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GEMEENTE.  SUPPLEMENT 13  

 

[KERK HERSTELLENDE BEDIENING] 

BOZE GEESTEN EN DE GEESTELIJKE STRIJD 

 

Wat leert de Bijbel over boze (onreine) geesten en de geestelijke strijd? Wij zullen leren over de val van boze geesten, 

hun doelstellingen om te vernietigen en hun ontwapening door Jezus Christus. Dan leren we over hoe christenen moeten 

strijden tegen boze geesten. 
 

De Bijbel leert heel duidelijk dat de satan al “gebonden” (aan banden gelegd, ingeperkt, begrensd) is en dat zijn 

demonen (boze geesten) “ontwapend” zijn tijdens de eerste komst van de Heere Jezus Christus naar de aarde, 2000 jaar 

geleden! De binding van de satan heeft een beperking op hem gelegd en dat wordt geleerd in de Evangeliën: Matteüs 

12:28-30, Lukas 10:17-20 en Johannes 12:31-32 en in de Brieven: Kolossenzen 1:13, Kolossenzen 2:15, Hebreeën 2:14 

en 1 Johannes 3:8. Het boek van Openbaring beschrijft de “binding” van de satan in apocalyptische beelden in 

Openbaring 12:7-9 en Openbaring 20:1-3. 
 

A. BOZE GEESTEN EN HUN VAL 
 

Ontdek en bespreek. Wie zijn de boze geesten? 
 

1. De schepping van engelen. 
 

Lees Kolossenzen 1:16; Hebreeën 1:14. Toen God het universum schiep, heeft Hij ook verschillende soorten engelen 

geschapen, die de Bijbel “overheden en machten” (Efeziërs 6:12) noemt. Zij werden oorspronkelijk door Christus en 

voor Christus geschapen, dat wil zeggen, om de heerlijkheid van Christus te vergroten en Zijn doeleinden te dienen. 

“Engelen zijn dienende geesten die door God uitgezonden worden om de verloste mensen te dienen”. Er zijn veel 

verslagen over hoe engelen aan christenen verschijnen, maar ook aan niet-christenen in hun dromen en visioenen zodat 

deze mensen zich tot Jezus Christus als hun Verlosser en Heer bekeren. 
 

2. De val van de boze engelen. 
 

Lees Openbaring 12:4,9. Toen de aartsengel, Satan, viel (tussen Genesis 1:28 en 3:1), heeft hij veel andere engelen in 

zijn val meegetrokken (Openbaring 12:4; zie 2 Petrus 2:4). Vanaf hun val worden deze engelen “de engelen van Satan” 

genoemd (Openbaring 12:9), of “demonen”, of “boze (onreine) geesten” (Matteüs 12:22-28,43-45). Valse leraren en 

valse profeten van andere godsdiensten verwijzen naar deze gevallen engelen als “goden” (1 Korintiërs 8:4-5) en 

aanbidden hen als hun goden (1 Korintiërs 10:20). De valse profeet Bileam raadpleegt deze ‘goden’ (Hebreeuws: 

elohim) (Numeri 22:38) en beschouwt de godheid van Israël ook als een buitengewoon krachtige godheid (Hebreeuws: 

elohim) die eerst goedgunstig gestemd moet worden voordat een stroom van vervloekingen tegen Israël uitgesproken 

kunnen worden (Numeri 23:3-4). 
  

3. De goede en de boze engelen.  
 

Lees 1 Timoteüs 5:21; Efeziërs 1:21-22; 6:12; 1 Petrus 3:22. De apostelen Paulus en Petrus ontkennen niet dat er goede 

of uitverkoren engelen bestaan en dat zij het vermogen hebben om goede invloed uit te oefenen. Zij ontkennen ook niet 

dat er slechte engelen bestaan en dat zij het vermogen hebben om kwaad te doen. Maar zij benadrukken dat geen engel 

buiten Jezus Christus macht heeft. Al deze geestelijke machten zijn volkomen aan Jezus Christus onderworpen 

(Hebreeën 1:4-8)!  
 

Lees Kolossenzen 2:9-10; Romeinen 8:35-39. De goede engelen voegen niets toe aan wat christenen al in Jezus 

Christus hebben en de boze engelen kunnen geen enkele christen scheiden van de liefde van God!  
 

Lees Galaten 1:3-9. Sommige van deze gevallen engelen en valse profeten verkondigen “een ander evangelie” 

(religieuze boodschap) die niet van de God van de Bijbel komt. De gevallen engelen en hun handlangers zijn in alle 

eeuwigheid verdoemd.  
 

Lees 1 Korintiërs 15:24-25; 2 Petrus 2:4; Judas 1:6. De dag nadert waarin zelfs de boze engelen niet meer het vermogen 

zullen hebben om kwaad te doen in Gods universum of christenen aan te vallen! De gevallen engelen of boze geesten 

kunnen niet gered worden en zullen op de laatste oordeelsdag definitief verdoemd worden.  
 

B. DE VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN VAN BOZE GEESTEN 
 

1. De satan probeert aanspraak te maken op de hele wereld.  
 

Ontdek en bespreek. Tot welke mate heeft de satan nog gezag en macht in de wereld? 
 

