2. Heeft God de Duivel Gemaakt?
De meeste mensen in deze wereld worden misleid door een
kwaadaardig genie dat er op uit is hun levens te verwoesten – een
briljant wezen genaamd de duivel, of Satan. Maar deze duistere prins
is veel meer dan u misschien zou denken... velen zeggen dat hij
alleen maar een of andere mythische figuur is, maar de Bijbel zegt
dat hij echt bestaat. Hij is bezig families, kerken en zelfs naties te
misleiden om hun zoveel mogelijk verdriet en pijn te bezorgen. Deze
studie gaat in op de wonderbaarlijke bijbelse feiten ten aanzien van
deze prins der duisternis en hoe je hem het hoofd kunt bieden!

1.

Bij w ie is de zond e ontstaan?

"De duivel zondigt van den beginne." 1 Johannes 3:8. "De oude slang, die
genaamd wordt duivel en de satan.” Openbaring 12:9.

Antwoord: De zonde is begonnen bij Satan, die de duivel genoemd wordt.
Zonder de Schiften zou de oorsprong van het kwaad onverklaard blijven.

De zonde had zijn oorsprong
bij Satan, die ook de duivel
genoemd w ordt.

2.

Hoe heette Satan voordat hij zondigd e? W aar leefd e hij op dat moment?

"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster [Lucifer], zoon des
dageraads!” Jesaja 14:12. Jezus zei: "Ik zag de Satan als de bliksem uit de
hemel vallen." Lucas 10:18. "Gij waart op de heilige berg der goden."
Ezechiël 28:14.

Antwoord: Zijn naam was Lucifer, en hij leefde in de hemel. Lucifer wordt
gesymboliseerd door de koning van Babylon in Jesaja 14 en door de koning
van Tyrus in Ezechiël 28.
Satan leefde in de hemel toen hij
zondigde. Zijn naam w as Lucifer,
w at “ M orgenster” betekent.
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3.

W aar kw am Luci fer vandaan? W elke verantw oordelijke posi ti e had hij? Hoe besch rijft de Bijbel hem?

“Toen gij geschapen werd.” Ezechiël 28:13, 15. "Gij waart een
beschuttende cherub.” Ezechiël 28:14. “Volmaakt zijt gij van
gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon ... allerhande
edelgesteente overdekte u ..Van goud was het werkstuk waarin
zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd,
waren zij gereed. ...Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf
de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd
gevonden.” Ezechiël 28:1215.

Antwoord: Lucifer werd geschapen door God, zoals alle andere

Lucifer w as een hemelse engel geschapen door
God. Hij w as volmaakt in w ijsheid en schoonheid
en stond naast Gods troon.

engelen (Efeziërs 3:9). Lucifer was een “beschuttende” cherub,
dat wil zeggen engel. Eén machtige engel staat aan de linkerzijde van Gods troon en een andere aan
de rechterzijde (Psalm 99:1). Lucifer was één van deze hoog verheven engelenleiders. Lucifers
schoonheid was onberispelijk en adembenemend. Zijn wijsheid was volmaakt. Zijn schittering
boezemde ontzag in. Ezechiël 28:13 lijkt aan te geven dat zijn stem er speciaal voor gemaakt was om
hem tot een uitzonderlijk musicus te maken (De Statenvertaling zegt: “het werk uwer trommelen en
pijpen was bij u.”). Sommigen denken dat hij het engelenkoor leidde.

4.

W at gebeurde er in Lucifers leven w aardoo r hij zondig de? W el ke go dslasterlijke zonde beging hij toen?

“Trots was uw hart op uw schoonheid, met uw luister hebt gij ook uw
wijsheid teniet doen gaan.” Ezechiël 28:17. “En gij overlegdet nog wel: Ik
zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten ... mij
aan de Allerhoogste gelijkstellen.” Jesaja 14: 13,14.

