
Verslag lezing ds. J.R. Visser: God en duivel

Op 13 april hield ds. J.R. Visser de vierde lezing in de serie: Christen zijn in de 21ste eeuw. Het 
onderwerp voor deze avond was: God en duivel.

1. Aandacht voor de duivel.
In onze samenleving speelt de duivel geen grote rol meer. Na de Verlichting kwam de nadruk te liggen
op de mens die met zijn verstand en gevoel het hoogste wezen is. In onze tijd wel weer meer 
aandacht voor het spirituele, maar dan vooral positief. Ongewild heeft deze houding ook invloed op 
ons, onder ons wordt er eveneens weinig nagedacht over duivel en demonen. Op internet is weinig te
vinden wat over de duivel geschreven is vanuit Gereformeerd perspectief. De duivel vindt het prima 
zo, als we niet met hem rekenen, bewapenen we ons ook niet tegen hem. 

De duivel is in de wereld gekomen na de schepping. God heeft de wereld geschapen. In Genesis 1:31 
lezen we “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest 
en het was morgen geweest: de zesde dag”.  Hier was nog niets wat verkeerd was. In 2 Petrus 2: 4 
staat: “Want als God de engelen die gezondigd hebben …” en in Judas :6 lezen we “en de engelen die 
hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben …”.
Tussen Genesis 1: 31 en de zondeval op aarde is in de hemel een deel van de engelen onder leiding 
van de duivel in opstand gekomen tegen God. Ze namen geen genoegen met hun plaats als knechten 
die ze van God kregen, “hebben hun oorspronkelijke staat niet bewaard”(Judas :6). Ze wilden als God 
zijn. Ze moesten van God de hemel verlaten: “Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet 
gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis
om tot het oordeel bewaard te worden … “ (2 Petrus 2:4). Ze kregen hun plaats ..”in de hemelse 
gewesten” (Efeze 6:12). 

Voor de duivel worden verschillende namen gebruikt, onder andere:
duivel -> de grote verleider -> één van de kenmerken van zijn werk
satan -> tegenstander
Asasel -> in Leviticus 16 gaat het over de zondebok die naar de woestijn moet worden gestuurd, de 
woestijn dat is de plek waar de duivel woont
Belial/Beëlzebul: iemand die zonder juk wil leven, in 2 Korinthe 6:15 wordt gevraagd welke 
overeenstemming er is tussen Christus en Belial. Christus bindt zich in alles aan de wet van de Here 
en de Vader in de hemel. Belial wil zich losmaken van God en zijn wet. (Wie meer wil lezen over Belial
kan dat vinden in het artikel Kind van de duivel op de site van ds. Visser http://www.evangelie-voor-
elke-dag.nl/news/kind-van-de-duivel/ )

Ook in de wereld van het Oude nabije Oosten speelde de duivel een rol. Er zijn godenverhalen waarin
de duivel een rol speelt. 
In de tijd na Genesis 11 had de duivel hele volken in zijn macht, hij kon ze van God aftrekken. Jezus 
voert op Golgotha de allerzwaartse strijd tegen de duivel. Aan het einde van de drie uren duisternis 
roept hij “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”, aan God heeft Jezus zich 
vastgehouden, door de hel gaat Hij naar de hemel. Tot de hemelvaart van Jezus kan de duivel nog 
elke dag de hemel binnengaan. Hij weet: als Jezus in de hemel binnen is dan hebben al mijn 
aanklachten geen zin gehad. In Openbaring lezen we dat er oorlog is in de hemel. De duivel trekt met 
zijn volgelingen de hemel binnen om strijd te voeren, maar Michaël slaat hem neer. Hij wordt uit de 
hemel gegooid en kan er niet meer binnen gaan. Tegelijk geldt dan het: wee de aarde, de duivel richt 
al zijn aandacht nu op de aarde. Maar zijn invloed is anders geworden.
Toen Jezus de zendingsopdracht gaf in Mattheüs 28 zei Hij: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u 
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geboden heb, in acht te nemen.” De duivel kan niet meer hele volken verleiden, uit alle volken roept 
God Zijn kinderen.
De duivel is nu 1000 jaar gebonden, straks zal hij nog voor een korte tijd worden losgelaten het lijkt 
dan alsof de duivel zijn macht terugkrijgt en allen kan verleiden. (Matth. 24: 21 en 22). We hoeven 
niet bang te zijn, ter wille van de uitverkorenen zal God dan de tijd verkorten.