 (1) De satan is alleen maar de vorst van de boze wereld. 

Lees Lukas 4:5-6; Johannes 8:44; Johannes 12:31; 1 Johannes 5:19; Efeziërs 2:2.  
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Aantekeningen. De satan maakt er valselijk aanspraak op dat “al de koninkrijken van de wereld aan hem is 

overgegeven en dat hij al hun macht en heerlijkheid kan geven aan wie hij maar wil” (Lukas 4:5-6). Johannes 

waarschuwt dat “de hele wereld in het boze ligt” (dat wil zeggen, onder het beheer en de heerschappij van de satan ligt) 

(1 Johannes 5:19). Paulus zegt dat de satan “de aanvoerder van de macht in de lucht”, “van de geest die nu werkzaam is 

in de kinderen van de ongehoorzaamheid” is (Efeziërs 2:2). Leren deze drie Bijbelgedeelten dan dat de satan alle landen 

in de wereld onder zijn heerschappij heeft en dat alle mensen onder zijn macht en controle staan? Leren zij dat de satan 

en zijn boze geesten dan de meeste macht op de aarde hebben?  
 

Nee! De satan bezit de wereld niet en beheerst die ook niet! Als Johannes over “de wereld” spreekt, dan heeft hij het 

over “de boze wereld, de gemeenschap van boze mensen en boze geesten, die van de God van de Bijbel vervreemd zijn 

en die de God van de Bijbel, Jezus Christus en christenen in de wereld weerstaan” (Johannes 15:18-25).  
 

De christenen in de wereld horen niet aan de satan en staan ook niet onder zijn heerschappij of beheer (1 Johannes 

5:18), maar horen tot het Koninkrijk van Christus in deze wereld en staan onder de heerschappij en het beheer van de 

Koning der koningen (zie Matteüs 13:37-39; Johannes 18:36; 17:14-15; Kolossenzen 1:13).  
 

Als Paulus spreekt over satan als “de aanvoerder van de macht in de lucht”, dan bedoeld hij dat de satan zijn 

vernietigingswerk alleen kan uitvoeren in de maatschappij van boze mensen op de aarde en in de omliggende atmosfeer. 

De satan is alleen “de beperkte vorst van de boze wereld” (Johannes 12:31). De satan en zijn boze geesten kunnen 

alleen handelen binnen de grenzen van Gods soevereine macht en toelatende wil.  
 

Daarom, als de satan er aanspraak op maakt dat hij alle naties en hun koninkrijken bezit en beheerst en het recht heeft ze 

te geven aan wie hij wil, dan is hij een leugenaar (Johannes 8:44)!  
 

 (2) Jezus Christus is de Koning van het hele universum. 

Lees Matteüs 28:18; Johannes 13:3; Efeziërs 1:21-22; 1 Petrus 3:22; Openbaring 1:5; 17:14; 19:16. 

Aantekeningen. In de tegenwoordige tijd, maar ook in de toekomende eeuw “heeft God aan Jezus Christus alle macht 

in hemel en op aarde gegeven” (Matteüs 28:18). “God heeft Hem alle dingen in handen gegeven” (Johannes 13:3). 

“God heeft Hem ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elk naam die genoemd wordt, niet 

alleen in deze wereld, maar ook in de komende gezet, alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en Hem als Hoofd over 

alle dingen gegeven” (Efeziërs 1:21-22), “Engelen, machten en krachten zijn Hem onderworpen” (1 Petrus 3:22).  
 

Jezus Christus heeft gezag en macht over alles in het hele universum en over allen op de aarde! Het is niet Jezus 

Christus Die op de laatste plaats in deze wereld staat, maar de satan en zijn boze geesten. Al wat deze Bijbelgedeelten 

wel zeggen is dat de satan en zijn boze geesten een slechte invloed uitoefenen op de boze mensen, op niet-christenen en 

ongelovigen die de satan als hun heer en meester erkennen!  
 

2. De boze geesten van de satan proberen bepaalde gebieden op de aarde te beheersen.  
 

Introductie. De Bijbel vertelt hoe mensen geloven in zogenaamde “territoriale geesten”. Zij geloven dat de hele wereld 

opgedeeld is in verschillende gebieden en dat elk gebied beheerst wordt door bepaalde boze geesten en hun demon 

vorst. Ten einde deze demon vorst met zijn boze geesten in een bepaald gebied te bevredigen (sussen), geloven niet-

christenen dat zij elke boze geest in zijn bijzondere gebied moeten aanbidden.  
 

 (1) Mogelijke gebieden waarin boze geesten actief zijn.   

Ontdek en bespreek. Wat zijn de gebieden die de boze geesten van de satan willen beheersen?  
 

• Boze geesten in wereldrijken en landen.  

Lees Daniël 10:11-14,20-21. Het Oude Testament vertelt dat vóór de eerste komst van Jezus Christus, de aardse 

koninkrijken of wereldrijken van Perzië en Griekenland hun geestelijke vertegenwoordigers onder de demon vorsten 

hadden. Hieruit blijkt dat demon vorsten (bv. de vorst van Perzië) met hun boze geesten een grote belangstelling hebben 

voor bepaalde landen van de wereld (bv. Perzië).  
 