Antwoord: Trots, jaloezie, ontevredenheid, en zelfverheffing verschenen in
zijn leven. Lucifer besloot een poging te doen om God van Zijn troon te
stoten en vervolgens te eisen dat allen hém zouden aanbidden. Het was
hoogverraad.
Satan w il dat mensen hem
aanbidden. Hij heeft zelfs
Opmer king: Waarom is aanbidding zo’n belangrijk onderwerp. Aanbidding gepro
beerd om J ezus er toe te
bew egen hem te aanbidden.
is de kern waarom het draait in de oorlog tussen God en Satan. Mensen
waren geschapen om gelukkig te zijn wat alleen mogelijk is als zij God aanbidden en Hem alleen.
Zelfs nietgevallen engelen mogen niet aanbeden worden (Openbaring 22:8,9). Satan wilde “in den
beginne” aanbidding voor zich opeisen. Eeuwen later, toen hij probeerde Jezus te misleiden in de
woestijn, was aanbidding weer het punt waarom het draaide (Matteüs 4:811). In deze laatste dagen
roept God alle mensen op om hem te aanbidden (Openbaring 14:6,7). Dit maakt Satan zó woedend dat
hij zal proberen om de mensen te dwingen om hem te aanbidden of dat zij anders gedood zullen
worden (Openbaring 13:15).
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I ets of iemand ( anders dan
God) die de eerste plaats in
mijn leven heeft w ordt een
afgod dat ik aanbid.

5.

Iedereen aanbidt iets of iemand:
Macht, prestige, eten, plezier, bezittingen, zijn eigen mening etc. God zegt:
“Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.” Exodus 20:3. En
tenzij wij alleen Hem aanbidden, beschouwt Hij ons als tegen Hem (Matteüs
12:30). Dit is shockerend, maar waar. Als iets of iemand anders dan God de
eerste plaats krijgt in mijn leven, ben ik – misschien onbewust – bezig om
Satan te aanbidden en te ondersteunen. Heeft God de eerste plaats in mijn
leven, of ben ik onbewust bezig Satan op een voetstuk te zetten? Een serieuze
vraag, nietwaar?

W at gebeurde er in de h emel als gevol g van Lucifers opstand?

“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog
te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,
maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet
meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude
slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld
verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”
Openbaring 12:79.

Antwoord: Lucifer kreeg de steun van eenderde van de engelen
(Openbaring 12:3,4) en veroorzaakte een opstand in de hemel. God had
geen andere keuze dan Lucifer en zijn engelen uit de hemel te
verbannen. Dit was de grootste strijd die ooit gevochten is. Het was
Lucifers doel om God Zijn troon te ontnemen, zelfs als dit uiteindelijk
tot moord zou leiden (Johannes 8:44). Na zijn verbanning vanuit de
hemel werd Lucifer Satan (tegenstander) en duivel (lasteraar) genoemd
en zijn engelen demonen.

6.

Lucifers ontevredenheid leidde tot een
openlijke opstand tegen God.
Eenderde van de hemelse engelen
kreeg hij achter zich in een poging om
God van Zijn troon te stoten. Het
gevolg w as dat Lucifer en zijn
volgelingen uit de hemel w erden
gew orpen.

W aar is Satans huidige hoofdkw artier? Ho e kijkt hij teg en mensen aan?

“En de Here zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan
antwoordde de Here: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist
heb. Job 2:2 “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u
nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft”.
Openbaring 12:12. “Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petrus 5:8.

Antwoord: In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is Satans

Satans hoofdkw artier is de aarde. Hij
haat mensen en w il God pijn doen
door jou te vernietigen.

hoofdkwartier de aarde, en niet de hel. God gaf Adam en Eva
heerschappij over de aarde (Genesis 1:26). Toen zij zondigden, verloren zij deze aan Satan (Romeinen
6:16). Satan haat mensen intens omdat zij naar Gods beeld gemaakt waren. Hij kan niet tegen God op,
dus is zijn woede gericht tegen mensen die Gods kinderen zijn. Hij is een hatelijke, gemene
moordenaar met het doel om jou te vernietigen, om op die manier God pijn te doen.
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7.

