hoe om wyse keuses te 
maak. Van die begin af het God die regte weg 
aangewys, maar Hy het toegelaat dat mense 
blootgestel word aan dit wat verkeerd is en 
dan dwase keuses maak.

God het Satan, die toonbeeld van boosheid, 

toegelaat om die tuin van Eden binne te gaan 
en Adam en Eva te versoek om van God se 
opdragte af te wyk. Hulle moes toe ’n keuse 
maak. Hulle het gekies om Satan eerder as 
God te volg. Satan se tragiese misleiding van 
die mensdom was die gevolg.

Wanneer Jesus Christus egter na die aarde 
terugkeer, sal Hy die misleiding van 
Satan verwyder. God sal dan op 
groot skaal begin met die proses 
om die skade wat Satan aangerig 
het, om te keer. Uiteindelik sal niks 
van die duiwel se invloed oorbly nie.

Die mensdom kan dan duisende 
jare se tragiese geskiedenis hersien 
en dit vergelyk met die seëninge 
van Christus se heerskappy. Die 
Bybel openbaar dat wanneer dit 
gebeur, die oorweldigende meer-
derheid van die mensdom Satan 

se misleidings sal verwerp en elke woord van 
God entoesiasties sal omhels.

God is in beheer, maar Hy het Satan toege-
laat om die mensdom om twee basiese redes 
te domineer. Eerstens het Adam en Eva, ons 
eerste ouers, Satan se oorheersing oor hulle 
gekies. Tweedens wil God hê dat die hele 
mensdom belangrike lesse moet leer)—dat 
“aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie 
aan ’n man om te loop en sy voetstappe te 
rig nie” (Jeremia 10:23) en dat Satan se weg 
tot ellende en lyding lei. (Om meer te wete te 
kom, versoek of laai ons gratis boekie Why 
Does God Allow Suffering? van ons web-
bladsy af.)Sc
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God laat die mensdom toe om te leer—deels deur eerstehandse 
ondervinding—dat die enigste manier van lewe wat sal werk, die 
lewenswyse is wat Hy in Sy Woord, die Bybel, openbaar.
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in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van 
samekoms in die uithoeke van die Noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van  
die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!” (verse 12-14). 

Wie is hierdie wese wat dit waag om homself bo die ander engele (sterre 
simboliseer engele, Openbaring 1:20) van God te verhef, om God self as heer-
ser van die heelal uit te daag?

Meer besonderhede onthul

In Esegiël 28 gee God vir ons die antwoord. Hierdie hoofstuk is baie soos 
Jesaja 14 geskryf. God begin deur ’n menslike heerser te bespreek en skuif dan 
na die geestelike mag agter die aardse troon—die agter-die-skerms heerser wat 
die koninkryke van hierdie wêreld beheer.

In Esegiël 28:2 spreek God die “vors van Tirus” aan. Tirus, ’n kushawestad 
noord van antieke Israel aan die Middellandse See, was bekend as ’n groot 
handelsentrum. Sy heersers het hoogmoedig en aanmatigend geword vanweë 
hul rykdom en invloed. In verse 6-10 sê God vir hierdie heerser dat as gevolg 
van sy arrogansie, sy mag en rykdom sou misluk en hy omvergewerp sou word.

Maar let op in vers 12 dat God begin om “die koning van Tirus” aan te 
spreek, eerder as die prins. Hierdie figuur is die ware heerser, die ware mag 
agter die troon. Die geskiedenis gee hier ’n bykomende insig, aangesien die 
beskermgod van antieke Tirus Melkart was, wat “koning van die stad” bete-
ken. Hy is as die ware heerser van Tirus beskou. Dink ook daaraan dat die 
valse gode van hierdie wêreld werklike demoniese magte kan verteenwoordig 
met Satan wat die vernaamste onder hulle is as “die god van hierdie wêreld”  
(2 Korinthiërs 4:4).

Trouens, God se beskrywing van hierdie “koning van Tirus” maak dit dui-
delik dat Hy met geen fisiese mens praat nie: “Jy het wysheid en prag vervol-
maak. Jy was in Eden, die tuin van God. Jou klere was versier met kosbare 
stene: robyn, topaas, jaspis, chrisoliet, oniks, opaal, saffier, turkoois en smarag. 
Hulle was almal in goud geset. Jy het dit gekry die dag toe jy gemaak is” 
(verse 12-13, Nuwe Lewende Vertaling).

Geen sterflike mens kon akkuraat beskryf word as iemand wat “wysheid  
en prag vervolmaak” nie. Hierdie entiteit is geskape—anders as mense wat 
eerder gebore as geskape is. Hierdie wese was ook “in Eden, die tuin van 
God.” Behalwe Adam en Eva was geen mense in die tuin van Eden nie. God 
het hulle verdryf, waarna Hy ’n engel spesifiek daar geplaas het om te verhoed 
dat iemand anders kon ingaan (Genesis 3:24).

Die val van ’n superengel

In die volgende vers maak God melding van sommige van die geskiedenis 
van hierdie wese: “Jy was ’n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek 
het jou gestel op ’n heilige berg; ’n god was jy; jy het gewandel tussen vurige 
gesteentes” (Esegiël 28:14).

Wat beteken hierdie merkwaardige stellings? Wat is ’n “gérub met uitge-

Het God die Duiwel Geskape?

spreide vlerke?” Hebreërs 8:5 vertel ons dat die tabernakel wat deur Moses 
opgerig is—die draagbare heiligdom wat die Israeliete saam met hulle in hulle 
woestynomswerwinge gedra het—“’n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse 
dinge bedien.” In Eksodus 25:18-20 vind ons dat God die Israeliete opdrag 
gegee het om ’n voorstelling—’n fisiese model—van Sy troon te maak vir die 
tabernakel wat hulle saam met hulle in die woestyn sou dra. Aan weerskante 
van die “versoendeksel,” wat God se troon verteenwoordig het, was ’n goue 
gerub met vlerke wat uitgestrek was om die versoendeksel te bedek. Die twee 
gerubs, wat uit goud gevorm was, het ware engelewesens voorgestel—die 
groot superengele wie se vlerke God se troon bedek.

Die wese wat God deur Esegiël aangespreek het, word die “gérub met uitge-
spreide vlerke” genoem, wat aandui dat hy eens een van die groot engele was 
wat in die model van God se troon uitgebeeld is. God het aan hierdie engele die 
ontsagwekkende onderskeiding gegee om by die troon van God in die hemel te 
dien en dit te bedek!

Baie ander skrifture sê dat hierdie wonderlike wesens Hom by sy magsetel 

Volg in die Voetspore 
van ’n Ander God

Die Bybel maak dit duidelik dat beska- 
wings en samelewings deur Satan beïn-

vloed word. Die apostel Johannes skryf dat 
“die hele wêreld in die mag van die Bose  
lê” (1 Johannes 5:19). Deur sy invloed het 
Satan die hele wêreld verlei (Openbaring 
12:9). Die hele beskawing is deur hierdie 
slinkse wese deur sy oortuigende misleiding 
en verraderlike leuens verlei.

Die gevolg is duisende jare van menslike 
foltering, ellende en lyding. Mislei deur sy 
leuens, het mense gewilliglik Satan se le-
wenswyse aangeneem eerder as God se 
manier van lewe. Die resultaat van die volg 
van Satan se weg, wat deur sy misleiding 
vir die meeste mense goed en heeltemal 
reg voorkom, is voorspelbaar: “Daar is ’n 
weg wat vir ’n mens reg lyk, maar die einde 
daarvan is weë van die dood” (Spreuke 
14:12; 16:25).

Satan se misleiding is so volledig, so 
deurdringend, dat die Bybel hom “die god 
van hierdie wêreld” noem (2 Korintiërs 4:4). 

Die apostel Paulus, in die oorspronklike 
Grieks, identifiseer hom as die theos—die 
god, die een wat aanbid word—van hierdie 
eon, hierdie leeftyd, hierdie tydperk in die 
geskiedenis.

Die omvang van Satan se invloed oor die 
mensdom is so deurdringend dat die mees-
te van die mensdom onwetend die duiwel as 
sy god aanbid en volg. Dit is die ongelooflike 
waarheid wat in u Bybel geopenbaar word! 
Deur hierdie werklikheid te verstaan word 
soveel van die ontstellende paradokse wat 
ons in die wêreld rondom ons sien, verklaar.

Paulus het verduidelik dat, as gevolg 
van Satan se houvas op die mensdom, die 
meeste mense nie die waarheid van die  
Bybel glo nie. Hulle verstaan nie die evan-
gelie—die goeie nuus—van God se plan 
vir die mensdom nie.

Soos hy in 2 Korintiërs 4:3-4 gesê het: 
“Maar as ons evangelie dan nog bedek is, 
is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik 
die ongelowiges in wie die god van hierdie 
wêreld die sinne verblind het, sodat die ver-
ligting van die evangelie van die heerlikheid 
van Christus, wat die beeld van God is, op 
hulle nie sou skyn nie.” 
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vergesel en dien (1 Samuel 4:4; 2 Samuel 6:2; 2 Konings 19:15; 1 Kronieke 
13:6; Psalm 80:2; Jesaja 37:16). Hierdie wonderlike wese het blykbaar ’n posi-
sie van hoë eer en vernaamheid in God se engeleryk beklee.

Hierdie selfde groot gerub was ook “op die heilige berg van God” (Esegiël 
28:14, Nuwe Lewende Vertaling). In die Bybel word “heuwels” en “berge” 
dikwels gebruik om regerings te simboliseer (sien Openbaring 17:9-10). Blyk-
baar was hierdie superengel gesag gegee in die beheer van ander engele, wat 
honderde miljoene tel (sien Daniël 7:9-10; Openbaring 5:11).

God sê ook vir hierdie gerub: “Jy was volkome in jou weë van die dag af  
dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is” (Esegiël 28:15). 
Soos die beskrywing in Jesaja 14, beskryf hierdie gedeelte ’n geskape wese, 
nie ’n mens nie. Hierdie wese was buitengewoon, volmaak totdat hy gesondig 
het, beginnende by trots op sy eie skoonheid en prag, wat sy wysheid bederf 
het (Esegiël 28:17).

“… jou binneste [was] met geweld gevul, en jy het gesondig; daarom het Ek 
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jou as onheilige van die godeberg afgedrywe, en Ek het jou tussen die vurige 
gesteentes uit vernietig, o gérub wat beskut! (vers 16). Hierdie eens wonderlike 
wese het gesondig en is van God se troon verdryf, in skande verwerp.

’n Persoonlike keuse om in opstand te kom

Satan se sonde van hoogmoed en ydelheid het uiteindelik tot ’n totale en 
openlike rebellie teen God gelei. Jesaja 14:13-14, wat ons vroeër gelees het,  
sê: “En jy het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo 
die sterre [engele] van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke 
van die Noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met  
die Allerhoogste! 

Hierdie kragtige gees-entiteit het besluit om God uit te daag vir beheer oor 
die heelal!

Wat eens ’n ongelooflike pragtige, uiters talentvolle geeswese met groot 
verantwoordelikheid in God se engele-orde was, het deur sy opstand teen die 
Almagtige God ’n laakbare, veragtelike skepsel geword. God het dus nie die 
duiwel geskape nie. Inteendeel, wat God geskape het, was ’n wonderlike en 
volmaakte wese. Maar later het hierdie magtige wese, deur sy eie wil, die dui-
wel en Satan geword—die teëstander, lasteraar, aanklaer en vernietiger. Hy het 
homself die vyand van God en die mensdom gemaak!

Die ontsaglike kragte wat hy in God se diens gebruik het, is nie aangewend 
om God te dien nie, maar om God se voornemens te probeer verydel. Hierdie 
skepsel bly ’n geweldige kragtige geeswese, maar nou word sy kragte vir god-
delose, vernietigende doeleindes gebruik.

Soos ons gesien het, het hy so ydel en trots geword dat hy gedink het hy 
moet heerser van die heelal wees. Sy enorme talente en vermoëns het hom laat 
glo dat hy gelyk is aan, indien nie beter nie, as God self. Sy denke het korrup 
geraak. Hy het teen God in opstand gekom en Hom probeer omverwerp. Deur 
sy rebellie teen sy Skepper het hy homself in Satan die duiwel verander.

Ander engele in opstand saam met hom

Satan was nie alleen in hierdie rebellie nie. Miljoene ander engele het by 
hom aangesluit om God se gesag en leierskap te verwerp. Ons vind dit sim- 
bolies beskryf in Openbaring 12:3-4: “En ’n ander teken het in die hemel ver- 
skyn, en daar was ’n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en 
op sy koppe sewe krone; en sy stert het die derde van die sterre van die hemel 
meegesleep en hulle op die aarde gegooi.” Vers 9 identifiseer hierdie draak as 
Satan. Soos ons vroeër gesien het, gebruik die Bybel sterre as ’n simbool vir 
engele (Openbaring 1:20). Dit dui klaarblyklik daarop dat ’n derde van die 
engele Satan in hierdie rebellie gevolg het en was saam met hom op die aarde 
neergewerp.

Die poging om die hemel oor te neem was natuurlik nie suksesvol nie. Twee 
derdes van die engele het lojaal aan God gebly en dus ’n meer talryke mag uit-
gemaak. Nog belangriker, God is alvermoënd—almagtig—en kan nie omver-

Die Almagtige God: 
Heerser van die Heelal

Alhoewel die Bybel Satan identifiseer as 
die “owerste van die mag van die lug” en 

die heerser van hierdie wêreld (Efesiërs 2:2; 
Johannes 12:31; 14:30; 16:11), handhaaf 
God algehele beheer as “Here van die he-
mel en die aarde” (Matteus 11:25). Terwyl 
Hy nou die duiwel aansienlike ruimte gee in 
wat hy doen, behou God die reg en mag om 
in te gryp.