• Boze geesten in steden en dorpen.  

Lees 2 Koningen 17:29-31; Openbaring 2:13. Toen mensen uit verschillende landen in Samaria gevestigd werden, 

namen zij hun eigen “goden” mee en iedere nationale of culturele groep aanbad en diende zijn eigen god(en) in de 

steden waar die zich vestigde. Elke “god” had zijn eigen heiligdom (tempel) en priesters. De Samaritanen geloofden dat 

de geesten (zowel meegebracht uit Assyrië als lokaal) specifieke gebieden beheersten en dat deze geesten aanbeden en 

gediend moesten worden binnen hun eigen gebied door middel van hun eigen rituelen en heiligdommen.  
 

Het Nieuwe Testament vertelt dat de satan op een bepaald tijdstip zijn troon in de stad Pergamum had staan. Deze stad 

was een keizerlijke stad en de zetel van het Romeinse Rijk in de provincie van Azië (in het huidige Turkije). In 

Pergamum waren heel veel goden. Ook de Romeinse keizer werd er aanbeden. Dus had de satan in die stad macht om 

ongehinderd en met venijn zijn boze invloed uit te oefenen. Toch verzekerde Jezus Christus de christenen die in 

Pergamum woonden dat Hij Zelf met het zwaard uit Zijn mond tegen deze afgodendienaren streed! De woorden uit de 

mond van Jezus Christus zouden de valse profeten oordelen (Openbaring 1:16; 2:12,16; 19:15). Hieruit blijkt dat boze 

geesten een grote belangstelling hebben voor bepaalde steden en dorpen.  
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• Boze geesten in menselijke culturen.  

Lees Openbaring 18:2; 19:20; 20:10. “De stad Babylon” is een apocalyptisch beeld van “satans antichristelijke 

immorele macht” die in menselijke culturen tot openbaring komt. De stad wordt beschreven als “de Grote hoer” 

(Openbaring 17:1-5). Wanneer deze stad uiteindelijk valt, wordt het beschreven als “een woonplaats van demonen, een 

schuilplaats voor allerlei onreine geesten” (Openbaring 18:2). Dit Bijbelgedeelte is een aankondiging dat de 

toekomstige val van Babylon zo zeker is dat het voorgesteld wordt alsof het al plaatsgevonden had! Zo snel en zo zeker 

zal haar val zijn dat zelfs de boze geesten geen kans krijgen om te ontsnappen! De boze geesten zullen als ’t ware 

gevangen zitten in de ruïnen van Babylon! De Bijbel leert dat de boze geesten samen met hun demon vorsten en de 

satan geoordeeld en gestraft zullen worden in het laatste oordeel! Uit deze Bijbelgedeelten blijkt dat demonische 

prinsen en hun boze geesten een grote belangstelling hebben voor bepaalde menselijke of nationale culturen.  
 

In Korinte blijkt zelfs dat sommige christenen “naar geesten streefden” die bepaalde geestelijke gaven konden schenken 

aan mensen. (De Griekse tekst 1 Korintiërs 14:12 tekst zegt niet “geestesgaven”, maar “geesten”).  
 

• Boze geesten als territoriale geesten.  

Vandaag aan de dag geloven veel stammen nog in hun eigen territoriale geesten. Nomaden slaan nooit een kamp op 

buiten hun eigen gebied tenzij zij eerst toestemming hebben gekregen van de territoriale geesten die beschouwd worden 

als de eigenaars van dat gebied. De nomaden denken niet dat hun land of gebied hun eigendom is, maar geloven dat zij 

hun land of gebied alleen mogen gebruiken met de toestemming van de territoriale geesten die beschouwd worden als 

de eigenlijke eigenaars van hun land of gebied. Zij geloven ook dat deze territoriale geesten in een bepaald opzicht hen 

adopteren zolang zij in dat gebied verkeren! In Nieuw-Guinea worden de territoriale geesten bij de moerassen eerst 

vereerd voordat er op krokodillen in de moerassen gejaagd worden.  
 

Het Nieuwe Testament stelt deze boze geesten niet voor als territoriale geesten die gezag en macht hebben in een 

bepaald land of gebied. Het beschrijft deze boze geesten als actief op vele plaatsen in de wereld. Hun hoofddoel is om te 

voorkomen dat het evangelie en de boodschap van de God van de Bijbel naar alle plaatsen verspreidt wordt. Maar deze 

territoriale of boze geesten kunnen niet voorkomen dat christenen naar elk plaats in de wereld gaan! Jezus Christus 

heeft de duivel en zijn boze geesten (demonen) al bij zijn eerste komst gebonden en past deze werkelijkheid toe door 

het gebed en zendingswerk van christenen. Waar christenen dan ook bidden en het evangelie verkondigen, laten deze 

boze geesten (demonen) hun grip op mensen en dat gebied los en wordt het koninkrijk (koningschap) van Jezus 

Christus gevestigd (Matteus 12:29)! 
 

 (2) Alle gebieden zijn onder de soevereine heerschappij van Jezus Christus.  

Lees Jesaja 14:24,27; Daniël 10:11-14,20-21. 