Toen God A dam en Eva schiep, w el k ene ding verbood Hij hen te doen? W at zou de straf zijn voor ongehoo rzaamheid?

“Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der
kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat
daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.” Genesis 2:17.

Antwoord: Zij mochten niet eten van de boom der kennis van goed en
kwaad. De straf op het eten van de boom was de dood.
Adam en Eva mochten niet eten van
de boom der kennis van goed en
kw aad, anders zouden zij sterven.

8.

W elk medium geb ruikte Satan om Eva te verlei den? W elke leu gens vertel de Satan haar?

"De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot
de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?” “De slang echter
zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw
ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.” Genesis 3:1, 4, 5,
nadruk toegevoegd.

Antwoord: Satan gebruikte een slang – het meest wijze en aanlokkelijke dier dat
God gemaakt had – om Eva te misleiden. Sommigen denken dat de slang
oorspronkelijk vleugels had en kon vliegen (Jesaja 14:29; 30:6). Bedenk dat het
dier niet over de grond kroop totdat God het vervloekte (Genesis 3:14). Satans
leugens waren: (1) je zult niet sterven, en (2) als je van de vrucht eet zul je wijs
worden. Satan, die de vader der leugen is (Johannes 8:44), vermengde waarheid
met de leugens die hij Eva vertelde. Leugens die enige waarheid in zich hebben
zijn het meest doeltreffend van allemaal. Het was waar dat zij “het kwade
zouden kennen” na gezondigd te hebben. In Zijn liefde had God de kennis van
Satan nam de vorm van
hartzeer, schuldgevoel, lijden, pijn, en dood aan hen weerhouden. Satan maakte
een sprekende slang aan
en bracht Eva ertoe om van de kennis van het kwaad aantrekkelijk zoals hij vandaag de dag nog steeds doet.
de verboden vrucht te eten.
Satan vertelde leugens om Gods karakter verkeerd voor te stellen omdat hij wist
dat niemand ooit aan zo’n liefdevolle God de rug zou toekeren als zij Zijn karakter goed zouden
begrijpen.

9.

W as het eten van een stuk fruit nu zo erg? W aarom w erd en A dam en Eva uit de tuin verbannen?

“Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.”
Jakobus 4:17. “Zonde is wetteloosheid.” 1 Johannes 3:4. “Wie de zonde doet is
uit de duivel.” 1 Johannes 3:8. “En de Here God zei: Zie, de mens is geworden
als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet
uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in
eeuwigheid zou leven.” “En hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van
de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer
wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.” Genesis 3:22, 24.
Door te eten van het
verboden fruit verbonden
Adam en Eva zich met Satan,
Gods bittere vijand.
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Antwoord: Ja, eten van het fruit was een zonde omdat het een directe verwerping was van één van
Gods eisen. Het was een openlijke opstand tegen Gods wet en autoriteit. Door één van Gods geboden
te verwerpen, verbonden Adam en Eva zich met Satan, Gods vijand, en brachten op deze manier een
scheiding tussen zichzelf en God (Jesaja 59:2). Satan hoopte dat het paar zou zondigen en dan van de
boom des levens zou eten, om zo onsterfelijke zondaren te worden. Maar God verdreef hen uit de tuin
om een dergelijke tragedie te voorkomen.
10. W elke verb azing w ekkende feiten toont de Bijbel ten aan zien van Satans methoden om mensen pijn te doen , te
misleiden, te ontmoedig en en te vernieti gen?