2. De duivel en zijn tactieken
De duivel gebruikt verschillende tactieken. In Genesis 3 zien we voor het eerst hoe hij aan het werk 
gaat.

 Hij verdraait Gods woorden, liegt.
 Hij probeert wantrouwen te zaaien. De mens wist wat goed en kwaad was, want God had 

gezegd: zonde is wat ik zeg dat verkeerd is.
 Hij stelt leven zonder God en iets wat God zondig noemt als iets moois voor, bv. op het gebied

van seksualiteit. Hij doet zich voor als engel van het licht (2 Kor. 11:14).
 Ook vervolgt hij, gaat rond als een brullende leeuw (1 Pet. 4:8)
 Hij imiteert God. Mensen kunnen soms zeggen: “dit is zo bijzonder, dat kan alleen maar van 

God zijn”, maar de duivel kan God nadoen en proberen zo mensen te trekken naar hem toe 
(Openbaring 13:13). We moeten ons niet door tekenen laten leiden, maar ons afvragen of het
teken in verband staat met het echte evangelie, zo niet, dan is het een teken van de duivel.

3. Keuze gevraagd
God vraagt een keuze. Als we voor onszelf leven volgen we in feite de duivel. Eén moet de echte heer 
over je leven zijn, leef je voor de welvaart, dan is dat de heer van je leven. (Matth. 6:24)
In Efeze 6:10 staat: “Wees krachtig in de Here”  en in de volgende verzen gaat het over de geestelijke 
wapenrusting. Die kan ons beschermen. Dat komt niet van onszelf, maar van God (vs. 11). We kunnen
uit onszelf niet staande blijven want we vechten tegen een geweldig sterke tegenstander (vs. 12). We 
moeten weerstand bieden, deze weerstand moet van buiten komen. Een verdedigingswal opbouwen 
(vs. 13). In vs. 14 gaat het over de verdedigingswapens, de waarheid dat is het woord van God, de 
Heilige Geest leert ons met liefde dat woord te lezen. Ook gaat het over het bekleed zijn met het 
pantser van de gerechtigheid, vanuit de waarheid dat willen doen wat goed is in de ogen van de Here.
Elke keer als je iets fout doet is een gaatje in het pantser, elke keer als je jezelf verloochent word je 
sterker en bouw je het pantser op. We moeten het geloof niet alleen voor onszelf houden, mensen 
zien en horen ook aan ons dat we christen zijn (vs. 15). Het schild van het geloof beschermt ons tegen
de pijlen van de duivel die ons in brand willen steken, denk ook aan de zondige verlangens in onszelf. 
(vs. 16). De helm van het heil opzetten, hoofd en verstand oefenen door de waarheid, als je je zo 
verdedigt geeft God ook het zwaard, de kracht om aan te vallen, de Bijbel als de grondslag van ons 
leven. (vs 17). We moeten het gebed niet vergeten als wapen, vraag steeds weer of de Geest je wil 
helpen. Dat is elke dag nodig, waken, wakker blijven en God zoeken. (vs. 18).
In Romeinen 16:20 lezen we dat het geen onmogelijke strijd is, God wil ons de wapenrusting geven, 
het loopt uit op de duivel die eens onder onze voeten zal liggen en niets meer zal kunnen.

Het is goed om het met onze kinderen te hebben over de dingen waarmee ze worstelen. Vragen 
waarom ze het moeilijk vinden en aangeven wat de Here daarover zegt. Een goede keus zorgt voor 
blijdschap in de hemel, geeft op den duur ook blijdschap bij jezelf. Hierin ook eerlijk zijn en laten zien 
dat we ook zelf geworsteld hebben en nog worstelen met wat God van ons vraagt. Een open gesprek 
bij een open bijbel.

De vijfde en laatste lezing van ds. Visser in deze serie zal gaan over “Christen zijn en de kerk” en wordt
D.V. gehouden op 8 juni.