Die Bybelse verslag toon dat God ge-
durende hierdie tydperk Sy krag gebruik 
om net hier en daar in te gryp en dikwels 
laat Hy toe dat die natuurlike verloop van 
gebeure Sy doel en plan vir die mens-
dom uitwerk. Onthou dat Jesus vir Pontius  
Pilatus gesê het: “U sou geen mag teen 
My hê as dit u nie van bo gegee was nie”  
(Johannes 19:11).

“Die God en Vader van onse Here Jesus 
Christus” is die hoofonderwerp van Efesiërs 
1 (verse 3 en 17). Sy troon is “bo alle ower-
heid en mag en krag en heerskappy en elke 
naam wat genoem word, nie alleen in hier-
die wêreld nie, maar ook in die toekomstige. 

En Hy het alle dinge onder sy [Jesus] voete 
onderwerp” (verse 21-22).

Israel se koning Dawid het God se soewe-
reiniteit erken: “Die HERE het sy troon in die 
hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor 
alles” (Psalm 103:19) en “Vanuit sy hemelse 
heiligdom het Hy neergekyk. Die HERE het 
vanuit die hemel na die aarde gekyk” (Psalm 
102:20, Nuwe Lewende Vertaling).

Die Babiloniese heerser Nebukadnesar 
het uiteindelik hierdie selfde waarhede be-
gin insien nadat God hom sewe jaar lank 
verneder het. “Hom [God] … wie se heer- 
skappy ’n ewige mag en wie se koningskap 
van geslag tot geslag is,” het die koning 
gesê. “En al die aardbewoners word as 
niks geag nie [in vergelyking], en na sy wil 
handel Hy met die leër van die hemel [die 
engeleryk] en die bewoners van die aarde” 
Daniël 4:34-35, vergelyk 5:21).

Die eerste twee hoofstukke van Job toon 
die aardse gesag van die duiwel en hoe dit 
inpas by God se oppergesag oor die heelal. 
Alhoewel die aartsvader Job geweldige tra-
gedies gely het weens die duiwel se bedry-
wighede, toon die verhaal dat Satan in geen 
geval iets kon doen wat God nie toegelaat 
het nie. God bly in uiteindelike beheer.
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gewerp word nie.
Jesus het gesê dat Hy Satan “soos ’n bliksem uit die hemel sien val” het 

(Lukas 10:18). Dit lyk waarskynlik dat hierdie titaniese stryd die chaotiese en 
leë toestand van die aarde veroorsaak het wat in Genesis 1:2 beskryf word. 
Soos vroeër genoem, het God toe die oppervlak van die aarde vernuwe ter 
voorbereiding vir menslike bewoning, soos beskryf in die res van Genesis 1. 
Maar om Sy doel te bevorder om regverdige karakter in mense te ontwikkel, 
het God Satan en sy volgelinge toegelaat om vir eers op die aarde te bly. So is 
Satan toegelaat om Adam en Eva in die tuin te versoek.

Die Bybel verwys na Satan en die ander opstandige engele as bose geeste, 
onrein geeste en demone. Hulle is gevalle engele—wat hulle doel om God en 
die mensdom te dien gefaal het (Hebreërs 1:13-14), gereduseer tot haat en bit-
terheid teenoor God en Sy heilige doel vir die mensdom. In die Skrif word 
gewys dat hulle in staat is om nie net mense te beïnvloed nie, maar selfs om 
mense te beset (dit wil sê om direkte beheer oor hul liggame en optrede uit te 
oefen). Sulke demoniese beheer kan veroorsaak dat mense gewelddadige en 
selfvernietigende gedrag openbaar (Matteus 8:28; 17:14-18; Handelinge 
19:14-16; Lukas 8:27-33).

God se knegte moenie bang of te angstig wees dat sulke demoniese invloed 
hulle sal raak nie. Alhoewel daar baie bose geeste is, is hulle minder in getal  
en minderwaardig in krag as God se getroue engele, wat “dienende geeste [is] 
wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe” 
(Hebreërs 1:14). Christene moet vol vertroue wees, want “God het ons nie ’n 
gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing” 
(2 Timoteus 1:7).

’n Sterk verstand wat geestelik ingestel is op God se lewenswyse is die 
beste manier om demoniese invloed te weerstaan. Getroue dienaars van God 
moet met sy Gees gevul word (Efesiërs 5:18), wat hulle in staat stel om sulke 
invloed te weerstaan sodat bose geeste gedwing word om te vlug (Jakobus 
4:7). Ook is die ware dienaars van Christus gesag oor demone gegee, wat hulle 
in staat stel om demone uit die besetene te dryf (Matteus 10:1, 8; Markus 6:13, 
16:17). God is immers die uiteindelike bron van krag.

Satan se Werk  
in ons Wêreld

“… die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die  
sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie  

van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van  
God is, op hulle nie sou skyn nie” (2 Korintiërs 4:4).

Noudat ons gesien het dat Satan ’n ware wese is met werklike mag, moet 
ons verstaan hoe hy sy magte gebruik. Ons moet ook sy bedoelings en 
algehele doelwit verstaan.

Ons het in die vorige hoofstuk gesien dat Satan ander engele om die bos ge- 
lei het in ’n onbesonne poging om God se gesag omver te werp. Sy ydelheid, 
trots en magsug het hom in oorlog gelei teen die heerser van die heelal.

Satan het nie daarin geslaag nie en hy het ten spyte daarvan probeer om God 
se handelinge met die mensdom te dwarsboom en te ontwrig en hy doen alles 
in sy vermoë om skade te berokken. En sy bose werk is onophoudelik.

Satan se primêre doel

Die duiwel het geen tyd vermors voordat hy ingemeng het nie. Soos ons 
vroeër gesien het, beskryf Genesis 3 Satan se verskyning op die toneel kort 
nadat God Adam en Eva geskape het.

Die eerste ding wat Satan probeer doen het, was om God se verhouding met 
die eerste mense te vernietig. Hy het Eva subtiel gevra: “Is dit ook so dat God 
gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?” (vers 1). Hy het 
op ’n slinkse manier vermy om alles te noem wat God aan haar en Adam gegee 
het—elke ander plant, boom en soort vrugte in die tuin. In plaas daarvan het hy 
daarin geslaag om haar te laat konsentreer op die vrugte van die een boom 
waarvan God hulle verbied het om te eet.

Hy het Eva op ’n listige wyse begin mislei. Hy het sy eerste leuen bekend 
gestel en vir haar gesê sy sal nie sterf as sy van die verbode vrugte neem nie 
(vers 4). Hy het gevolg met nog ’n valsheid en God belaster deur Hom daar- 
van te beskuldig dat hy Eva, deur waardevolle kennis van haar te weerhou 
(vers 5), terug gehou het. Sy was verlei deur sy oortuigingsvermoë. Sy het  
van die vrugte geneem en dit toe met Adam gedeel.

Eva was deur Satan se listigheid bedrieg (2 Korintiërs 11:3). Adam was  
nie verlei nie (1 Timoteus 2:14). Hy het eenvoudig gevolg en saam met sy  
vrou God se duidelike instruksies verontagsaam. Ons sien dat die druk van 
ander om iets te doen, selfs wanneer ons weet dat ’n optrede verkeerd is, al 
lank met ons is.

Satan se Werk in ons Wêreld

N
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Hierdie verslag help ons om te sien dat Satan se primêre doel is om God se 
plan, om ’n familieverhouding met die mensdom te bou, te verydel.

Van die begin af het God ’n wonderlike plan vir mense gehad—om ons Sy 
gawe van die ewige lewe aan te bied. Een van die Bybel se mees bekende ge- 

Satan se Werk in ons Wêreld

Satan se Valse Reklame—
Selfs in die Christendom
As u die duiwel van aangesig tot aangesig 

kon sien en ontmoet, hoe sou hy lyk? Hy 
word algemeen uitgebeeld as ’n spotprent- 
karakter in ’n rooi pak met ’n vurk of as ’n af- 
skuwelike monster.

Maar nie een van hierdie karakteriserings 
is naby aan die waarheid nie. In werklikheid, 
as u die duiwel sou ontmoet, sou u hom aan-
treklik, boeiend en oortuigend vind. Alhoewel 
hy werklik die owerste van die duisternis is, 
stel Satan homself suksesvol voor as “’n engel 
van die lig” (2 Korintiërs 11:14).

Satan is ’n meester van wanvoorstelling. Hy 
is die wêreld se grootste adverteerder en ver-
pak sy produk sodat dit aantreklik en aanloklik 
lyk, terwyl dit in werklikheid giftig en dodelik 
is. Hy wil hê dat sy kliënte hom as goed, wel-
willend en betroubaar moet sien. Hy wil hê 
dat sy produk—sonde en die verwerping van 
God—aanloklik en uitnodigend moet lyk en hy 
is gewoonlik baie suksesvol.

Satan stel nooit sonde voor soos dit werklik 
is nie. Hy stel nooit beide kante van die sto-
rie, pro en con, voor nie. Hy bied net aan wat 
hy wil hê ons moet sien, iets wat genotvol en  
opwindend lyk. Hy wil hê ons moet fokus op 
plesier, op wat op die oomblik goed voel of 
lyk. Hy wil nie hê dat ons, terwyl hy ons verlei 
om te sondig, aan langtermyngevolge moet 
dink nie.

Die oorgrote meerderheid mense het die 
werklike verband tussen oorsaak en gevolg 
uit die oog verloor. Ons hoor of sien selde 
daardie konsep genoem, nog minder word dit 
bespreek. In plaas daarvan hoor ons mense 
aandring op vinnige oplossings vir elke pro-
bleem, gemak vir elke ongemak en ’n pil vir 
elke kwaal. Ons stop selde om die langter-
myngevolge van ons optrede te oorweeg. (Om 

hierdie beginsels beter te verstaan, versoek u 
gratis kopie van die boekie Why Does God Al-
low Suffering? of laai dit van ons webwerf af.)

Ons benadering is kortsigtig en dwaas. 
“Moenie dwaal nie,” waarsku Paulus. “God 
laat Hom nie bespot nie; want net wat die 
mens saai, dit sal hy ook maai” (Galasiërs 
6:7).

Ons leef in ’n wêreld wat min aandag gee 
aan die langtermyngevolge van sonde. Ons 
dink nie aan die gevolge van ons woorde en 
dade nie en ons is voortdurend onder druk 
van ’n samelewing wat gebou is op Satan se 
standaarde en waardes, eerder as God s’n.

Dit is nie maklik of gewild om, met inag-
neming van die kultuur rondom ons, ’n an-
der stel waardes en standaarde aan te neem 
nie—dié wat God openbaar. Soos Jesus  
gesê het: “As die wêreld julle haat, moet julle 
weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle 
van die wêreld was, sou die wêreld sy ei-
endom liefhê. Maar omdat julle nie van die 
wêreld is nie … daarom haat die wêreld julle” 
(Johannes 15:18-19). God se weg sal nooit in 
hierdie leeftyd gewild wees nie.

Nietemin lyk die meeste mense uiters se-
ker dat hulle weë vir God welgevallig is. Hulle 
verdedig hul godsdienstige oortuigings en 
praktyke as volkome bevredigend en aanvaar-
baar in God se oë. Hulle neem aan dat alle, of 
meeste, onderwysers en kerke wat die Chris-
telike naam dra, die waarheid leer. Min mense 
neem in aanmerking dat Satan se groot mis-
leiding nie net wêreldwyd is nie, maar die 
Christendom diep geïnfiltreer het.

Let op die konteks van Paulus se woorde 
wanneer hy skryf dat Satan as “’n engel 
van die lig” verskyn. In 2 Korintiërs 11:13-15 
waarsku Paulus van “valse apostels, bedrieg-
like arbeiders wat hulleself verander in apos-
tels van Christus.” Ons moet nie hieroor ver-
baas wees nie, skryf Paulus, want “die Satan 
self verander hom in ’n engel van die lig. Dit 

is dus niks besonders wanneer sy dienaars 
hulle ook voordoen as dienaars van geregtig-
heid nie. Maar hulle einde sal wees volgens 
hulle werke.” 

Is dit moontlik? Hoe kan mense wat be-
weer dat hulle Jesus Christus verteenwoordig 
in werklikheid Satan se “dienaars” wees, wat 
deur die duiwel gebruik word om misleiding 
te versprei?

Jesus het self herhaaldelik gewaarsku oor 
hierdie einste saak! Hy het gesê dat baie Sy 
naam sal toeëien, maar Hom deur hulle op-
trede sal verloën. Hy het gesê: “Baie sal in 
daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie 
in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels 
uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen 
nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle 
nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat 
die ongeregtigheid werk!” (Matteus 7:22-23). 

Van sulkes het hy gevra: “En wat noem julle 
My: Here, Here! En doen nie wat Ek sê nie?” 
(Lukas 6:46). 

Jesus en Sy ware apostels het gepraat van 
valse apostels, valse profete en valse broe-
ders. Jesus het verder gewaarsku: “Pas op 
dat niemand julle mislei nie. Want baie sal 
onder My Naam kom … en hulle sal baie 
mense mislei” (Matteus 24:4-5, 11). Hy het 
geweet dat valse leraars sou kom wat ’n ver-
wronge, korrupte weergawe van Christenskap 
sou leer. Daardie misleiding het in die eerste 
eeu begin, toe Paulus geskryf het dat som-
mige reeds ’n “ander evangelie” verkondig het 
en “die evangelie van Christus wil verdraai” 
(Galasiërs 1:6-7).