Antwoord: Satan gebruikt iedere denkbare methode om mensen te misleiden en te vernietigen. Zijn
demonen kunnen verschijnen en zich voordoen als rechtvaardige mensen, zelfs als geestelijken. En
Satan zal verschijnen als een prachtige engel des lichts met de macht om vuur uit de hemel te laten
komen. Hij zal Jezus verpersoonlijken. Maar wees gewaarschuwd, laat u dus niet misleiden. Als Jezus
komt, zal elk oog Hem zien (Openbaring 1:7). Hij zal op de wolken blijven en de aarde zelfs niet
aanraken (1 Thessalonicenzen 4:17).
De Bijbel zegt dat Satan:
Misleidt/vervolgt
De Bijbel citeert/onjuist aanhaalt
Openbaring 12:9,13
Matteüs 4:5,6
Valselijk beschuldigt/moordt
Gevangen houdt/verstrikt
Openbaring 12:10; John 8:44
2 Timoteüs 2:26; 1 Petrus 5:8
Oorlog voert tegen Gods volk
Gebonden houdt/dringt aan op verraad
Openbaring 12:17
Lucas 13:16; Johannes 13:2, 21
Gevangen zet
In bezit neemt/verhindert
Openbaring 2:10
Lucas 22:35; 1 Tessalonicenzen 2:18
Wonderen/leugens doet
Als een engel des lichts verschijnt
(Openbaring 16:13, 14; Johannes 8:44)
2 Korintiërs 11:1315
Ziekte brengt/kwelt
Zijn demonen doen zich voor als dienaren der
Job 2:7
gerechtigheid. 2 Korintiërs 11:1315
Lastert
Laat vuur uit de hemel komen
"Duivel" betekent "lasteraar"
Openbaring 13:13

11. Hoe krach tig en do eltreffend zijn Satans verleiding en en strategieën?

Hij overtuigde: eenderde van de engelen (Openbaring 12:39); Adam en Eva
(Genesis 3); iedereen behalve 8 mensen in Noachs dagen (1 Petrus 3:20). Hij zal
de verlorenen het gevoel geven dat ze zijn gered (Matteüs 7:2123). Bijna de hele
wereld zal hem volgen (Openbaring 13:3). Enkelen zullen gered worden (Matteüs
7:14; 22:14).

Antwoord: Satan heeft zo verbazingwekkend veel succes dat het haast
onwaarschijnlijk lijkt. Hij misleidde eenderde van de engelen. In Noachs dagen
werd iedereen behalve 8 mensen misleidt. Voordat Jezus voor de tweede keer

Satans misleidende
macht in de eindtijd zal
zo groot zijn de bijna de
hele w ereld hem zal
volgen.

komt, zal Satan als een engel verschijnen en zich voordoen als Christus. Zijn
macht om te misleiden zal zo groot zijn dat we alleen veilig zijn als we weigeren
hem te gaan zien (Matteüs 24:2326). Als je zondermeer weigert te gaan kijken en luisteren, zal Jezus
je tegen misleiding beschermen (Johannes 10:29).
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12. W anneer en w aar zal de duivel zijn straf ontvan gen? W at zal die straf zijn?

“Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij
zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die ongerechtigheid bedrijven,
en zij zullen hen in de vurige oven werpen.” Matteüs 13:4042. “En de duivel die hen verleidde, werd
geworpen in de poel van vuur en zwavel.” Openbaring 20:10. “Gaat weg van Mij, gij vervloekten,
naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.” Matteüs 25:41. “Vuur deed Ik
oplaaien uit uw midden – dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u
zagen... verdwenen zijt gij – voor altijd!

Antwoord: De duivel zal in de poel van vuur geworpen worden op
deze aarde aan het einde van de wereld. Het vuur zal Satan verslinden,
hem tot as verteren, en zodoende voor eeuwig een einde maken aan
zijn bestaan. Dit vuur zal ook alle zondaren vernietigen. In dit laatste
schouwspel zal niemand aan Gods zijde sterven terwijl niemand aan
Satans zijde zal overleven.
Aan het einde van de w ereldgeschiedenis
zal Satan in de poel des vuurs gegooid
w orden en tot as vergaan. Zo zal er voor
altijd een eind gemaakt w orden aan zijn
bestaan.

Opmerking: Het is onmogelijk om de droefheid en het hartzeer te beschrijven die de Vader en Zoon
zullen voelen bij Satans vernietiging. Hij stond dichter bij hen dan enig ander wezen – een warme,
persoonlijke vriend. Om hem te vernietigen en de miljoenen die hem gevolgd zijn, zal de Vader en de
Zoon meer pijn doen dan het branden iemand zal doen door het vuur.
13. W aardoor w ordt het verschrikkelij ke probl eem van de zond e opgelost? Zal zonde ooit no g de kop o psteken?

“Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor mij zal alle knie zich buigen,
en alle tong zal God loven.” Romeinen 14:11 (zie ook Filippenzen 2:10,11;
Jesaja 45:23). “Geen tweede maal verheft zich de benauwdheid.” Nahum 1:9.

Antwoord: Twee cruciale gebeurtenissen zullen het probleem van de zonde
oplossen:
Ten eer ste zullen alle wezens in de hemel en op aarde, onder wie ook de duivel
en zijn engelen, uit vrije keuze neerknielen en openlijk belijden dat God
waarachtig, eerlijk en rechtvaardig is. Geen vragen blijven onbeantwoord. Alle
zondaars zullen openlijk toegeven dat zij verloren zijn vanwege hun
aanhoudende weigering om Gods liefde en redding te accepteren. Zij zullen
erkennen dat zij moeten sterven om het recht te laten zegevieren. Allen zullen
toegeven dat zij de eeuwige dood verdienen.

Gods volk in de hemel zal
voor eeuw ig bevrijd zijn van
zonde. Zij zal nooit meer de
kop opsteken.

Ten tweede zal het universum gezuiverd worden van zonde door de totale en uiteindelijke
vernietiging van zonde, zondaars, de duivel, en zijn engelen. God is duidelijk op dit punt: Zonde zal
nooit meer de kop opsteken om Gods universum te bederven.
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14. W ie heeft de uitein delijke, to tale verw ijdering van de zond e uit het universum zeker gesteld?

“Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels
verbreken zou.” 1 Johannes 3:8. “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel
hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door
zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.”
Hebreeën 2:14.

Antwoord: Door Zijn leven, dood en opstanding heeft Jezus de vernietiging van
de zonde zeker gesteld.
J ezus heeft de vernietiging
van de zonde mogelijk
gemaakt.

15. Hoe staat God de Vad er teg enover men sen?

“Want de Vader zelf heeft u lief.” Johannes 16:27 (zie ook Johannes 3:16;
17:22,23.)

Antwoord: De Vader houdt net zoveel van mensen als de Zoon. Jezus’
belangrijkste doel in Zijn leven was om het karakter van Zijn Vader in Zijn eigen
leven te tonen zodat mensen zouden weten hoe liefdevol, warm, en zorgzaam de
Vader in werkelijkheid is (Johannes 5:19).
Satan Stelt de Vader Ver keerd voor
Satan stelt de Vader ten onrechte voor als gevoelloos, gereserveerd, veeleisend,
streng, en onbenaderbaar (de karaktereigenschappen van de duivel zelf). Hij
bestempelt zelfs zijn eigen lelijke, ellendige daden als “daden van God”. Jezus
kwam om Zijn Vaders naam de zuiveren van alle smaad en te laten zien dat onze
hemelse Vader meer van ons houdt dan een moeder van haar kind (Jesaja 49:15).
Jezus’ favoriete onderwerp was Gods geduld, tederheid, en overvloedige genade.

God, onze Vader, houdt
meer van ons dan een
aardse vader ooit van zijn
kinderen zou kunnen
houden. Hij kan
nauw elijks w achten om
ons in Zijn nieuw e
koninkrijk te ontvangen.

De Vader Kan Nauwelijks Wachten
Om mensen zeer gelukkig te maken heeft onze hemelse Vader een fantastische plaats in de hemel
bereid waar zij voor eeuwig kunnen wonen. Wat Hij voor ons klaar heeft liggen, gaat onze wildste
dromen te boven! Hij kan nauwelijks wachten om Zijn volk te verwelkomen op die blijde dag van
thuiskomst die zo heel dichtbij is. Laten we de blijde boodschap verkondigen! En klaar zijn voor Zijn
komst. Het aftellen is al begonnen.
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16. I k ben blij te w eten dat God de V ader net zoveel om me geeft als Jezus.