Ontdek en bespreek. Wie beheerst de gebieden op de aarde en wat er nu en in de toekomst gebeurt in die gebieden? 
 

• God beheerst op soevereine wijze elke gebied op de aarde.  

Hoewel het lijkt alsof de boze geesten met hun demon vorsten proberen om bepaalde gebieden op de aarde te beheersen 

(zie Jesaja 14:13-14), leert de Bijbel duidelijk dat zij in werkelijkheid die gebieden niet beheersen! De boze geesten en 

hun demon vorsten beheren niet langer landen als Irak (Babylon), Iran (Perzië) of Griekenland. Zij hebben nooit alles 

wat er in die landen gebeurt beheerst! Bijvoorbeeld, Daniël leefde en diende in de wereldrijken van Babylon en Perzië 

en stond nooit onder het beheer van een boze geest! Hoewel veel niet-christenen, maar ook sommige christenen leren 

dat bepaalde gebieden niet door de God van de Bijbel, maar door deze boze geesten en hun demon vorsten beheerst 

worden, leert de Bijbel duidelijk dat God door Jezus Christus de soevereine Koning is Die elk gebied op de aarde en het 

hele universum beheerst (Psalm 2:1-12; 24:1; 145:13; 146:10; Matteüs 28:18)!  
 

• God beheerst op soevereine wijze de historische gebeurtenissen op de aarde. 

Niet-christenen geloven in een hiërarchie van demonen die de gebeurtenissen op de aarde beheersen. Bijvoorbeeld, in 

de oudtestamentische periode, geloofden zij dat de wereldrijken als Perzië en Griekenland demon vorsten hadden die 

sterker waren dan de geestelijke machten van zwakkere landen als Israël. Maar de Bijbel leert dat de hiërarchie van 

demonen in de lucht geen kopie is van de hiërarchie van koningen op de aarde! Hoewel Israël een onbeduidend klein 

landje was in vergelijking met de wereldrijken van Perzië en Griekenland, was Michaël, de engelen vorst van Israël, 

veel sterker dan de demon vorsten van Perzië en Griekenland! Het waren niet deze demon vorsten van Perzië en 

Griekenland die de historische gebeurtenissen in Perzië, Griekenland en Israël beheersten (bepaalden), maar de God van 

de Bijbel!  
 

De Bijbel leert dat God op soevereine wijze deze boze geesten met hun demon vorsten bindt en uit de weg ruimt. 

Bijvoorbeeld, we lezen dat de Assyrische koning van het machtige wereldrijk van Assyrië opschepte dat de goden van 

de natiën niet hun volken uit de greep van zijn machtige leger kon redden. Maar toen koning Hizkia en de profeet Jesaja 

tot de God van de Bijbel in gebed riepen, zond God slechts één engel om het hele Assyrische leger (185000 man) 

volkomen te vernietigen (2 Kronieken 32:1-21; Jesaja 37:36; zie Openbaring 12:7-9)!  
 

• God openbaart op soevereine wijze de toekomstige historische gebeurtenissen.  

God openbaarde aan Daniël dat de geestelijke strijd (oorlog) in de lucht eerst tegen Perzië gericht werd en daarna tegen 

Griekenland, omdat deze wereldrijken voor een korte periode over Israël heersten. Israël werd beschouwd als Gods volk 

in ballingschap. Hoewel Gods volk weerloos scheen, had het volk God en al Zijn engelen aan haar kant (zie Matteüs 

26:52)! Hoewel het te betwijfelen was of Gods volk het conflict op de aarde zou overleven, was het visioen van God 
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aan Daniël bedoeld om Daniël onwrikbaar te verzekeren dat hoe wanhopig de omstandigheden op de aarde ook al 

mogen lijken, de God van de Bijbel altijd de gebeurtenissen op de aarde in de hand heeft! De uitkomst van de 

geestelijke strijd (oorlog) was van te voren al bepaald! 
 

3. Boze geesten proberen mensen te vernietigen door zich te hechten aan bepaalde dingen. 
  

 (1) Boze geesten proberen de lichamen van mensen te vernietigen. 

Ontdek en bespreek. Hoe proberen boze geesten de lichamen van mensen te vernietigen? 
 

Lees Matteüs 4:23-24; 12:22; Lukas 11:14; 13:11,16. Soms veroorzaken boze geesten lichamelijke handicaps of 

onbekwaamheden. Hoewel niet alle ziekten en fysieke ongeschiktheden door boze geesten veroorzaakt worden (zie 

Johannes 9:1-3), hebben sommige boze geesten de macht om mensen blind (Matteüs 12:22), doofstom (Lukas 11:14) of 

kreupel (Lukas 13:11,16) te maken. 
 

Lees Matteüs 12:43-45; Lukas 8:2,30. Soms wordt een mens door een boze geest bezeten of belaagd. Boze geesten 

kunnen het lichaam van een niet-christen (een mens die niet de Heilige Geest heeft) binnengaan. Zo een mens wordt 

“bezeten” genoemd. Hoewel boze geesten christenen (wedergeboren gelovigen) aanvallen (belagen) (Efeziërs 6:10,16), 

kunnen christenen niet door demonen bezeten worden, omdat “Hij die in u is groter is dan hij die in de wereld is”  

(1 Johannes 4:4; zie Matteüs 12:43-45; zie Johannes 10:28; 14:16-17)! 
 