Om sy doel uit te voer, gebruik Satan som-
mige mense om ander mense te mislei. Dit 
is veral waar wanneer hulle deur persoonlike 

ambisie gemotiveer word om onderwysers 
van geestelike sake te wees, maar nie ’n be-
hoorlike begrip van die Skrif het nie. Satan 
buit daardie begeerte uit en mislei vatbare 
individue om Christus vals, hoewel dikwels 
opreg, uit te beeld, terwyl hulle die duiwel se 
eie misleidende, vermomde agenda bevorder. 
Inderdaad, sulke leraars is gewoonlik onwe-
tende agente van Satan en word self saam 
met al die ander mislei.

Sodat u nie deur hierdie grootste van al 
Satan se misleidings verlei word nie, moet u 
seker wees dat u oortuigings stewig op die 
Bybel gebaseer is. (Vir meer oor hoe deur-
dringend Satan se misleidings onder kerke is 
wat bely dat hulle Christene is, sien “Die Groot 
Vervalser” wat op bladsy 42 begin. En maak 
seker dat u ’n gratis kopie van ons boekie The 
Church Jesus Built aflaai of aanvra.)iS
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deeltes maak dit duidelik: “ Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy 
eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan 
nie, maar die ewige lewe kan hê” (Johannes 3:16).

God se doel is om Sy gesin grootliks uit te brei. Op die oomblik bestaan 
daardie ewige familie uit twee goddelike wesens—God die Vader en Jesus 
Christus, Sy Seun (Lukas 10:22). God se doelwit vir die mensdom—ewige 
lewe in Sy familie—is die sentrale fokus van die hele skepping: “Want die 
skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kin-
ders van God” (Romeine 8:19) .

Hierdie hegte gesinsverhouding is God se vurige begeerte vir die mensdom. 
Paulus noem Jesus “die eersgeborene … onder baie broeders” (Romeine 8:29). 
As die eersgebore Seun van God, is Hy die eerste van baie kinders van God 

wat uiteindelik in God se familie gebore is, en “skaam Hy Hom nie om hulle 
broeders te noem nie” (Hebreërs 2:11).

God belowe ons dat “Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ’n 
God wees, en hy sal vir My ’n seun wees” (Openbaring 21:7). “Ek sal vir julle 
’n Vader wees,” sê Hy, “en julle sal vir My seuns en dogters wees” (2 Korin- 
tiërs 6:18). God wil ons onsterflikheid gee sodat ons vir ewig saam met Hom 
kan lewe. Hy wil nou ’n hegte gesinsverhouding met ons aanknoop (Johannes 
14:23). (Vir ’n dieper begrip van hierdie waarheid, versoek ons gratis boekie 
What is Your Destiny? of laai dit van ons webwerf af.)

Satan wil egter God se plan verydel op elke manier wat hy kan. Hy wil keer 
dat ons ’n hegte verhouding met God ontwikkel. Hy wil ons daarvan weerhou 
om ons bestemming as die einste seuns van God te bereik.

Satan se Werk in ons Wêreld

Hoe kan ons die  
Duiwel Weerstaan?

Benewens die identifisering van Satan se 
metodes om mense te verlei, gee God 

ons spesifieke leiding om die duiwel en sy 
invloed teë te werk. God se Woord verseker 
ons: “Weerstaan die duiwel en hy sal van julle 
wegvlug” (Jakobus 4:7). Hierdie belofte is eg-
ter duidelik gerig op diegene wat bereid is om 
hulle te “onderwerp [julle dan] aan God” (die-
selfde vers) en word onmiddellik gevolg met 
die opdrag: “Nader tot God en Hy sal tot julle 
nader” (vers 8).

Hoe nader ons dan tot God? Sy opdrag 
gaan voort: “Reinig die hande, julle sondaars, 
en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!” 
(dieselfde vers). Ons moet aktief poog om  
Satan se manier van dink en doen uit ons le-
wens uit te skakel.

Satan is egter so slim en kragtig dat geen 
mens—sonder God se hulp—sy invloed suk-
sesvol kan weerstaan nie. Die sleutel om 
die duiwel te weerstaan is dus om opreg en 
konsekwent nader aan God te kom en naby 
Hom te bly.

Eersten moet ons God toe laat om Satan se 
invloed uit ons gedagtes te verwyder. Dit vind 
plaas deur ons sondes te herken en te erken 
en van hulle te bekeer. Die Skrif vergelyk hier-

die transformasie van Satan se denkwyse met 
die terugkeer na die lewe uit die dood:

“En julle het Hy lewend gemaak, wat dood 
was deur die misdade en die sondes waarin 
julle tevore gewandel het volgens die loop 
van hierdie wêreld, volgens die owerste van 
die mag van die lug, van die gees wat nou in 
die kinders van die ongehoorsaamheid werk, 
onder wie ons almal ook vroeër gewandel het 
in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die 
wil van die vlees en van die sinne gedoen het; 
en ons was van nature kinders van die toorn 
net soos ook die ander” (Efesiërs 2:1-3). 

Wanneer ons begin om ons werklik te  
bekeer en ons vanuit die hart aan God te 
onderwerp, begin ons om Sy Woord ernstig 
op te neem en Sy instruksies en opdragte  
te gehoorsaam. Dan begin Sy Woord, die  
Bybel, ons gedagtes skoonmaak en ons bose 
gedagtes en motiewe word afgewas. Almal 
wat opreg tot bekering kom—wat hulle le-
wens heelhartig aan God oorgee en gedoop 
word sodat hulle die Heilige Gees kan ont-
vang—word deur Jesus Christus in Sy Kerk 
geplaas. Ons beveel aan dat u ’n ware dienaar 
van God vind om die doop te bespreek.

Let nou op Christus se besorgdheid oor 
hulle en hoe Hy met hulle werk om bose in-
vloede uit hulle harte en gedagtes te verwy-
der: Christus het “ook die gemeente liefgehad 
en Homself daarvoor oorgegee [het] om dit te 

heilig, nadat Hy dit gereinig het met die water-
bad deur die woord, sodat Hy die gemeente 
voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek 
of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig  
en sonder gebrek sou wees” (Efesiërs 5:25-
27). God se Woord is die instrument wat 
Christus gebruik—deur die krag van die Hei-
lige Gees—om Satan se invloede van ons 
denke weg te was.

Maar wat kan ons doen aan die duiwel se 
pogings om ons in die toekoms te beïnvloed? 
Ook hier voorsien God vir ons ’n verweer: 
“Eindelik, my broeders, word kragtig in die 
Here en in die krag van sy sterkte. Trek die 
volle wapenrusting van God aan, sodat julle 
staande kan bly teen die liste van die duiwel. 
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en 
bloed nie, maar teen die owerhede, teen die 
magte, teen die wêreldheersers van die duis-
ternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in 
die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting 
van God op, sodat julle weerstand kan bied in 
die dag van onheil en, nadat julle alles volbring 
het, staande kan bly” (Efesiërs 6:10-13).

Paulus lys dan spesifieke komponente van 
die geestelike wapenrusting wat God aan ons 
beskikbaar stel. Hy vergelyk die verdediging 
van God se knegte teen Satan se invloed as 
“lendene met die waarheid omgord” en ’n 
“borswapen van die geregtigheid” (vers 14). 
Hy beskryf hulle skoene as “die bereidheid  

vir die evanglie van vrede” (vers 15). Hulle 
skild is hulle geloof in God en Sy Seun, Jesus 
Christus, “waarmee julle al die vurige pyle van 
die Bose sal kan uitblus” (vers 16).

Hulle voorneme word beskerm deur “die 
helm van verlossing” (vers 17)—die verse-
kering dat hulle die ewige lewe sal ontvang 
as hulle God standvastig dien en behaag. Die 
een aanvallende wapen wat hulle kan gebruik 
om Satan se gesindhede en filosofieë in repe 
te sny, is die “swaard van die Gees—dit is die 
woord van God” (dieselfde vers). Inderdaad, al 
die gedeeltes van die wapenrusting wat ge-
lys word kom van die Skrif af, daarom is dit 
noodsaaklik dat ons gereeld die Bybel bestu-
deer en daaroor mediteer.

Ten slotte sê Paulus, “terwyl julle met alle 
gebed en smeking by elke geleentheid bid in 
die Gees, en juis daartoe waak met alle vol-
harding en smeking vir al die heiliges” (vers 
18). Inderdaad, gereelde gebed is noodsaaklik 
om ons nabyheid aan God te handhaaf.

Dit is die noodsaaklike sleutels om Satan se 
pogings af te weer om weer beheer te kry oor 
“die wat waarlik die mense ontvlug het wat in 
dwaling wandel” (2 Petrus 2:18). Hoe meer 
ons karakter soos God se volmaakte natuur 
word, hoe minder sal Satan gemaklik voel in 
ons teenwoordigheid en hoe meer sal hy ge- 
neig wees om van ons af weg te vlug.
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Satan se groot misleiding

Soos ons vroeër opgemerk het, is Satan ’n magtige, intelligente wese wat vir 
niks sal stop om sy doel uit te voer nie. As die meestermanipuleerder van die 
mensdom het hy baie metodes en middele tot sy beskikking.

In ’n sekere sin is sy onmiddellike doelwit—om die mensdom apart van 
God te hou—betreklik maklik. As mense is ons geneig om op ons eie behoef-

tes en begeertes te fokus—en Satan het dit versterk tot die punt dat selfsug die 
primêre motiveerder in menslike gedrag is. Soos Paulus dit stel: “ Die mense 
wat deur hulle sondige natuur gedomineer word—hulle gedagtes word oorheers  

deur sondige dinge” (Romeine 8:5, 
Nuwe Lewende Vertaling). Diegene 
wie se gedagtes op hulself gefokus 
is, of hulle dit besef of nie, is in 
“vyandskap teen God” (vers 7).

Paulus haal uit verskeie Psalms 
aan en som die geestelike toestand 
van die meeste van die mensdom 
op: “soos geskrywe is: Daar is nie-
mand regverdig nie, selfs nie een 
nie. Daar is niemand wat verstan- 
dig is nie, daar is niemand wat God  
soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand 
wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie … Hulle mond is vol vervloeking 
en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en 

Satan se Werk in ons Wêreld

God en Satan:  
Waarheid en die Lewe  
vs. Leuens en Moord

Jesus sê van Satan—“die owerste van 
hierdie wêreld”—dat hy “het aan My niks 

nie” (Johannes 14:30). Die Skrif trek skerp 
kontraste tussen God en Satan wat ons help 
om die diepgaande verskille tussen hulle  
karakter, motiverings, doelwitte en optrede 
beter te verstaan.

Baie van wat ons oor Satan leer, word  
in sy naam opgesom, wat teëstander bete-
ken. Petrus noem hom “julle groot vyand”  
(1 Petrus 5:8, Nuwe Lewende Vertaling).  
Satan se optrede en motiverings is dié van 
’n vyand. God se karakter daarenteen, word 
saamgevat deur die woord liefde—’n diep, 
uitgaande besorgdheid oor die welsyn en wel-
stand van ander. “God is liefde.” sê Johannes 
vir ons (1 Johannes 4:8, 16).

In Johannes 8:43-44 sê Christus dat  
Satan ’n moordenaar en leuenaar is. Later, 
in Johannes 14:6, verwys Jesus na Homself 
as “die weg en die waarheid en die lewe.” 
As ’n leuenaar en moordenaar is Satan pre-
sies die teenoorgestelde van “die waarheid 

en die lewe.” Christus is die waarheid; Satan 
is ’n leuenaar. Christus is die lewe; Satan is 
’n moordenaar—een wat die lewe wegneem. 
Dit is duidelik dat Satan presies die teenoor-
gestelde van God en Jesus Christus is in sy 
bedoelings, motivering en karakter.

Paulus beklemtoon hierdie skrille kontras 
en vra ’n reeks vrae in 2 Korintiërs 6:14-15: 
“Moenie in dieselfde juk trek saam met on- 
gelowiges nie, want watter deelgenootskap 
het die geregtigheid met die ongeregtigheid, 
en watter gemeenskap het die lig met die 
duisternis? En watter ooreenstemming het 
Christus met Bélial …?” Die strekking hier-
van is dat die weë van Christus en Satan so 
teenoorgesteld is soos dag en nag, lig en 
duisternis (sien ook Johannes 3:19-21; 8:12; 
Efesiërs 6:12).

Die kern van Christus se karakter word 
geopenbaar in Sy gebed in die tuin van Get-
semane die aand voordat Hy Sy lewe as offer 
gegee het: “Vader, as U tog maar hierdie be-
ker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my 
wil nie, maar u wil geskied!” (Lukas 22:42). 
Satan se gesindheid is lynreg teenoorgesteld. 
Eerder as om hom aan God se volmaakte wil 
te onderwerp, het hy eiewillig en vasbeslote 
geword om ten alle koste sy sin te hê. Hierdie 
gesindheid het gelei tot sy aanvanklike rebellie 

teen sy Skepper soos beskryf in Jesaja 14 en 
Esegiël 28. Ongelukkig was Satan merkwaar-
dig suksesvol om ’n ek-eerste, eiegeregtige 
houding onder alle mense in te boesem, met 
die een uitsondering van Jesus, wat hom vol-
maak teëgestaan het.