Antwoord:
Ja
Nee
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Belangr ijke Vr agen Beantwoor d
1. W as het fruit dat A d am en Eva aten een ap pel? Genesi s 3:6

Dat is onbekend. De Bijbel zegt er niets over.
2. W aar komt het concept vand aan dat de duivel afschildert al s een roo dachti g w ezen , halfmen s, hal fdier met horens en
een staart? Ezechiël 28:14

Het heeft zijn oorsprong in de heidense mythologie en komt de duivel goed uit. Hij weet dat
weldenkende mensen monsters als een fabeltje zullen verwerpen en zodoende er toe geneigd zijn om
zijn bestaan te ontkennen. Zij die niet in een duivel geloven zullen die eersten zijn die in zijn netten
gevangen worden.
3. God zei tegen A d am en Eva: “ Ten dage dat gij daarvan eet zult gij voorzeker sterven .” Genesi s 2:17. W aarom stierven ze
niet meteen?

De Bijbel spreekt van twee soorten dood:
(1) De “eerste” dood die we allemaal sterven (Hebreeën 9:27).
(2) De “tweede” dood die de onrechtvaardigen sterven in het hellevuur aan het einde der tijden
(Openbaring 21:8). Het verschil is dat er geen opstanding is van de tweede dood. Die zal voor eeuwig
zijn.
J ezus Stierf de Tweede Dood voor Ieder Mens
Toen Adam en Eva zondigden, zouden ze onmiddellijk de tweede dood gestorven zijn als niet Jezus
naar voren gestapt was en aangeboden had de tweede dood te sterven aan het kruis op Golgotha voor
ieder mens. Zijn ultieme offer heeft hen gespaard (Hebreeën 2:9).
Toen Adam Zondigde Werd Zijn “Onster felijke” Natuur een “Sterfelijke” Natuur
Met betrekking tot de eerste dood is de letterlijke vertaling van het woord “sterven” in Genesis 2:17
“stervende zult gij sterven”. Dit staat in de kantlijn van sommige Bijbels. Het houdt in dat Adam en
Eva onderhevig zouden worden aan het proces van sterven. Voordat zij zondigden bezat het paar een
onsterfelijke, zondeloze natuur. Deze natuur bleef in stand door te eten van de boom des levens. Op
het moment dat zij zondigden, veranderde hun natuur in een sterfelijke, zondige natuur. Dat is wat
God gezegd had. Omdat zij geen toegang meer hadden tot de boom des leven, begon het proces van
verval en achteruitgang direct, en zou uiteindelijk leiden tot de dood. Het graf werd een zekerheid. De
Heer benadrukte dit later toen Hij tegen hen zei: “Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.”
Genesis 3:19.
4. Maar om dat God Lucifer gemaakt heeft, is Hij dan niet in fei te verantw oord elijk voo r zijn zonde? Jo zua 24:15.

Helemaal niet. God heeft Lucifer gemaakt als een volmaakte, zondeloze engel. Lucifer heeft een
duivel uit zichzelf gemaakt. Vrijheid van keuze is een grondbeginsel in Gods bestuur. God wist dat
Lucifer zou zondigen toen Hij hem maakte. Als God op dat moment geweigerd zou hebben hem te
maken, zou Hij dat voornaamste principe van vrije keuze afgewezen hebben.
“Vrijheid van Keuze” is Gods manier
Dus, terwijl Hij wist wat Lucifer zou doen, heeft God hem toch gemaakt. Dezelfde feiten zijn van
toepassing op de schepping van Adam en Eva. En, om het dichterbij huis te houden, deze feiten zijn
van toepassing voor jou en mij. God weet voordat we geboren zijn hoe we zullen leven, maar toch
staat Hij ons toe om te leven en te kiezen of we Zijn bestuur ondersteunen of dat van Satan. God is
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bereid om eeuwenlang verkeerd begrepen te worden, valselijk beschuldigd te worden en de schuld te
krijgen omdat hij iedereen de tijd wil geven om uit vrije wil te kiezen wie zij zullen volgen.
Alleen een Liefdevol God Zou het Risico Lopen om Volledige Vrijheid aan Iedereen te geven
Deze fantastische, cruciale gave van vrijheid kan alleen afkomstig zijn van een rechtvaardige, open en
liefdevolle God. Het is een eer en vreugde om zo’n Heer en vriend te dienen.
Kies om God te Dienen
Het probleem van de zonde zal spoedig ten einde zijn. In het begin was alles “zeer goed”. Genesis
1:31. Nu “ligt de gehele wereld in het boze”. 1 Johannes 5:19. Overal kiezen mensen om God te
dienen of Satan. Gebruik uw unieke, door God gegeven vrijheid om te kiezen om de Here te dienen.
5. W aarom heeft God de duivel niet vernieti gd to en hij zondig de en op deze w ijze een einde gemaakt aan het
zondep robl eem? 1 Korinti ërs 4:9.