 (2) Boze geesten proberen de geesten (denken, zielen) van mensen te vernietigen. 

Ontdek en bespreek. Hoe proberen boze geesten de geesten (denken, zielen) van mensen te vernietigen? 
 

Lees Lukas 8:27-29,35; Markus 9:20-22. Soms veroorzaken boze geesten geestelijke handicaps of onbekwaamheden. 

Soms hebben zij de macht een mens gek te maken (Lukas 8:27-29,35) of hen tot zelfmoord te bewegen (Markus  

9:20-22). Maar het moet duidelijk zijn dat niet alle ziekten, pijnen, fysieke onbekwaamheden en mentale 

onbekwaamheden door boze geesten veroorzaakt worden, omdat de Bijbel een onderscheid tussen deze maakt in 

Matteüs 4:23-24! 
 

Lees Deuteronomium 32:16-17; Psalm 106:34-39; 1 Korintiërs 10:18-21. Boze geesten gebruiken vooral afgoderij om 

het denken en geest van mensen te vernietigen! Boze geesten hechten zich aan afgodsbeelden en aan de offeranden aan 

afgoden. Daarom is afgoderij eigenlijk een aanbidding van demonen!  
 

Lees 1 Timoteüs 4:1-3; 1 Johannes 4:1-6; 2 Johannes 7-11. Boze geesten hechten zich aan valse leraren en hun valse 

leerstellingen ten einde het denken en de gezonde leer (geloofsovertuigingen) te vernietigen! De Bijbel zegt, “Sommige 

(naamchristenen) zullen afvallig worden van het (christelijke) geloof en zich wenden tot misleidende geesten en 

leringen van demonen”. Boze geesten zijn betrokken in alle valse onderwijzingen van de godsdiensten, filosofieën en 

ideologieën van de wereld. Boze geesten zijn ook betrokken in de leugens en lasteringen die door de massamedia 

verspreid worden (Johannes 8:44). Boze geesten kunnen ook een hand hebben in de valse onderstellingen die 

wetenschappers soms maken. 
 

Lees Leviticus 19:26,31; 20:6,27; Deuteronomium 18:9-13. Boze geesten hechten zich aan elk vorm van occultisme ten 

einde mensen te vernietigen! Boze geesten beheren occultisme, als bijvoorbeeld het offeren van mensen in vuur, 

waarzeggerij, wichelarij, tovenarij, bezweringen, mediums en spiritisten, raadplegen van doden en de andere 

gruwelpraktijken van de heidense volken die niet de God van de Bijbel kennen. Satanisme is de aanbidding van de 

satan, gewoonlijk door allerlei walgelijke praktijken, als occultisme, seksuele immoraliteit en gewelddadige martelingen 

en moord. 
 

 (3) Boze geesten proberen Gods volk door politieke vervolgingen,  

      religieuze perversie en morele verleidingen te vernietigen. 

Ontdek en bespreek. Hoe proberen boze geesten Gods volk (christenen) te vernietigen?  
 

Lees Openbaring 16:13-14; 17:1-6. Johannes beschrijft drie boze geesten (letterlijk: drie onreine geesten) die uit de 

bekken van de draak, het beest en de valse profeet kwamen. Zij deden wondertekenen om de leiders van de natiën tegen 

de God van de Bijbel te keren. Zij leken als kikvorsen om hun verfoeilijke, walgelijke en weerzinwekkende karakter 

aan te tonen. Zij vertegenwoordigen de satanische en helse ideeën, plannen, projecten, methoden en ondernemingen die 

in de hel geboren waren en door de satan, het beest en de valse profeet in het denken van mensen gestopt worden. De 

derde handlanger van de satan is natuurlijk de Grote hoer, Babylon.  
  

• “Het beest uit de zee” vertegenwoordigt satans antichristelijke machthebbers met hun vervolgingen en volgelingen.  

(Openbaring 13:1-10), vooral door middel van de grote wereldrijken (de volken als politieke eenheden) (Daniël 7:17) 

met hun koningen (als heersers)(Daniël 7:24) die elkaar opvolgen in de hele periode tussen de eerste komst van Christus 

en Zijn wederkomst, gesymboliseerd door 42 maanden (Openbaring 13:5-7). Deze periode van 3½ jaar symboliseert 

een afgemeten tijdsperiode die met de eerste komst van Christus begint (Openbaring 12:5-6) en met de wederkomst van 

Christus plotseling en onverwachts eindigt (Openbaring 11:2-12). “Uit de zee komen” symboliseert dat dit beest uit de 

onstuimige zee van razende heidense volken voortkomt (Psalm 65:8; Jesaja 17:12; Openbaring 17:15). Het beest uit de 

zee is satans antichristelijke politieke vervolger (die onderdrukt en vervolgt) gedurende de hele nieuwtestamentische 

periode tot de wederkomst van Christus.  
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• “Het beest uit de aarde” of “de valse profeet” vertegenwoordigt satans antichristelijke leraren met hun misleidingen en 

hun volgelingen.  