Nog ’n aspek van Satan se natuur wat 
skerp kontrasteer met dié van God, word in 
Openbaring 9:11 na vore gebring. Hier lees 
ons van ’n kragtige troepemag wat soos  
sprinkane voortgaan om die mensdom te 
pynig. “En hulle het as koning oor hulle die 
engel van die afgrond; sy naam in Hebreeus 
is Abáddon, en in Grieks het hy die naam van 
Apóllion”—name wat onderskeidelik “vernie-
tiging” en “vernietiger” beteken.

Hierdie titels som Satan se karakter, doel-
witte en doel op. Hulle som die eindresultaat 
op van alles waarna hy streef—absolute ver-
nietiging. As die duiwel dit nie alles kan hê nie, 
soos hy op dié stadium in die geskiedenis wat 
hier beskryf word besef, is sy bedoeling om dit 
alles te vernietig.

Ons sien dus weer ’n groot kontras. Ver-
gelyk Satan, die vernietiger, met God, wie  
se grootste eienskap is dat Hy die Skepper 
is. God is die een wat soveel mooi en won-
derlike dinge vir ons skep, bou, maak en  
gee. Satan, aan die ander kant, is die uit- 

eindelike vernietiger.
Wat vernietig hy? Hy verwoes basies alles 

wat hy in die hande kan kry. Lees die hele 
Openbaring 9 en Openbaring 12:7-12. Oral 
waar hy genoem word, is Satan besig om te 
vernietig—om God se mense te probeer ver-
moor, teen Jesus Christus te veg, in woede uit 
te vaar omdat hy weet sy tyd is amper verby.

Selfs nadat hy die oorlog verloor en vir 
1,000 jaar beperk word, sal hy sy les leer? 
Glad nie. In Openbaring 20:7-10 lees ons dat 
wanneer hy vrygelaat word hy uit sal gaan om 
die nasies weer te mislei en hulle teen Jerusa-
lem te laat veg. Maar hy en dié wat hom volg, 
sal verslaan word. Hy sal uiteindelik vir altyd 
uit die prentjie geneem word, al sy pogings sal 
tot niet gaan.

Uiteindelik sal elke vernietigende ding wat 
Satan deur die geskiedenis probeer bereik 
het, omgekeer en omvergewerp word en alles 
wat God beoog het om te bereik, sal volvoer 
word. Dit word duidelik in die Skrifte gestel. 
God het uiteindelike beheer oor Sy skepping 
en terwyl Hy Sy groot doel uitwerk kan Satan 
nie meer doen as wat God hom toelaat nie, 
sodat die mensdom belangrike lesse kan leer. 
(Maak seker dat u “Waarom Laat God Satan 
toe om die Mensdom te Beïnvloed?” wat op 
bladsy 16 begin, lees).

Of hulle glad nie in God glo nie, ’n valse god aanvaar en aanbid 
of mislei word tot ’n valse siening van die ware God en Sy plan 
vir ons, Satan het steeds mense waar hy hulle wil hê.
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Die Geestewêreld se 
Gevaarlike  

Donker Kant
Vreemde gebruike en godsdienste soos 

Wicca, Santeria, toordery en spiritisme 
neem toe in gewildheid. Is sulke dinge onska-
delik, of is daar meer aan hulle as wat dit op 
die oog af lyk?

Aangesien tradisionele Christendom sy 
aantrekkingskrag vir baie mense verloor het, 
probeer ’n groeiende aantal mense om daar-
die vakuum in hul lewens op ander maniere 
te vul. Sommige wend hulle tot alternatiewe 
godsdienste wat in ander dele van die wêreld 
gewild is. Sommige wend hulle tot heksery en 
voor-Christelike heidendom. Sommige soek 
antwoorde in die okkulte. ’n Paar wend hulle 
selfs bewustelik tot satanisme en bose geeste.

Sommige is bloot nuuskierig; ander is baie 
ernstig. Maar of hulle dit herken of nie, almal 
is besig met gevare wat waarskynlik ver bo 
hul beperkte begrip is. Daarom word daar 
dikwels na hierdie gevare verwys as die ok-
kult—dinge wat geheimsinnig, misterieus en 
verborge is.

U het waarskynlik nog nooit Satan of sy  
demone direk gesien nie, maar diegene wat 
vertroud is met die Bybel erken beslis hul  
invloed in hierdie vinnige degenererende 
wêreld. Geen wonder dat die Skrif Satan 
as “die god van hierdie wêreld” beskryf nie  
(2 Korintiërs 4:4).

Sy invloed is nie nuut nie, maar die voor-
koms daarvan in die moderne samelewing is 
beslis daar. Wat eens verbied of baie beperk 
was wat kontak met die donker geesteryk 
betref, word nou meestal openlik beoefen. 
Satanisme vier hoogty in flieks. Organisasies 
wat daarop gebaseer is, soos Wicca, Santeria, 
toordery en konsultasie met mediums, floreer 
veral by jongmense.

Die apostel Paulus sê vir ons dat ons ver-
sigtig moet wees vir sulke gebruike, “sodat 

ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; 
want ons is met sy planne nie onbekend nie” 
(2 Korintiërs 2:10-11).

Wicca, Santeria en toordery
Een van die vinnigste groeiende bewegings 

in Westerse nasies is Wicca, ’n moderne 
weergawe van heksery.

Wicca, afkomstig van ’n Ou-Engelse woord 
vir “heks,” bevat baie van die kenmerke 
van antieke Britse hekserypraktyke. Sommige 
heksevergaderings of groepe, maar nie almal 
nie, oefen towerspreuke, waarsêery en toor-
kuns. Wicca is ’n sambreelgroep of -beweging 
wat baie verskillende oortuigings en praktyke 
byeenbring—maar in sy kern is dit ’n swak 
vermomde tipe outydse heksery.

Santeria is ’n Karibiese godsdiens wat 
gebaseer is op die vermenging van Afrika-
heksery met Rooms-Katolieke oortuigings—
soortgelyk in baie opsigte aan toordery of 
suiwer Afrika-heksery. Die volgelinge daarvan 
maak diere-offers en voer koorsagtige danse 
tydens Santeriaanse rituele uit wat kan lei 
tot die besit van ’n persoon deur ’n orisha of 
“heilige.” Daar word dan gesê dat die individu 
praat en optree as daardie “heilige.” As dit ’n 
werklike geestelike ervaring is, is dit niks meer 
as demoniese besit nie.

Al hierdie praktyke het die volgende in ge-
meen: Satan is hulle skepper en hulle moet 
absoluut vermy word. God, wat presies weet 
hoe Satan en sy demone werk, waarsku ons 
nadruklik om niks met hulle te doen te hê nie. 
Hy sê vir ons “gee aan die duiwel geen plek 
nie” (Efesiërs 4:27).

Ons moet nie die mense wat met hierdie 
praktyke geassosieer word, raadpleeg nie. 
God sê: “Daar mag niemand by jou gevind 
word wat … met waarsêery, goëlery of met 
verklaring van voortekens of towery omgaan 
nie, of wat met besweringe omgaan, of wat ’n 
gees van ’n afgestorwene vra of ’n gees wat 
waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want 
elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE 
’n gruwel” (Deuteronomium 18:10-12).

Mediums en bekende geeste
Wat van mediums en mense wat dinge 

soos tarotkaarte en spiritistiese hulpmiddels 
gebruik om met die geeste te konsulteer?

Mediums—ook soms genoem “sieners” of 
“heldersiende”—is mense wat gebruik kan 
word deur die gevalle engele wat die Bybel 
demone noem. Hulle lyk dalk normaal en be-
hulpsaam, maar diegene wat nie charlatans 
is nie (en baie is) kan werklik kontak hê met 
bedrieglike geeste wat mense probeer aanlok 
en vir hul eie bose doeleindes gebruik. Om 
hierdie rede word hierdie bose engele wesens 
in die Bybel “verleidende geeste” genoem  
(1 Timoteus 4:1).

Hulle gee soms voor dat hulle die geeste van 
die dooies is. Tog sê die Bybel vir ons dat die 
dooies geen bewustheid het nie en in bewus-
teloosheid slaap tot ’n toekomstige opstanding 
(sien Prediker 9:5, 10; Job 14:10-15; Daniël 
12:2; en vra vir, of laai ons gratis boekie, What 
Happens After Death? van ons webbladsy af).

Gedienstige geeste, in werklikheid ver-
momde demone, kan ’n intieme kennis hê van 
mense, lewend of dood. Hulle het bonatuurlike 
vermoëns tot hul beskikking en ’n uitgebreide 
netwerk van inligting van mede-duiwels wat 
meer as gewillig is om hul kennis met die mis-
leide “gasheer” te deel. Op hierdie manier sal 
hulle baie meer mense lok om mislei en ver-
slaaf te word—en eindig soms op as pionne 
vir hierdie geeste.

Om aan enige van hierdie praktyke deel te 
neem is ’n ernstige bedreiging—aanvanklik 
kom hierdie geeste voor as gewillige dienaars, 
maar hulle eindig onvermydelike op as wrede 
werkmeesters. Daarom moet ons vermy om 
in kontak te kom met mense wat beweer dat 
hulle met die dooies kan kommunikeer. (Vir 
meer hieroor, lees “Wat is Spiritisme?” op 
bladsy 34.)

Tarotkaarte en Spiritistiese  
hulpmiddels

Sommige gebruik handhulpmiddels soos 
tarotkaarte of spiritistiese hulpmiddels om  

self met hierdie gedienstige geeste te kon- 
sulteer. Hierdie voorwerpe moet ten alle koste 
vermy word—dit is nie onskuldige “spele-
tjies” nie, maar outydse maniere om hierdie 
geeste te lok.

Dink aan hierdie hulpmiddels as potensiële 
paspoorte wat u verstand kan ingaan—dit 
maak toegang moontlik tot die sone wat slegs 
deur u eie gedagtes en God se Heilige Gees 
bewoon moet word. As u hierdie bose geeste 
nie uitnooi nie, kan hulle nie ingaan nie. Tog 
kan selfs ’n niksvermoedende uitnodiging 
deur hierdie middels demone toestemming 
gee! Ongelukkig het baie mense onwetend 
bose geeste in hul verstand genooi—om 
nooit weer heeltemal dieselfde te wees nie.

Soos die Skrif openbaar, moet hierdie 
geeste deur ware dienaars van God uitgedryf 
word. Handelinge 19 teken ’n geval aan waar 
sommige voornemende eksorsiste probeer 
het om ’n demoon uit ’n persoon te dryf en 
die demoon het teen hulle gedraai en gesê: 
“Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar 
julle, wie is julle?” Tot hulle verbasing “spring 
die man in wie die bose gees was, op hulle 
en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle 
naak en gewond uit daardie huis gevlug het” 
(verse 15-16).

Dit is dus nie iets om oor te lag of oulike 
vermaak nie—dit is uiters ernstig! Die Skrif 
teken verskeie gevalle aan van mense wat in 
sulke verbode praktyke verval het, met ramp-
spoedige gevolge.

Sê eenvoudig “Nee!”
Ons moet eenvoudig “Nee!” sê wanneer 

ons verlei word om met hierdie donker gees-
tewêreld betrokke te raak. Moenie ingee on-
der druk van vriende, familie of enigiemand 
anders nie. Stel God en Sy Woord eerste! U 
lewe en u geestelike welsyn kan letterlik daar-
van afhang!

God, wat presies weet hoe Satan en sy  
demone werk, waarsku ons om niks met  
hulle te doen te hê nie. Ons moet nie met 
mense wat met hierdie geeste geassosieer 
word konsulteer nie, ten spyte van enige ver-
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ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees 
van God voor hulle oë nie” (Romeine 3:10-18).

As ’n meester van oorreding, mislei Satan die mensdom maklik om op  
enigiets behalwe God te fokus. Deur die evolusieteorie, byvoorbeeld, het hy 
miljoene oortuig dat God nie bestaan nie. (Vir bewys dat God werklik is, laai 
of versoek ons gratis boekies Life’s Ultimate Question: Does God Exist? en 
Creation or Evolution: Does It Really Matter What You Believe?)

Deur honderde korrupte godsdienste het hy oor die eeue biljoene mense 
oortuig om die son, maan en sterre, diere, die natuur, afgestorwe voorouers, 
denkbeeldige gode en godinne en ’n verbysterende verskeidenheid ander 
dinge—of glad niks nie, te aanbid. Selfs onder die vele variëteite van tradisio-
nele Christendom vind ons mense wat verdeeld is en kibbel oor wie en wat 
God is, oor Sy doel vir ons en oor hoe Hy wil hê ons Hom moet aanbid en hoe 
ons moet lewe. Die duiwel het ’n doeltreffende werk gedoen om mense te ver-
war oor wat die Bybel werklik sê.

Satan gee nie om in watter van hierdie groepe mense val nie. Of hulle glad 
nie in God glo nie, ’n valse god aanvaar en aanbid of mislei word tot ’n valse 
siening van die ware God en Sy plan vir ons, Satan het hulle steeds waar hy 
hulle wil hê—“vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle 
is vanweë die verharding van hulle hart” (Efesiërs 4:18).

Miskien help dit ons om beter te verstaan wat God bedoel wanneer Hy vir 
ons sê dat die duiwel “die hele wêreld verlei” (Openbaring 12:9). Paulus ver-
duidelik dat “die god van hierdie wêreld … die ongelowiges” verblind het, … 
sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die 
beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie” (2 Korinthiërs 4:4). .