Omdat zonde een compleet nieuw fenomeen was in Gods universum, en haar bewoners het niet
begrepen. Waarschijnlijk begreep zelfs Lucifer het niet volledig in het begin. Lucifer was een
briljante, hoog geachte engelenleider. Zijn aanpak leidde ongetwijfeld tot grote consternatie in de
hemel bij de engelen. Zijn beweringen gingen waarschijnlijk als volgt: “De hemel is goed, maar het
zou er beter worden als de engelen meer te zeggen kregen. Door te veel onbetwiste autoriteit (zoals de
Vader en de Zoon hebben) zijn leiders vaak verblind voor het ware leven. Engelen zouden geen
orders moeten krijgen. Ze zouden orders moeten geven. God weet dat mijn ideeën juist zijn, en Hij
voelt zich bedreigd. We moeten niet toestaan dat onze leiders, die geen gevoel hebben voor wat om
hen heen gebeurt, het bestaan van de hemel in gevaar brengen. Zij zullen luisteren als wij ons
verenigen. We moeten niet zwak zijn; we moeten handelen. Anders zullen we vernietigd worden door
een regering die ons niet waardeert.”
Eenderde van de Engelen Sloot Zich aan bij Lucifer
Lucifers argumenten overtuigde vele engelen, en eenderde sloot zich bij hem aan. Als God Lucifer
onmiddellijk had vernietigd, zouden sommige engelen die het karakter van God niet volledig kenden,
hem beginnen te dienen uit angst, zeggende: “Lucifer had waarschijnlijk gelijk. Wees voorzichtig. Als
je het niet eens bent met God, ben je er geweest.” Daarmee zou dus niets opgelost zijn. Integendeel,
het probleem zou alleen maar groter geworden zijn.
God wil alleen gediend worden uit vrije wil en uit liefde
God wil alleen gediend worden uit vrije wil en uit liefde. Gehoorzaamheid om een andere reden is
voor Hem onacceptabel.
God Geeft Satan de Tijd om Zijn Beginselen te Tonen
Satan beweerde dat hij een beter plan had voor het bestuur van het universum. God geeft hem de tijd
om zijn grondbeginselen te laten zien. God zal alleen dan de zonde vernietigen wanneer ieder wezen
in het universum ervan overtuigd is dat Satans bestuur oneerlijk, hatelijk, meedogenloos, leugenachtig
en verwoestend is.
Het Universum Kijkt naar deze Wer eld
De Bijbel zegt: “Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen.”
1 Korintiërs 4:9. Het hele universum ziet toe terwijl een ieder van ons een rol speelt in de strijd tussen
Christus en Satan. Als de strijd eindigt, zal iedereen de grondbeginselen van beide koninkrijken ten
volle begrijpen en gekozen hebben om of Christus of Satan te volgen. Degenen die ervoor gekozen
hebben de zijde van de zonde en Satan te kiezen, zullen met hem vernietigd worden. Gods volk zal
opgenomen worden naar de eeuwige veiligheid van hun hemelse woonplaats.
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SAMENVATTING
Wij r aden u aan eer st de Studiegids te lezen voor dat u deze Samenvatting invult. Alle antwoor den op
onder staande vr agen kunt u vinden in de Studiegids. Kr uist u de juiste antwoor den aan. De aantallen
tussen haakjes geven het aantal juiste antwoor den weer .