(Openbaring 13:11-18), vooral in de godsdiensten, ideologieën, filosofieën en wetenschappen van de wereld met hun 

voorstanders vanaf de eerste komst van Christus tot de wederkomst. “Uit de aarde komen” symboliseert dat dit beest 

“de hemelse aard en betekenis mist” (Filippenzen 3:19) en “ongeestelijk en duivels” is (Jakobus 3:14-15).  

Het beest uit de aarde vertegenwoordigt alle mensen en instellingen, die antichristelijke godsdiensten, ideologieën, 

filosofieën en wetenschappen leren en die christenen vervolgen gedurende de periode vanaf de eerste komst van 

Christus tot Zijn wederkomst, gesymboliseerd door 42 maanden waarin het beest uit de zee heerschappij voert 

(Openbaring 13:5,12-13). Het getal “2” is een symbool voor “getuigen”, “propageren en bepleiten” (Deuteronomium 

17:6; Matteüs 18:16; Lukas 10:1). Het beest uit de aarde is satans antichristelijke godsdienstige vervalser (leugenaar, 

bedrieger) gedurende de hele nieuwtestamentische periode tot de wederkomst van Christus.  
 

• “De grote hoer” of “Babylon” vertegenwoordigt satans antichristelijke verleiders met hun invloed en volgelingen.  

vooral in industrie en handel,  zaken en financiën, onderwijs en rechten, luxe leven en plezier, kunst en sport, en zeker 

ook elke vorm van wereldse religie (zie Openbaring 18:2-3,20,22). Kortom, het is een symbool van satans 

antichristelijke cultuur verbonden aan de wereldrijken vanaf de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst. Door 

middel van al deze verleidingen, proberen de satan en zijn boze geesten mensen te verzoeken en te verleiden, dwaas 

verliefd te maken en te verblinden, om mensen weg van de God van de Bijbel te keren (zie Openbaring 19:2). 

“Babylon” vertegenwoordigt “de wereld” als het centrum van luxe, betovering en verdorvenheid, als de belichaming 

van “de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven” (1 Johannes 2:16-17). Babylon, 

de Grote hoer, is satans antichristelijke culturele verloedering (morele verzoeker en verleider) gedurende de hele 

nieuwtestamentische periode tot de wederkomst van Christus.  
 

Gedurende de eerste eeuw n.C. kwam de verzoeking om werelds te worden vanuit drie richtingen:  

• Vanuit de antichristelijke politiek met vervolgingen door het zwaard, wilde dieren, kruisiging, de brandstapel en de 

aanhoudende aanklachten voor de Romeinse overheden (Openbaring 2:9-10,13; 3:9).  

• Vanuit de antichristelijke godsdiensten (leugenachtige religies), als bv. de keizeraanbidding, het Gnosticisme en de 

Mysterie godsdiensten (Openbaring 2:6,13-15).  

• Vanuit de antichristelijke cultuur (morele waarden), als bv. de verleidingen van seksuele immoraliteit. Mensen 

werden voortdurend uitgenodigd om deel te nemen aan de heidense feesten, ten einde hun sociale positie zeker te 

stellen en het plezier van de wereld te beleven.  
 

In elke eeuw, moeten christenen nadenken over wat in hun tijd en in hun maatschappij de antichristelijke politiek, 

antichristelijke godsdiensten of antichristelijke cultuur vertegenwoordigt!  
 

In zijn visioen zag Johannes dat deze boze geesten uitgingen naar de volken in de wereld (en dus ook naar jouw volk 

vandaag) om hen te verleiden en op te hitsen tegen de God van de Bijbel en tegen Gods volk (christenen)! Hoe 

dichterbij wij bij de eindtijd komen, hoe meer actief satans antichristelijke politiek met zijn vervolgingen, satans 

antichristelijke godsdienst met zijn leugens en satans antichristelijke cultuur met zijn verleidingen zullen worden! Hun 

activiteiten zullen kort voor de wederkomst van Christus op hun hevigst zijn! 
 

De boze geesten worden dikwijls “onrein” genoemd, omdat zij zowel in godsdienstig als moreel opzicht mensen pervers 

maken. Veel boze geesten hebben dus sterke invloed op de seksuele immoraliteit, zoals pornografie, echtbreuk, 

prostitutie en andere soorten van seksuele immoraliteit. De activiteiten van de derde antichristelijke geest, Babylon de 

Grote hoer genaamd, wijst in de richting van de enorme morele perversiteit in de wereld.  
 

We moeten weer duidelijk zeggen dat niet alle kwaad zijn oorsprong heeft in de satan of zijn demonen, omdat de Bijbel 

duidelijk zegt dat de satan en de slechte/boze wereld niet het grootste probleem is. De Bijbel zegt dat het grootste 

probleem het boze hart van de mens is (Jeremia 17:9; Romeinen 8:5-8)! 
 

Conclusie. Boze geesten of demonen hechten zich aan bepaalde politieke leiders van de volken, aan niet-christelijke 

godsdiensten en hun valse leraren (profeten) en aan seksueel immorele mensen. 
 

C. DE ONTWAPENING VAN BOZE GEESTEN 
 

Ontdek en bespreek. Wat deed Jezus Christus met boze geesten? 
 