In een van Sy gelykenisse verduidelik Jesus dat, sodra sommige mense God 
se waarheid hoor, dan “kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, 
sodat hulle nie sou glo en gered word nie” (Lukas 8:12). Satan sal nie toelaat 
dat iets hom stop om mense verblind te hou vir die volheid van God se waar-
heid nie. Die gevolg, soos Jesus verduidelik het, is dat “breed is die poort en 
wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan,” en 
“die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit 
vind” (Matteus 7:13-14).

Oorsake van die mensdom se probleme

Wanneer ons die omvang van Satan se misleiding verstaan, kan ons die 
oorsaak van soveel van die mensdom se probleme beter begryp. Ons het ge- 

Satan se Werk in ons Wêreld

klaarde voornemens om ons te help. God 
se Woord is duidelik: “Begeef julle nie tot 
die geeste van afgestorwenes en die geeste 
wat waarsê nie. Soek hulle nie om julle deur 
hulle te verontreinig nie. Ek is die HERE julle 
God” (Levitikus 19:31).

Vra: “Sou Christus dit goedkeur?” Hy sou 
beslis nie! Ons moet dus alle kontak met 
mediums, waarsêers, hekse en hul hulp-
middels vermy—en nie geflous word deur 
watter middel hulle ook al mag gebruik om 
ons te probeer lok nie.

Wat as U Gekonfronteer 
Word Deur die Donker 
Kant van die Geeste-

wêreld?
Die Bybel verskaf ’n gids om enige van 

Satan se misleidings suksesvol teë te 
werk. Hieronder is verskeie beginsels wat 
u moet volg.

Vermy deelname aan enigiets wat met 
die bose kant van die geestewêreld te doen 
het (sien Efesiërs 5:11). In plaas daarvan 
om donker gedagtes te koester wat daartoe 
kan lei dat ons deur donker magte beïnvloed 
word, sê die Bybel duidelik vir ons om op 
die positiewe te fokus: “Verder, broeders, 
alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles 
wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat 
lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en 
watter lof daar ook mag wees, bedink dit” 
(Filippense 4:8).

Respekteer die mag van die donker 
wêreld en moenie daarmee rondspeel nie. 
Vermy enige tipe séances, gotiese rituele 
of toestelle soos spiritiese-hulpmiddels wat 
almal portale na die bose wêreld kan oop-
maak (sien “Die Geestewêreld se Gevaar-
like Donker Kant” wat op bladsy 30 begin). 
Terselfdertyd moet u nie bang wees vir die 
donker magte nie. Onthou, God is steeds 
in beheer en is baie magtiger as enige van 
hierdie bose agente. Die Bybel sê vir ons 
dat: “Hy wat in julle is, groter is as hy wat in 
die wêreld is” (1 Johannes 4:4).

Maak seker dat u nader aan God kom. 
Deur dit te doen, sal u verder wegbeweeg 
van die euwel van hierdie wêreld. Deur ge-
bed, Bybelstudie, meditasie en om af en 
toe te vas, sal u baie versterk word en sal u 
Satan se versoekings suksesvol weerstaan. 
“Onderwerp julle dan aan God; weerstaan 
die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 
Nader tot God, en Hy sal tot julle nader”  
(Jakobus 4:7-8).

As u ooit voel dat daar ’n vreemde en 
bose teenwoordigheid rondom u is, gee 
die Bybel raad gebaseer op die konfronta-
sie tussen die aartsengel Migael en Satan. 
“Maar toe Mígael, die aartsengel, met die 
duiwel in woordestryd was oor die liggaam 
van Moses, het hy geen oordeel van laste-
ring durf uitspreek nie, maar het gesê: Die 
Here bestraf jou!” (Judas 9).

Dus, as u ’n gees bestraf, moet dit nie 
in u naam doen nie, maar altyd in God se 
naam, mits u ’n verhouding met God het 
deur Jesus Christus. Dit is die enigste gesag 
wat bose geeste respekteer. Besef ook dat 
die geestewêreld niks is om mee te speel 
nie (Handelinge 19:13-17). As u voel u word 
deur ’n gees gepla, moet u raad by een van 
God se ware dienaars soek.

Nog ’n groot bron van geestelike krag is 
bloot om die Bybel te lees en te bestudeer. 

Jesus Christus het die Skrif verskeie kere 
aangehaal om die liste van die duiwel suk-
sesvol teë te werk (Matteus 4:3-10). Baie 
skrifgedeeltes—veral in die boek Psalms—
verskaf vertroosting en moed wanneer ’n 
mens teen donker geestelike magte te staan 
kom. Neem veral kennis van Psalms 23, 27, 
34, 37 en 91.iS
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samentlik duisende jare gehad om met regerings, filosofieë en lewenswyses  
te eksperimenteer, waarom kan ons dan nie ons probleme oplos nie? Waarom 
duur soveel probleme jaar na jaar, eeu na eeu voort?

Menslike regerings en ander pogings het nie geslaag nie, want na dit alles 
weet ons eenvoudig nie die regte manier om te lewe nie. Salomo, koning van 
eertydse Israel, het dit onomwonde gestel: “ Daar is ’n weg wat vir ’n mens  
reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood” (Spreuke 14:12; 16:25).

Deur die profeet Jeremia sê God vir ons dat “aan die mens sy weg nie toe- 
behoort nie; nie aan ’n man om te loop en sy voetstappe te rig nie” (Jeremia 
10:23). Ongelukkig het die mensdom die waarheid van daardie woorde vir 
geslagte lank bewys. Onder menslike heerskappy, beïnvloed deur Satan se 
houding om alles wat ons kan vir onsself te kry, het die wêreld nog nooit ’n  
tyd gesien wat vry was van onrus, oorlog en lyding nie.

Die wêreld ly aan chroniese, oorweldigende probleme omdat ons God ver-
werp het. Onder God se inspirasie het Salomo se vader, Koning Dawid, ge- 
skryf: “Die HERE het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te 
sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra. Hulle het almal afgewyk, 
tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen, ook nie een nie” 
(Psalm 14:2-3).

Jeremia het ook opgemerk dat mense grootliks verblind word deur die be- 
drog van hul eie bose motiewe en bedoelings: “Bedrieglik is die hart bo alle 
dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?” (Jeremia 17:9).

Die mens is van God geskei

Die profeet Jesaja voeg by: Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te 
help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het 
’n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig 
vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed bevlek 
en julle vingers met ongeregtigheid; julle lippe spreek leuen, julle tong fluister 
onreg. Daar is niemand wat aanklaag in geregtigheid en niemand wat ’n reg- 
stryd voer in waarheid nie … Die weg van vrede ken hulle nie, en daar is geen 
reg in hulle spore nie; hulle maak hul paaie krom, niemand wat daarop loop, 
ken die vrede nie” (Jesaja 59:1-8). 

God se weë verskil hemelsbreed van die mens s’n. Hy sê vir ons: “Want my 
gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie … Want soos 
die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes 
as julle gedagtes” (Jesaja 55:8-9).

Satan het die wêreld effektief deur die geskiedenis mislei deur mense te beïn- 
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Wat is Spiritisme?
Die meeste het gehoor van die term spiri- 

tisme. Dit het toenemend gewild geword 
op TV en radio, veral met die koms van die 
“New Age”-beweging. Dit is ’n moderne weer-
gawe van mistiek met wortels in Hindoeïsme, 
Boeddhisme en okkultisme. Sommige be-
kende akteurs en aktrises promoveer hierdie 
nuwe weergawe van ’n paar baie outydse 
godsdienstige praktyke.

Diegene wat spiritisme beoefen beweer dat 
hulle inligting of opdragte van ’n goddelike of 
onbekende bron ontvang. In werklikheid, sê 
hulle, is hulle soos ’n radio wat ’n sein van ’n 
sender ontvang.

Die kanaliseerder, of medium, het een 
of meer geeste wat sy verstand binnedring 
en dan word hy die “mondstuk.” Deur die  
medium bied die gees dan inligting, raad of 
voorspellings oor byna enige onderwerp denk-
baar, van die huidige toestand van ’n afge-
storwe geliefde, tot mediese raad, finansiële 
advies of selfs hoe om ’n mens se liefdes- 

lewe te verbeter.
Wie praat deur die kanaliseerder? Die 

geeste beweer dat hulle verskillende iden-
titeite het. Sommige sê hulle is die geeste  
van die dooies, soms van bekende persone 
soos Napoleon, Winston Churchill, die so- 
genaamde Maagd Maria en selfs Jesus  
Christus. Ander beweer dat hulle vreemde-
linge van buiteaardse oorsprong is.

In werklikheid is daar nie veel wat nuut is 
oor die “New Age”-beweging nie. Mediums 
was gebruik om te probeer om met die dooies 
te konsulteer vanaf die begin van die geskie-
denis. Hulle was gebruik in Babilon, Egipte, 
Indië, China, Klein-Asië, Griekeland (wat die 
beroemde orakel in Delphi gehad het) en selfs 
deur die inheemse Noord- en Suid-Ameri-
kaanse Indiane. Maar soos die Skrif ons inlig, 
is die dooies nie bewus nie, maar wag hulle 
eerder op ’n opstanding (sien Prediker 9:5, 
10; Daniël 12:2). (Vra vir ons gratis boekie 
What Happens After Death? of laai dit van ons 
webwerf af.)

Alhoewel sommige van die sogenaamde 

spiritualisme duidelik bedrog is—en die be-
roemde towenaar Harry Houdini het 30 jaar 
daaraan bestee om sulke namaaksels te ont-
bloot—kon navorsers in ander ondersoeke 
geen bedrog opspoor nie. Wyle Lord Dowding, 
wat die Britse Lugmagte tydens die Slag van 
Brittanje in die Tweede Wêreldoorlog aange-
voer het, het streng toesig gehou oor baie 

laboratorium-eksperimente met spiritiste en 
gevind dat sommige inderdaad hierdie toetse 
geslaag het en dat dit opreg was. Tog beteken 
opregte spiritisme kontak met demone.

Dit is hoekom die Bybel ons gedurig  
waarsku om nie deel te neem aan enige 
tipe “spiritisme” wat vereis dat ’n mens sy 
of haar verstand oopmaak vir hierdie geeste 
nie. In plaas daarvan sê die Skrif: “Omgord 
die lendene van julle verstand” (1 Petrus 
1:13)—hierdie beeldspraak impliseer dat ons 
’n stewige houvas op ons verstand moet hê 
ter voorbereiding van hoe ons dit gebruik. In 
plaas daarvan om ons gedagtes aan vreemde 
bronne bloot te stel, moet ons die natuurlike 
versperring van ons verstand goed beskerm 
teen enige eksterne geestelike-invloed be-
halwe dié van God.

Die apostel Petrus voeg by: “Wees nugter 
en waaksaam, want julle teëstander, die dui-
wel, loop rond soos ’n brullende leeu en soek 
wie hy kan verslind. Hom moet julle teëstaan, 
standvastig in die geloof” (1 Petrus 5:8-9). 
Dis goeie raad! Ph
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vloed om hulself van God se leiding af te sny. Hy het ons daartoe gelei dat ons 
dinge op ons eie manier wil doen, om eerder op onsself te vertrou as op God as 
die hoogste gesag.

Paulus beskryf die gevolge van die verwerping van God: “En omdat hulle 
dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle 
oorgegee aan ’n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is ver-
vul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol 

nydigheid, moord, twis, 
bedrog, kwaadaardigheid; 

“nuusdraers, kwaad- 
sprekers, haters van God, 
geweldenaars, trotsaards, 
grootpraters, uitvinders van 
slegte dinge, ongehoorsaam 
aan die ouers; onverstandig, 
ontrou, sonder natuurlike 
liefde, onversoenlik, on- 
barmhartig, mense wat—al 
ken hulle die verordening 
van God goed, dat die wat 
sulke dinge doen, die dood 

verdien—dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk 
aan die wat dit doen” (Romeine 1:28-32).

Paulus se woorde is net so waar in ons dag as ooit tevore. Ons nuus- en ver-
maaklikheidsmedia prys en praat ontaarde, sondige lewenswyses en praktyke 
goed, terwyl mense wat Bybelse standaarde ondersteun, as bekrompe dwepers 
veroordeel word wat hul vooroordele op ander af dwing. Sulke verdraaide 
waardes is die onvermydelike gevolg van ’n ingesteldheid wat die kennis en 
gebooie van God verwerp. (Om die resultate van die verwerping van God se 
leringe beter te verstaan, versoek ons gratis boekie Why Does God Allow Suf-
fering? of laai dit van ons webwerf af.)

Dit is nie God se wêreld nie

Alhoewel God altyd in uiteindelike beheer is, maak die Skrif dit duidelik  
dat Hy nie die rede is vir die wêreld se baie chroniese probleme nie. Soos  
Jesus Christus in Johannes 18:36 gesê het: “My koninkryk is nie van hierdie 
wêreld nie.”

God is nie agter die ellende wat ons planeet teister nie. Satan die duiwel is die  
ware “owerste van hierdie wêreld” (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). Johannes 
sê vir ons dat “die hele wêreld in die mag van die Bose lê” (1 Johannes 5:19). 
Weereens, Satan is die god van hierdie wêreld (2 Korintiërs 4:4).

Boonop oefen Satan se demoniese kohorte ook beheer in hierdie wêreld uit 
—wat menseregerings soms kragtig beïnvloed. In die boek Daniël vertel die 
engel Gabriël vir Daniël dat hy pas, met die hulp van die aartsengel Migael, ge- 
veg het teen ’n magtige geespersoonlikheid waarna verwys word as “die vors 
van die koninkryk van die Perse”—en dat hy binnekort sou moes veg met ’n 
ander wat hy “die vors van Griekeland” genoem het (Daniël 10:13, 20).