1. Bij wie is de zonde ontstaan? (1)
Michaël.
Lucifer.
Gabriël.

2. Waar leefde Lucifer toen hij voor het eerst zondigde? (1)
Op aarde.
In de hemel.
Op de poolster.

3. Kruis de punten aan die eens een beschrijving waren van Lucifer: (6)
Geschapen engel.
Vol van wijsheid.
Reed op een hemels wit paard.
Volmaakt in zijn manier van doen.
Wachter bij een hemelse poort.
Begaafd musicus.
Volmaakt in schoonheid.
Beschuttende cherub.

4. Kruis de punten aan die waar zijn over Lucifers opstand: (5)
Hij werd uit de hemel geworpen.
Hij bekeerde zich en bleef in de hemel.
Hij verborg zich in een paleis.
Zijn naam werd Satan.
Hij was de eerste zondaar.
Jezus zag dat hij buiten geworpen werd.
Eenderde van de engelen ging mee in zijn val.

5. Wat wilde Lucifer? (2)
Aanbeden worden.
God onttronen en Zijn plaats innemen.
Het hele universum doorvliegen.
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6. Markeer de punten die waar zijn over de duivel, Satan: (4)
Hij is rood met hoornen en hoeven.
Hij woont in de hel.
Hij houdt van mensen.
Hij kan verschijnen als een hemelse engel.
Hij kan geen wonderen doen.
Hij is een leugenaar en een moordenaar.
Hij kan vuur uit de hemel laten komen.
De meeste mensen zullen hem volgen en verloren gaan.

7. Welke punten zijn waar over de val van Adam en Eva? (3)
Satan was vermomd als een engel.
Satan noemde God een leugenaar.
We weten dat Satan hun appels gaf.
Satan benaderde Adam als eerste.
Satan hoopte dat zij onsterfelijke zondaren zouden worden.
Toen Satan ze verleidde, mixte hij waarheid en leugens.

8. Wat is waar over Satans uiteindelijke straf? (4)
Hij zal tot as vergaan in het vuur.
Zijn engelen zullen ontsnappen.
Het vuur zal in de hemel zijn.
Satan en zijn engelen zullen toegeven dat ze fout waren.
Het vuur zal ook zonde en zondaren vernietigen.
Satan zal toegeven dat God rechtvaardig is.

9. Waarom heeft God Lucifer niet gedood toen hij zondigde? (4)
Engelen zouden het verkeerd begrijpen.
Sommigen zouden bang voor God worden.
Lucifer was te sterk voor God.
De goede engelen stonden het Hem niet toe.
Er was tijd nodig om Lucifers plan tot uiting te laten komen.
Er was tijd nodig om Gods plan tot uiting te laten komen.

10. Wat zal uiteindelijk Gods regering bevestigen? (1)
God zal een aantal wonderen doen.
Iedereen in het universum zal neerknielen en Gods liefde en rechtvaardigheid belijden.
De engelen zullen iedereen vragen om God te dienen.

ZIJN Boodschap – Postbus 288 – 8250 AG Dronten – www.zijnboodschap.nl

11. Welke onderstaande feiten zijn waar over zonde? (5)
Jezus heeft de vernietiging van de zonde zeker gesteld.
Zonde is overtreding van Gods wet.
Zonde scheidt ons van God.
Zonde is gemakkelijk te overwinnen.
Satan is de vader der leugen.
Als de zonde eenmaal vernietigd is, zal zij niet nog een keer de kop opsteken.

12. Welke onderstaande punten zijn waar? (5)
Satan projecteert zijn eigen kwade karaktereigenschappen op God.
God houdt meer van ons dan onze ouders van ons houden.
Zogenaamde “daden van God” zijn daden van Satan.
Jezus’ leven openbaarde Gods karakter.
God de Vader is streng.
De meeste mensen begrijpen God verkeerd.
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