1. Jezus Christus heeft de boze geesten ontwapend.  
 

Lees Kolossenzen 2:14-15. Onderricht. “Het handschrift met zijn bepalingen die tegen ons getuigde” is hier de 

oudtestamentische ceremoniële wet. Door zijn dood aan het kruis, heeft Jezus Christus niet alleen de wet voor eens en 

altijd vervuld (Matteüs 5:17) maar ook de wet (als Gods eis van gerechtigheid) uitgewist en afgeschaft (Kolossenzen 

2:14; Efeziërs 2:15). De wet had gefunctioneerd als de onpersoonlijke aanklager tegen mensen omdat alle mensen de 

wet hebben overtreden en de wet niet hebben kunnen houden! Omdat Jezus Christus de vereisten voor gerechtigheid in 

de wet vervuld heeft, kon Hij ook deze wet buiten werking stellen. Christenen zijn vrijgemaakt van de 

oudtestamentische wet en elke andere wet waardoor men meent de gerechtigheid (verlossing, vergeving) te kunnen 

verwerven! Christenen zijn niet langer meer verplicht om de ceremoniële wetten of de burgerlijke wetten in de Bijbel te 

onderhouden!  
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“De overheden en machten” verwijzen naar de boze geesten in de lucht en naar de boze overheden in de wereld. Door 

Zijn dood aan het kruis heeft Jezus Christus niet alleen de satan “gebonden”, maar ook alle boze geesten voor eens en 

altijd “ontwapend”. Deze boze geesten hebben voorheen gefunctioneerd als de persoonlijke aanklagers van mensen 

(Openbaring 12:10), omdat Jezus Christus toen nog niet door Zijn kruisiging verzoening van zonden bewerkt had 

(Romeinen 8:33). Door het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus (Zijn dood, opstanding, hemelvaart en 

troonsbestijging) (Kolossenzen 2:15; Openbaring 12:10; Efeziërs 1:20-23), heeft God deze boze geesten ontwapend  en 

openlijk te schande gemaakt door hen als Zijn krijgsgevangenen weg te voeren. Hij heeft hen als het ware geketend aan 

zijn strijdwagen in Zijn triomftocht (hemelvaart) geleid! Dit gebeurde voor eens en altijd bij de eerste komst van Jezus 

Christus 2000 jaar geleden. Door de triomf van Jezus Christus over zonde, dood en de boze machten zijn christenen 

“meer dan overwinnaars” ook over de satan en zijn boze geesten geworden (Romeinen 8:37-39)! 
 

Jezus Christus heeft de satan gebonden (Matteüs 12:29; Openbaring 20:3) en al zijn boze geesten ontwapend 

(Kolossenzen 2:15). Dit betekent niet dat Jezus Christus hen in elk opzicht heeft gebonden en heeft ontwapend, omdat 

andere Bijbelgedeelten leren dat de satan en de boze geesten nog een aanzienlijke slechte invloed hebben op mensen die 

Jezus Christus niet als hun Verlosser en Heer erkennen. En hoewel de satan gebonden is en zijn demonen ontwapend 

zijn, moeten christenen nog steeds de volle wapenrusting aandoen om de aanvallen van de satan en zijn boze geesten te 

weerstaan (Efeziërs 6:10-18). Christenen zijn in staat om de satan en zijn boze geesten te weerstaan (Jakobus 4:7;  

1 Petrus 5:8-9) alleen maar omdat de satan gebonden is en zijn demonen ontwapend zijn! Ongehoorzame christenen die 

nalaten de volle wapenrusting aan te doen, ervaren nog steeds grote nederlagen in hun persoonlijke leven en zullen in 

het laatste oordeel aan Christus rekenschap moeten afleggen (Openbaring 2:14-16,20,24). 
 

2. Jezus Christus heeft christenen uit het domein van boze geesten verlost.       
 

Lees Kolossenzen 1:13-14. Onderricht. “De macht (Grieks: exousia) van de duisternis” verwijst naar het gebied waar 

macht uitgeoefend wordt door de satan en zijn boze geesten. Kolossenzen 1:13 zegt dat God de christenen uit dit 

machtsgebied van de satan gered heeft en voor eens en altijd overgeplaatst heeft in het Koninkrijk (machtsgebied) van 

Christus. Hij deed dit door de zoendood en opstanding van Jezus Christus, die vergeving en verlossing hebben gebracht 

voor ieder mens die gelooft in Jezus Christus.  
 

Jezus Christus is “het Hoofd van het Lichaam (de Gemeente)” (Kolossenzen 1:18). Hij is ook “het Hoofd van iedere 

(goede en slechte) overheid en macht” die bestaat (Kolossenzen 2:10), maar niet in dezelfde zin als Hij het Hoofd van 

de Gemeente is. Hij is hun Hoofd in de zin van “de Hoogste en Almachtige Heerser” (Kolossenzen 1:16; Efeziërs 1:22) 

zodat zonder Hem geen goede engel mensen kan helpen en geen slechte geest hen kwaad kan aandoen (zie Jeremia 

10:5)! Christenen “hebben hen (onder andere de geest van de antichrist) overwonnen, want Hij Die in u is (de Heilige 

Geest) is groter dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4:4).   
 