Hulle is natuurlik net ondergeskiktes van die duiwel. In ’n poging om Jesus 
op ’n dwaalspoor te bring in Matteus 4:8-9, het Satan “al die koninkryke van 
die wêreld en hulle heerlikheid” aan Hom aangebied—aangesien hulle waarlik 
onder sy heerskappy was (vergelyk Lukas 4:5-7).

Alhoewel ons Satan nie kan sien nie, is sy invloed kragtig en deurlopend. 
Paulus het dit verstaan en Christene daaraan herinner dat hulle “tevore gewan-
del het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag 
van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid 
werk” (Efesiërs 2:2). Die gevolg van die duiwel se invloed is dat, voor beke-
ring, ons fokus daarop is om te wandel in “die begeerlikhede van ons vlees toe 
ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het” (vers 3).

Let weer op dat Paulus Satan “die owerste van die mag van die lug” noem 
as die gees wat in die ongehoorsame mensdom werk. Wat beteken dit? Satan  
is klaarblyklik verantwoordelik vir ’n geestelike “uitsending” waarop die  
menslike verstand ingestel is. Net soos die lug om ons versadig is met TV-  
en radioseine wat met elektroniese ontvangers ingeskakel kan word, so is dit 
ook versadig met Satan se geestelike uitsending van selfsugtige en rebelse  
buie en gesindhede waarvoor ons verstand ontvanklik is.

Die duiwel beïnvloed daardeur die mensdom geestelik om God en God se 
wet te verwerp. Onder hierdie invloed is “die sondige natuur [is] altyd vyandig 
ingestel teenoor God. Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard” 
(Romeine 8:7, Nuwe Lewende Vertaling).

Afgesonder van God, kies die mens om sy eie pad te gaan met verwoes-
tende resultate. Onder Satan se invloed het die mensdom God se openbaring  
en leiding verwerp en samelewings en beskawings op verkeerde fondamente 
gebou. Maar dit sal nie vir altyd so wees nie. Ons sal in die volgende twee 
hoofstukke van hierdie boekie leer hoe dinge gaan verander.

Satan se Werk in ons Wêreld

iS
to

ck
ph

ot
o

Net soos die lug om ons versadig is met TV- en radioseine wat 
met elektroniese ontvangers ingeskakel kan word, so is dit ook 
versadig met Satan se geestelike uitsending van selfsugtige en 
rebelse buie en gesindhede waarvoor ons verstand ontvanklik is.
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Die Ondergang van  
Satan se Koninkryk

“Daarom, wees verheug, o hemele en die wat daarin woon;  
wee die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel  

het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet  
dat hy min tyd het” (Openbaring 12:12). 

s ons die hele prentjie in ag neem, behoort daar geen twyfel te wees dat dit 
Satan se wêreld, eerder as God s’n, is nie. Paulus verwys selfs na ons era 
as “die teenwoordige bose wêreld” (Galasiërs 1:4).

Satan sal egter nie altyd die planeet aarde oorheers nie. Bybelprofesie onthul  
dat ’n verstommende reeks gebeure ons wêreld sal skud soos nog nooit tevore 
nie en ’n nuwe tydperk sal inlui—’n 1,000-jarige era onder die heerskappy van 
Jesus Christus in die Koninkryk van God (Matteus 6:10; Lukas 21:31). 

Hierdie goeie nuus van die komende Koninkryk van God is die kern van 
Christus se lering: “… het Jesus in Galiléa gekom en die evangelie van die 
koninkryk van God verkondig en gesê: Die tyd is vervul en die koninkryk  
van God het naby gekom; bekeer julle en glo die evangelie” (Mark 1:14-15).

Die oorgang van Satan se oorheersing van die aarde na Jesus Christus se 
heerskappy sal nie maklik of pynloos wees nie. Die profeet Daniël beskryf dit 
as “dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ’n volk 
bestaan het tot op dié tyd nie” (Daniël 12:1). Christus het verklaar dat geen 
mens sou oorleef as God nie in wêreldsake ingryp om Sy Koninkryk te vestig 
en Satan uit sy beheer oor die mensdom te verdryf nie (Matteus 24:21-22).

Tekens van die “voleinding van die wêreld?”

Toe die einde van Christus se aardse bediening nader gekom het, het die dis-
sipels Hom gevra wanneer die gebeure wat tot Sy Koninkryk se vestiging sal 
lei, sou plaasvind: “Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die 
teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?” (Matteus 24:3). Jesus 
het die tendense en gebeure opgesom wat daardie tyd sou kenmerk. ’n Vinnige 
oorsig van die lys lees merkwaardig soos vandag se opskrifte.

Jesus het geantwoord: “Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal 
onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! En hulle sal baie mense mislei” 
(verse 4-5). Hy het hier gepraat van wydverspreide valse godsdiens in Sy naam 
—’n groot valse Christendom. (Maak seker dat u “Satan se Valse Reklame—
Selfs in die Christendom” wat op bladsy 24 begin en “Die Groot Vervalser” 
wat op bladsy 42 begin, lees.)

Jesus het voortgegaan: “En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. 

Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog 
nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een ko- 
ninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbe-
wings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is ’n begin van die smarte” 
(verse 6-8).

Hy het ander betekenisvolle neigings beskryf—vervolging en haat gerig 
teen God se ware dienaars, toenemende godsdienstige misleiding en die ver-

kondiging van die ware evangelie van 
die Koninkryk van God aan die hele 
wêreld (verse 9-14).

Die wêreld, het Christus gesê, sal al 
hoe gevaarliker word soos Sy weder-
koms nader kom. “Want dan sal daar 
groot verdrukking wees,” het Hy ge- 
waarsku, “soos daar van die begin van 
die wêreld af tot nou toe nie gewees het 
en ook nooit sal wees nie. En as daardie 
dae nie verkort was nie, sou geen vlees 
gered word nie; maar ter wille van die 
uitverkorenes sal daardie dae verkort 
word” (verse 21-22).

Godsdienstige misleiding sal aan-
hou toeneem, het Hy gesê, gevolg deur 

dramatiese tekens in die hemel (verse 23-29). Dit sal gevolg word deur ’n 
wêreld-veranderende gebeurtenis: “En dan sal die teken van die Seun van die 
mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf 
en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag 
en heerlikheid” (vers 30).

Satan se rol in die eindtyd

Jesus se profesie is ’n oorsig van eindtydgebeure. Baie ander profesieë, 
meestal in die boek Openbaring, vul verskeie besonderhede in.

Satan sal nie sy koninkryk sonder ’n stryd prysgee nie. Soos die tyd van 
Christus se wederkoms nader kom, kan ons hierdie ontnugterende waarsku-
wing in Openbaring 12:12 lees: “… wee die bewoners van die aarde en die  
see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet 
dat hy min tyd het.” Baie profesieë gaan voort met besonderhede van ’n waan-

Die Ondergang van Satan se Koninkryk

Want dan sal daar groot verdrukking wees,” het Hy gewaarsku, 
“soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie 
gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie 
verkort was nie, sou geen vlees gered word nie …”
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sin van vernietiging wat gerig is op God se Kerk, teen die mense van Israel, op 
die mensdom as ’n geheel en op die terugkerende Jesus Christus.

Satan se toorn is hoofsaaklik gefokus op diegene in die Kerk, simbolies 
voorgestel deur ’n vrou in Openbaring 12. “En die draak was vertoornd op die 
vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat 
die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou” (vers 17).

Godsdiensvervolging sal weer sy kop uitsteek—op Satan se aansporing 
(Openbaring 2:10). “Dan sal hulle 
jul aan verdrukking oorgee en julle 
doodmaak; en julle sal deur al die 
nasies gehaat word ter wille van 
my Naam” het Jesus gewaarsku. 
“En dan sal baie tot struikel gebring 
word en mekaar verraai en mekaar 
haat” (Matteus 24:9-10).

Markus onthul nog ’n skokkende  
besonderheid uit Christus se profe-
sie oor hierdie beloofde vervolging:  
“En die een broer sal die ander tot 
die dood oorlewer, en die vader sy 

kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak” (Markus 
13:12). Openbaring 6:9-11 beskryf hierdie tydperk van martelaarskap verder.

Groot godsdienstige misleiding kom

Ons het vroeër gelees dat godsdienstige misleiding sal toeneem namate 
Christus se wederkoms nader kom. Satan sal ’n direkte hand hê in die opkoms 
van ’n groot leier wat ’n deurslaggewende rol in ’n massiewe eindtydse gods-
dienstige misleiding sal speel.

Paulus skryf van gebeure wat Christus se wederkoms sal voorafgaan en sê 
vir ons “Die Dag van die Here sal nie aanbreek voordat die opstand eers gekom  
en die wettelose mens, die mens wat vernietiging bring, na vore getree het nie” 
(2 Tessalonisense 2:3, Nuwe Lewende Vertaling). Hierdie man “sal hom verset 
teen alles wat god genoem word en hom verhef bo alles wat ’n voorwerp van 
aanbidding is. Sy doel is om in die tempel van God te gaan sit en voor te gee 
dat hy self God is” (vers 4, Nuwe Lewende Vertaling).

Hoe kan so iemand daarop aanspraak maak dat hy God is en ander oortuig 
om hom te glo? Paulus voeg by dat “Satan sal dit bewerk dat die wettelose 
mens se koms gepaardgaan met groot magsvertoon en tekens en vals wonder-

werke. Sy koms sal ook gepaardgaan met allerhande bose misleiding van dié 
wat verlore gaan” (verse 9-10, Nuwe Lewende Vertaling). Hierdie kragtige 
wonderwerke sal baie oortuig, maar in werklikheid is dit die bedrieglike han-
dewerk van Satan.

Ongelukkig sal hierdie man se misleiding miljoene mense bedrieg. In die 
ramp wat die einde van hierdie era sal aandui, sal baie slagoffers word van ’n 
“kragtige dwaling” en “veroordeel word wat nie die waarheid geglo het nie” 
(verse 10-11, Nuwe Lewende Vertaling).

Dit behoort ’n ontnugterende waarskuwing vir ons almal te wees. As ons nie 
die waarheid liefhet nie, as ons oortuigings nie stewig gegrond is in die waar-
heid van God se Woord en ons nie die karakterkrag het om daaraan vas te hou 
nie, kan ons ook maklik die prooi word van hierdie of ander sataniese mislei-
dings. Dit het al voorheen gebeur, en beide Jesus en Paulus verseker ons dat dit 
weer sal gebeur.

’n Sataniese oorlog teen die mensdom

Alhoewel Satan se houding van haat, gierigheid en wrok die mensdom in 
ontelbare oorloë deur die geskiedenis gelei het, onthul profesie dat die duiwel 
persoonlik ’n laaste groot wêreldwye gebeurtenis sal orkestreer kort voor 
Christus se wederkoms.

In Openbaring 9:1-12 lees ons van, wat lyk na ’n enorme militêre mag, wat 
uitgebeeld word as ’n wolk van sprinkane wat uit ’n bodemlose put opkom. 
Skrikwekkende toestelle, soos sprinkane in voorkoms met sterte soos sker- 
pioene en vlerke wat klink soos ’n groot mag wat bestaan uit strydwaens en 
perde—miskien moderne helikopters, soos sommige voorgestel het—veroor- 
saak mense pyn wat vergelyk kan word met skerpioensteke, maar sonder om 
hulle dood te maak (verse 5, 10). Die resultate klink soortgelyk aan die uitwer-
king van ’n nuwe generasie wapens wat brandende pyn veroorsaak om vyande 
uit te skakel, maar sonder permanente beserings.

Die leier van hierdie golf van lyding as “koning oor hulle” is “die engel van 
die afgrond, sy naam in Hebreeus is Abáddon, en in Grieks het hy die naam 
van Apóllion” (vers 11). Hierdie titels beteken onderskeidelik “vernietiging” 
en “vernietiger.” Hierdie wese blyk niemand anders as Satan self te wees nie, 
wie se karakter en rede vir bestaan perfek saamgevat word deur daardie titels 
(sien “God en Satan: Waarheid en die Lewe vs. Leuens en Moord” wat op 
bladsy 28 begin).

Ons lees dan van die opkoms van ’n massiewe militêre mag van 200 miljoen  
(vers 16). ’n Ondenkbare bloedbad begin. ’n Derde van die mensdom—letter-
lik biljoene mense op aarde se huidige bevolkingsvlak—sterf in hierdie groot 
oorlog (verse 15, 18), wat alle gesneuweldes in alle vorige oorloë verdwerg.

In hierdie waansin van vernietiging blyk dit dat, as Satan nie meer sy beheer 
oor die mensdom kan handhaaf met die naderende wederkoms van Christus 
nie, sal hy die slagting van soveel as wat hy kan, aanhits. (Om meer oor hierdie 
profetiese gebeure te wete te kom, versoek u gratis kopieë van die boekies The 

Die Ondergang van Satan se Koninkryk

Hierdie kragtige wonderwerke sal baie oortuig, maar in werklik-
heid is dit die bedrieglike handewerk van Satan. Ongelukkig sal 
hierdie man se misleiding miljoene mense bedrieg.
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Book of Revelation Unveiled, The United States and Britain in Bible Prophecy 
en You Can Understand Bible Prophecy, of laai dit van ons webwerf af.)

Satan se laaste teenstand

In Openbaring 13 vind ons dat Satan agter die opkoms van twee “diere” sal 
wees. Een sal ’n eindtydse koalisie van nasies wees wat gelei word deur ’n 
magtige menseheerser wat “oorlog (te) voer teen die heiliges en … hulle [te] 
oorwin” (verse 1-7). Die ander sal ’n valse godsdiensstelsel wees wat gelei 
word deur die godsdiensleier waarvan ons vroeër gelees het (verse 11-18)—
wat ook bekend staan as “die valse profeet” (Openbaring 16:13; 19:20).

Demone—as geestelike gesante van die draak (Satan), die Dier en die  
Valse Profeet—sal “uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, 
om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige 
God” (Openbaring16:13-14).

Onbewus van gebeure wat agter die skerms aangaan, sal hierdie konings 
blote pionne in Satan se plan wees. Alhoewel hulle bedoeling sal wees om 
mekaar te beveg, sal Satan se doel wees om die wêreld se leërs te gebruik om 
teen Jesus Christus te veg met Sy wederkoms. Hulle leërs sal op ’n groot vlakte 
aangrensend aan “Armageddon” vergader (vers 16)—dit is, in Hebreeus, Har 
Megiddo (“heuwel van Megiddo”)—’n antieke vesting sowat 89 km noord van 
Jerusalem. Die finale stryd sal by Jerusalem plaasvind teen die terugkerende 
Jesus Christus (Sagaria 14:1-4, 12-15).

Openbaring 19 beskryf Christus se triomfantlike terugkeer na die aarde: 
“Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was ’n wit perd, en Hy wat 
daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog  
in geregtigheid. En sy oë was soos ’n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; 
en Hy het ’n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self. 

“En Hy was bekleed met ’n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: 

Die Ondergang van Satan se Koninkryk

Die Groot Vervalser
As ’n bedrieër het Satan geen gelyke nie. 

Behalwe dat hy die wêreld se grootste 
swendelaar is, is hy ook die mees bekwame 
vervalser.

Let op Paulus se waarskuwing aan die 
Christene in Korinte: “Maar ek vrees dat, 
net soos die slang Eva deur sy listigheid be-
drieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan 
raak, vervreemd van die opregtheid teenoor  
Christus. Want as iemand kom en ’n ander 
Jesus verkondig as wat ons verkondig het, 
of as julle ’n ander gees ontvang as wat julle 
ontvang het, of ’n ander evangelie as wat julle 
aangeneem het, laat julle jul dit goed geval”  
(2 Korinthiërs 11:3-4).

Hier beskryf Paulus drie gebiede waarop 
Satan slim vervalsings van die waarheid ge-
bruik om selfs Christene te mislei.

• Eerstens stel hy Jesus voor as heelte-
mal anders as die Christus wat in die Bybel  
geopenbaar is—in werklikheid skep hy ’n  
ander Jesus, ’n valse Christus. Dit is die Jesus 
wat die meeste mense vandag van hoor—’n 
vervalsing van die Jesus Christus van die By-
bel. Ongelukkig is die meeste van die soge-
naamde Christendom gebou rondom hierdie 
valse Christus.

• Die tweede van Satan se slim mislei-
dings is om die blote uitstorting van menslike 
emosie—of, in sommige gevalle, die direkte 
invloed van demone—as God se Gees voor 
te stel. Honderde duisende mense word elke 
jaar op hierdie manier mislei. Hulle is beïndruk 
deur wat hulle sien of voel eerder as deur die 
vrug van God se Gees soos gelys in Galasiërs 
5:22-23 en of die gepaardgaande lering wel 
van God is (vergelyk Jesaja 8:20).

Die ware Heilige Gees is die krag van  
God (Handelinge 1:8; 2 Timoteus 1:7) waar-
deur “die wat aan Christus behoort, [het] die 
vlees met sy hartstogte en begeerlikhede ge-
kruisig [het]” (Galasiërs 5:24). Dit is nie, soos 
so baie dink, ’n derde persoon in die Godheid 
nie. Die werk daarvan in ons lewens word nie 
gemanifesteer deur bisarre optrede of onsin-
nige gebabbel wat deur menslike emosie of 
onwetende kommunikasie met demoniese 
geeste opgewerk word nie. Dit is eerder deur 
die krag van die Heilige Gees dat God “in julle 
werk om te wil sowel as om te werk na sy 
welbehae” (Filippense 2:13)—dit wil sê om 
volgens God se wette te lewe, alhoewel baie 
godsdiensleraars valslik beweer dat dit weg-
gedoen is.

• Die derde misleiding, om Jesus se evan-
gelieboodskap te verdraai, blyk Satan se 

doeltreffendste instrument te wees om sy do-
delike greep op baie mense te behou. Jesus 
het verduidelik dat sodra mense op God se 
Woord begin reageer, Satan vinnig optree om 
dit uit hulle harte en verstand te ruk (Matteus 

13:18-22). Die duiwel se metodes is by baie 
geweldig effektief.

Let byvoorbeeld op Paulus se klaaglied oor 
wat aan die gebeur was met die Galasiese 
Christene wat onder sy bediening tot bekering 
gekom het: “Ek verwonder my dat julle so gou 
afvallig word van hom wat julle deur die ge- 
nade van Christus geroep het, na ’n ander 
evangelie toe [dit was nie werklik goeie nuus 
nie, wat “evangelie” beteken] terwyl daar 
geen ander is nie; behalwe dat daar som-
mige mense is wat julle in die war bring en 
die evangelie van Christus wil verdraai. Maar 
al sou ons of ’n engel uit die hemel julle ’n 
evangelie verkondig in stryd met die wat ons 
julle verkondig het, laat hom ’n vervloeking 
wees!” (Galasiërs 1:6-8). Dit is dus nogal ’n 
ernstige saak.
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Die Jesus wat die meeste mense vandag van hoor, is ’n vervalsing 
van die Jesus Christus van die Bybel. Ongelukkig is die meeste van 
die sogenaamde Christendom gebou rondom hierdie valse Christus.

Om meer te wete te kom oor Satan se 
vervalsings en hoe dit die Christendom geïn- 
filtreer het, maak seker dat u u gratis ek-
semplaar van The Church Jesus Built aflaai 
of aanvra.
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Die Woord van God. En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, 
bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar ’n skerp swaard 
om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met ’n ysterstaf regeer, en Hy 
trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, 
die Almagtige. En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe 
is: Die Koning van die konings en die Here van die here” (verse 11-16). 

Hierdie verse wys beslis dat al die leërs van die aarde niks sal wees in verge-
lyking met die mag van die aarde se komende Koning, Jesus die Messias, nie.

“En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld 
gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër. En die 
dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in 
sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van 
die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuur- 
poel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die 
mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle 
vlees” (verse 19-21).

Met sy leërs verslaan, word Satan se koninkryk afgebreek en vernietig. 
Maar Satan en sy demone moet gekeer word om aan te hou om die mensdom 
te mislei en te manipuleer. Dit word verseker deur wat Johannes volgende in sy 
visioen sien: “En ek het ’n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van  
die afgrond en ’n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp—die ou 
slang wat die duiwel en die Satan is—en hy het hom gebind duisend jaar lank, 
en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat 
hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daar- 
na moet hy dan ’n kort tydjie ontbind word” (Openbaring 20:1-3). 

Hierdie komende einde van Satan se heerskappy oor die wêreld sal die einde  
van “die teenwoordige bose wêreld” aandui (Galasiërs 1:4). Hy en sy demone 
sal dan vir die volgende 1,000 jaar van die mensdom geïsoleer wees. Met die 
stryd om beheer oor die aarde verby, sal dit uiteindelik tyd wees vir ’n nuwe 
era om te begin!

Die Goeie Nuus van ’n 
Wêreld wat Vrygestel is

“Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige  
berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die  
HERE soos die waters die seebodem oordek” (Jesaja 11:9).

anneer Jesus Christus terugkeer, sal “die koninkryke van die wêreld 
[het] die eiendom van onse Here geword [het] en van sy Christus, en 
Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid” (Openbaring 11:15). Satan 

se wêreld, gebou op ’n fondament van leuens en misleiding, sal ineenstort en 
vervang word deur die Koninkryk van waarheid en lig.

Om die omvang van die transformasie wat sal plaasvind by die koms en im- 
plementering van die Koninkryk van God te begryp, moet ons die omvang van 
Satan se eeue lange misleiding verstaan. Dit is moeilik om selfs te begin sien 
hoe groot, hoe deurdringend daardie misleiding is omdat ons vanaf ons geboorte  
daarin gedompel is. ’n Misleide persoon weet immers nie dat hy mislei is nie. 
Vir hom lyk die misleiding normaal—dit is die waarheid wat vreemd lyk!

Ons moet besef dat Satan die mensdom voortdurend op elke denkbare vlak 
mislei en gemanipuleer het. Die profesieë van die boek Openbaring raak net 
oppervlakkig aan wat moet plaasvind om die Koninkryk van God te vestig. 
Een boodskap wat duidelik deurkom, is dat Christus feitlik alles sal moet af- 
breek en oor moet begin. Dit sal die enigste manier wees om die laaste oorblyf-
sels van Satan se stelsel uit te roei.

Afbreek en oor begin

Wanneer u deur die boek Openbaring lees, leer u dat dit nie net die ooglo-
pende areas van misleiding is—soos Satan se eindtydse politieke en godsdiens- 
tige stelsels—wat uitgeroei en vernietig moet word nie.

Met Christus se wederkoms sal alles ineenstort en weggevee word. Hy sal 
van nuuts af begin. Alles wat Satan ’n hand ingehad het om te bou—regerings, 
politiekestelsels, ekonomiesestelsels, onderwysstelsels, vermaak, media en 
inligtingstelsels, elke vorm van die samelewing en beskawing wat ons deur  
die loop van die mens se geskiedenis uitgedink en tot stand gebring het—moet 
vervang word met iets baie beter.

Waarom? Want alles in hierdie huidige wêreld is op ’n verkeerde fondament 
gebou. Dit is alles gegrond op Satan se misleidings en volslae leuens. Dit is 
gebou op sy waardes—gekonstrueer volgens sy spesifikasies, kan ’n men sê. 
Byna sonder uitsondering is hierdie wêreld se stelsels almal gebou met geen 
leiding van God nie.

Die Goeie Nuus van ’n Wêreld wat Vrygestel is
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Dit is nie God se wêreld nie. Dit is nie Sy samelewing nie. Dit is nie Sy be- 
skawing nie. Dit is nie gebou op Sy waardes, wette of lewenswyse nie. Satan 
het die wêreld vir eeue mislei en dit volgens sy waardes, eerder as God s’n, 
georganiseer.

Satan se misleiding is ’n aktiewe, voortdurende proses. Om elke draai het 
Hy die mensdom al hoe verder weggeneem van God en Sy opdragte vir ons. 

Elke generasie het voortgebou 
op laag na laag van voorheen 
gevestigde misleiding. Net soos 
Satan die hele wêreld in die ver-
lede mislei het, mislei hy dit nou 
en sal hy aanhou om dit te mislei 
totdat Hy met Christus se weder-
koms weggeneem sal word. Dan 
moet alles wat hy gebou het 
heeltemal verpletter en wegge-
vee word.

Dit is nie aangenaam om 
daaroor te dink nie, maar baie 

van die verskriklike vernietiging en verwoesting wat oor die aarde—soos  
beskryf in die boek Openbaring—uitgestort word, is God se oordeel oor die 
mensdom en die beskawing. Soos vroeër genoem, sal Satan ’n waansin van 
vernietiging begin namate die einde van sy heerskappy nader kom en hy sal  
’n desperate oorlog voer om die terugkeer van Jesus Christus te stuit. Wat oor  
is van sy se ryk sal deur Jesus vernietig word soos Hy die rol van Koning van 
die konings aanneem.

Net soos ’n nuwe gebou nie suksesvol op die verrottende fondament van ’n 
verwoeste struktuur gebou kan word nie, moet God die oorblyfsels van Satan 
se vestiging vernietig voordat Hy ’n nuwe fondament kan bou.

’n Nuwe soort regering

By Jesus se wederkoms sal diegene wat God se getroue volgelinge oor die 
eeue was—wat suksesvol teen Satan se bedrog en opstand gestaan het—tot 
onsterflikheid opgewek word (1 Korintiërs 15:50-54; 1 Tessalonisense 4:16). 
God se Woord sê van hierdie mense: “Salig en heilig is hy wat deel het aan die 
eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal 
priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings 
regeer duisend jaar lank” (Openbaring 20:6).

Christus, soos ons gesien het, sal terugkeer om op die aarde te heers 
(Sagaria 14:4, 9). Openbaring 5:10 sê van diegene wat opgewek is om saam 
met Christus te wees, “en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, 
en ons sal as konings op die aarde heers.” God het ’n ontsagwekkende doel vir 
Sy getroue dienaars in gedagte. Hulle is nie bestem vir ’n lewe van ledigheid 
en gemak in die hemel vir ewig nie. God het hulle geroep en lei hulle op vir ’n 
groot verantwoordelikheid—om saam met Christus as heersers en priesters te 
regeer om ’n volmaakte, regverdige en goddelike beskawing op aarde te bou! 
(Om meer te wete te kom, vra vir ons gratis boekie Heaven and Hell: What 
Does the Bible Really Teach? of laai dit van ons webwerf af.)

Christus se Koninkryk, die Koninkryk van God, sal ’n letterlike koninkryk 
wees wat oor die nasies van die aarde sal heers. Daniël 7:27, met verwysing  
na die vestiging van hierdie Koninkryk, sê vir ons dat “die heerskappy en die 
grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee [word] aan die volk 
van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ’n ewige koninkryk 
en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees.”

Vers 14 sê vir ons nog duideliker dat hierdie ’n letterlike, wêreldregerende 
regering sal wees. Daniël beskryf God die Vader wat aan Jesus die Messias 
gesag en verantwoordelik-
heid oor die aarde gee: “En 
aan Hom is gegee heerskappy 
en eer en koningskap; en al 
die volke en nasies en tale het 
Hom vereer; sy heerskappy is 
’n ewige heerskappy wat nie 
sal vergaan nie, en sy konink- 
ryk een wat nie vernietig sal 
word nie.” 

Die regeringstelsels van 
die mensdom het vir eeue hul 
inherente onvermoë bewys 

om ons baie probleme op te los. Nou sal hulle vervang word deur ’n heerser en 
’n regeringsvorm wat uiteindelik daardie probleme kan oplos. Jesus Christus 
sal persoonlik die mense van die aarde regeer!

Hierdie sentrale waarheid is die kern van die evangelie—die goeie nuus—
wat Jesus geleer het. Die fokus van Sy boodskap is die aankondiging van ’n 
komende wêreldregering (Lukas 21:31) wat nie geadministreer sal word deur 

Die Goeie Nuus van ’n Wêreld wat Vrygestel is
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Satan sal ’n waansin van vernietiging begin namate die einde 
van sy heerskappy nader kom en hy sal ’n desperate oorlog voer 
om die terugkeer van Jesus Christus te stuit.

Een profesie wat dalk die verskille tussen die wêreld van môre en 
vandag se wêreld die beste beskryf, word gevind in Jesaja 11:9: 
“… die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die 
waters die seebodem oordek.”
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verblinde mense wat deur Satan mislei is nie. Dit sal nie deur selfsugtige ge- 
motiveerde mense regeer word nie, maar deur Jesus Christus self (vers 27).

Die bou van ’n Godgesentreerde beskawing

Die Hebreeuse profete gee vir ons baie profesieë regdeur die Ou Testament 
oor hierdie opwindende tyd. Een wat dalk die verskille tussen die wêreld van 
môre en vandag se wêreld die beste beskryf, word gevind in Jesaja 11:9: 
“Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie;  
want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die 

seebodem oordek.”
Jesaja se profesie beskryf 

hoe die aard van die diere gedu-
rende daardie tyd verander sal 
word: “Dan wei die wolf by die 
lam, en die luiperd gaan lê by 
die bokkie, en die kalf en die 
jong leeu en die vetgemaakte 
vee bymekaar, en ’n klein seun-
tjie sal hulle aanja” (vers 6).

Vandag se wêreld is vol seer 
en vernietiging. Dit is verblind 
vir die kennis van God wat ons 

so broodnodig het. Sodra Satan verwyder is, saam met sy houding van ydel-
heid, jaloesie, hebsug, selfsug en vyandigheid, kan die mensdom begin leer en 
dan vrede ervaar.

Satan sal nie meer daar wees om die wêreld te verblind en dit in geestelike 
duisternis te omhul nie. Die wêreld sal uiteindelik vryheid ervaar van Satan se 
geestelike slawerny (Johannes 8:32). Mense sal uiteindelik goddelike waardes 
en die regte manier om te lewe leer—die manier om pyn en ellende te voorkom 
en uit te skakel.

Die profeet Miga beskryf hierdie tyd van ongekende vrede: “En aan die 
einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top 
van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toe-
stroom. En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg 
van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan 
leer en ons in sy paaie kan wandel.

“Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. 

En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die 
verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; 
nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer 
om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder 
sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die HERE 
van die leërskare het dit gespreek” (Miga 4:1-4). 

Met Satan-geïnduseerde blindheid verwyder, sal mans, vroue, seuns en  
meisies oral uiteindelik begin om die seëninge te herken wat voortspruit uit  
die volg van God se weg. Hulle sal gretig na Jerusalem, Christus se hoofstad, 
stroom om Sy manier van lewe te leer.

Profesieë oor Christus se heerskappy

In een van die Bybel se bekendste (maar wat die minste verstaan word) 
gedeeltes beskryf die profeet Jesaja die soort heerser wat Jesus sal wees: “Die 
heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, 
Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—tot vermeerdering van die heerskappy 
en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit 
te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in 
ewigheid” (Jesaja 9:5-6). 

In teenstelling met die ongeregtigheid, onbevoegdheid en onderdrukking 
wat regerings vandag so dikwels kenmerk, sal “reg” en “geregtigheid” ken-
merke wees van Christus se komende heerskappy. ’n Nuwe, heel ander soort 
epidemie sal regoor die wêreld uitbreek en huwelike, families, gemeenskappe 
en nasies beïnvloed. Dit sal ’n epidemie van vrede wees. Soos Jesaja geprofe-
teer het, “van nou af tot in ewigheid” sal daar geen einde aan vrede onder Jesus 
Christus se heerskappy wees nie (vers 6). Die Vredevors sal kalmte en welwil-
lendheid bring na ’n wêreld wat nog nooit blywende vrede geken het nie.

Onder Christus se regverdige heerskappy sal die mensdom uiteindelik God 
se weë leer en ’n wonderlike vrede ervaar. Opvoedkundige instellings sal mense  
leer hoe om te lewe, nie net hoe om ’n bestaan te maak nie. Bybelse beginsels 
vir gesonde en blywende verhoudings sal deeglik verduidelik word. Die veel-
voudige miljoene mense wat nog nooit God se wette of weë geken het in ’n 
wêreld wat vir duisende jare deur Satan verblind is nie, sal uiteindelik toegang 
hê tot daardie wonderlike, reddende kennis. (Om meer te wete te kom oor die 
beloofde Koninkryk van God, maak seker dat u u gratis kopie van ons boekie 
The Gospel of the Kingdom aflaai of aanvra.)

Die duisendjarige Koninkryk en verder

Jesus Christus sal ’n letterlike koninkryk, die Koninkryk van God op aarde, 
inlui. Maar dit is nie die einde van die storie nie. Let weer op Openbaring 11:15,  
wat vroeër gedeeltelik aangehaal is: “En die sewende engel het geblaas, en daar  
was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die 
eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers 
tot in alle ewigheid.”

Die Goeie Nuus van ’n Wêreld wat Vrygestel is

Selfs die aard van diere sal verander word. Jesaja 11:6 sê vir ons: 
“Dan wei die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bok-
kie, en die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee byme-
kaar, en ’n klein seuntjie sal hulle aanja”
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Jesus Christus sal vir 1,000 jaar in ’n letterlike koninkryk oor die nasies 
regeer (Openbaring 20:3-7). Tog word ons ook vertel in die gedeelte wat pas 
aangehaal is dat Hy vir ewig sal regeer. Met ander woorde, die 1,000-jarige 
heerskappy (algemeen genoem die Millennium, van Latyn vir “duisend jaar”) 
is slegs die begin van Jesus se ewige heerskappy in die Koninkryk van God,

Inderdaad, die heerskappy wat Christus gedurende hierdie tyd met die op- 
gestane heiliges sal deel, sal juis met die doel wees om toegang tot die ewige 
Koninkryk van God aan die hele mensdom te bied. Miljoene fisiese mense  
wat by Christus se wederkoms lewe, sal deur die verwoesting van die geprofe-
teerde eindtydgebeure tot in die Millennium leef, waarna nog baie geslagte ge- 
bore sal word en sal lewe. Hulle sal almal ’n geleentheid gebied word om vir 
ewig te lewe, om verander te word van hul fisiese lewens en liggame na gees 
en om in die ewige Koninkryk van God in te gaan.

Toe Hy oor die Koninkryk van God geleer het, het Jesus dit duidelik gemaak  
dat dit uiteindelik ’n ewige koninkryk is, nie een wat net ’n 1,000 jaar sal duur 
nie. In Matteus 19:16 lees ons van ’n ryk jong man wat Jesus ’n fundamentele 
vraag gevra het: “Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die 
ewige lewe kan hê?” Jesus het aan hom verduidelik dat hy God se gebooie 
moet onderhou as hy “volmaak wil wees” (vers 21). Toe dit duidelik word dat 
die jong man nie bereid was om alles te doen wat vereis sou word nie, het Jesus 
verder in vers 24 gesê dat “dit is makliker vir ’n kameel om deur die oog van ’n 
naald te gaan as vir ’n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan.” Hier 
word toegang tot die Koninkryk van God gelykgestel aan die ewige lewe.

Ja, die duisendjarige heerskappy van Christus sal die deur vir miljoene 
mense oopmaak om gered te word en die ewige Koninkryk van God binne te 
gaan. Die Millennium, ’n tyd van ongeëwenaarde vrede, geluk en voorspoed, 
sal net ’n voorsmakie van die selfs groter ewige Koninkryk wees.

Onbekend aan die meeste mense, het God ’n reeks feeste ingestel wat in die 
Bybel geopenbaar is, wat uitbeeld hoe Hy uiteindelik die mensdom met Hom-
self sal versoen. In die proses wat deur die feeste verteenwoordig word, leer 
ons hoekom God Satan toelaat om te bestaan totdat Jesus Christus terugkeer na 
die aarde om die Koninkryk van God te vestig. (Om meer te wete te kom oor 
hierdie dae van aanbidding, maak seker dat u ons gratis boekie God’s Holy 
Day Plan: The Promise of Hope for All Mankind, aflaai of aanvra.)

Satan se laaste rol

Die Bybel openbaar dat Satan een laaste rol speel ná Christus se wederkoms 
en die vestiging van die Koninkryk van God. Ons het vroeër gelees dat Satan 
gebind sal word “sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar 
voleindig is nie” (Openbaring 20:3). Maar dan, “moet hy dan ’n kort tydjie 
ontbind word” (dieselfde vers).

Gedurende die Millennium sal baie gebore word wat nie aan Satan se invloed  
blootgestel sal word nie. God se weg sal die enigste manier wees wat hulle ooit 
geken het. Tog openbaar die Skrif dat God mense toets om te sien of hulle uit 

die hart gehoorsaam is (Deuteronomium 8:2; Openbaring 2:10). Een manier 
waarop Hy dit doen, is om hulle toe te laat om tussen goed en kwaad te kies 
(Deuteronomium 30:19). Die boek Openbaring beskryf een so ’n manier waar- 
op hierdie keuse aan die einde van die Millennium aangebied sal word.

Let op hoe dit sal gebeur: “En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die 
Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei 
wat in die vier hoeke van 
die aarde is, die Gog en die 
Magog, om hulle te versa-
mel vir die oorlog; en hulle 
getal is soos die sand van 
die see. En hulle het opge-
kom oor die breedte van die 
aarde en die laer van die 
heiliges en die geliefde stad 
omsingel, en vuur het van 
God uit die hemel neerge-
daal en hulle verslind” 
(Openbaring 20:7-9). 

God openbaar nie of dit die enigste toets is wat Hy dan aan diegene, wat 
Hom opreg wil gehoorsaam en wil volg, sal gee om hulle te skei van diegene 
wat dit nie wil doen nie. Maar dit sal beslis die laaste en belangrikste toets 
wees. Dit sal ’n noodsaaklike deel van die oordeelsproses wees, om eens en  
vir altyd te bepaal of daar enige wortel van die duiwel se houdings en denke 
nog op die aarde is. Hier, aan die einde van die Millennium, sal diegene wat 
gekies het om Satan te volg terstond bymekaargemaak en vernietig word.

Dan kom die tyd vir Satan se permanente verwydering: “En die duiwel wat 
hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die 
valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid” 
(vers 10). Uiteindelik sal hy niemand ooit weer kan mislei nie.

Na Satan se finale rebellie sal daar ’n algemene opstanding van die mens-
dom wees—almal wat in Satan se wêreld geleef het sonder ’n werklike geleent- 
heid vir redding (verse 5, 11-12). Hulle sal in staat wees om hul vorige lewe 
onder Satan se heerskappy te vergelyk met lewe onder die heerskappy van God 
—en besluit of hulle God se weg en ewige lewe in Sy Koninkryk moet aanvaar 
of nie. (Om die groot gebeurtenisse wat op hierdie tydstip gaan plaasvind beter 
te verstaan, versoek ons gratis boekie The Book of Revelation Unveiled, of laai 
dit van ons webwerf af.)

Die Goeie Nuus van ’n Wêreld wat Vrygestel is
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’n Wonderlik veranderde hemel en aarde

Aan die einde sal daar net God wees en diegene wat Sy weg, eerder as Satan 
s’n, gekies het. Johannes gaan verder in die boek Openbaring en beskryf nog 
’n ongelooflike opeenvolging van gebeure ná die 1,000-jarige heerskappy van 
Christus en die algemene opstandingstydperk: “En ek het ’n nuwe hemel en ’n 
nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan” 
(Openbaring 21:1).

In hierdie nuwe wêreld is “die tabernakel van God [is] by die mense, en  
Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees 
as hulle God” (vers 3). Satan se heerskappy as “god van hierdie wêreld”  
(2 Korintiërs 4:4) sal maar ’n verdwynende herinnering wees.

Openbaring 21:4 vertel vir ons hoe die wêreld sal wees wanneer Satan se 
invloed nie meer daar is nie: “God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar 
sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie 
meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.”

Is daar regtig ’n duiwel? Ja. Beslis. En ander demone ook. Maar God verse-
ker ons dat die tyd kom wanneer Satan, sy demone en hulle werke—die fisiese 
lyding, ellende, geestelike angs en rou wat hulle meebring—nie meer sal be- 
staan nie. Mag u die wysheid, krag en liefde vir die waarheid hê om Satan se 
misleidings te weerstaan en daar te wees om daardie wonderlike dag te sien!
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