3. Jezus Christus doet mensen loskomen uit de strik van de satan (en zijn boze geesten). 
 

Lees 2 Timoteüs 2:25-26. Ondericht. “God doet mensen eens en voor altijd (aoristus) nuchter worden of doet hen tot 

hun zinnen komen (HSV: uit hun dronkenschap ontwaken”) (letterlijk: bevrijden van geestelijke “dronkenschap” of 

onbezonnenheid) (Grieks: ana-nefó) en zo “(loskomen) uit de strik van de duivel door wie zij levend gevangen waren 

(Grieks: zo-greó) om zijn wil te doen.” God redt mensen vanuit de macht van de satan en zijn boze geesten door hen 

bekering (verandering van denken) te geven die leidt tot kennis van de waarheid (het Woord).  
 

Elke christen die in Christus blijft en op Hem steunt, hoeft nooit de satan of zijn boze geesten te vrezen! De satan is 

gebonden en zijn boze geesten zijn ontwapend! Zij hebben geen vat op de christen (1 Johannes 5:18) en kunnen de 

christen geen kwaad doen, behalve als de christen ongehoorzaam is of toelaat dat een boze geest hem kwaad doet!  
 

D. DE GEESTELIJKE STRIJD TEGEN SATAN EN ZIJN BOZE GEESTEN 
 

1. Christenen moeten de boze geesten weerstaan opdat hij van hen wegvlucht. 
 

Ontdek en bespreek. Hoe moeten christenen de satan en zijn boze geesten weerstaan?  
 

Christenen moeten de aanvallen van boze geesten weerstaan. Hoewel de satan en zijn boze geesten in principe 

overwonnen zijn en hun absolute macht over mensen ingeperkt is, leert de Bijbel dat christenen waakzaam moeten zijn 

en de geestelijke strijd tegen boze geesten moeten strijden! Christenen hoeven deze boze geesten niet te vrezen. Zij zijn 

ontwapend. Maar de geestelijke strijd gaat door tot de wederkomst van Christus, omdat de boze geesten nog veel kwaad 

doen aan niet-christenen en ook aan christenen die hun wapenrusting niet aanhebben.  
 

 (1) Christenen moeten zich eerst aan God onderwerpen. Daarna de duivel weerstaan.  

Lees Jakobus 4:7-8. Jakobus spoort christenen aan om eerst hun harten te zuiveren en zich aan God te onderwerpen en 

pas daarna de duivel te weerstaan. God belooft dat de duivel van hen zal wegvluchten!  
 

 (2) Christenen moeten eerst nuchter en waakzaam zijn en vast in het christelijk geloof staan.  

      Daarna de duivel weerstaan.  

Lees 1 Petrus 5:8-9. De apostel Petrus waarschuwt dat de satan als een brullende leeuw rondom christenen loopt en 

zoekt naar een zwakke verdediging waar hij hen kan aanvallen. Christenen moeten eerst een zelfbeheerst (nuchter) 

leven leiden, waakzaam zijn voor de aanvallen van de duivel en vast staan in hun christelijke geloof (door een discipel 
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van Jezus Christus te zijn). Pas daarna kunnen zij de duivel weerstaan. Christenen moeten weten dat andere christenen 

in de wereld dezelfde strijd en lijden meemaken.  
 

 (3) Christenen moeten eerst alle bitterheid en boosheid laten wegnemen.  

      Daarna de duivel niet weer een plaats (steunpunt) geven.  

Lees Efeziërs 4:26-27,31. De apostel Paulus spoort christenen aan om zich te ontdoen van alle bitterheid (niet willen 

vergeven) en boosheid (boos blijven op onrecht dat tegen je gepleegd is), geschreeuw, laster (kwaadspreken over 

bepaalde mensen) en elke vorm van slechtheid. Alleen zo voorkomen christenen dat de duivel een steunpunt in hun 

leven krijgt (een gat in hun verdediging).  
 

Andere verkeerde zaken die de duivel een steunpunt in het leven kan geven zijn: een verboden relatie aangaan, 

betrokken raken in een slechte activiteit, of gaan naar een verdacht plaats (bv. nachtclub, casino).  
 

 (4) Christenen moeten eerst zeker zijn dat de Heilige Geest in hen woont.  

      Daarna de geesten beproeven of zij uit God zijn.  

Lees 1 Johannes 4:1-6; 2 Johannes 7-11. De apostel Johannes spoort christenen aan te geloven dat de Heilige Geest Die 

in hen woont “de Geest van de waarheid” is. Daarom moeten christenen niet luisteren naar geesten die niet erkennen 

(geloven) dat Jezus Christus God is Die de menselijke natuur heeft aangenomen (Johannes 1:1,14) of die niet in de leer 

van Christus blijven (2 Johannes 9). Heel veel valse profeten en valse leraren zijn al in de wereld uitgegaan (Matteüs 

24:24). Christenen moeten hen op de proef stellen en weigeren in hun leugens te geloven. Terwijl God aan sommige 

christenen de geestesgave van de onderscheiding van geesten gegeven heeft (1 Korintiërs 12:10), heeft Hij de Bijbel aan 

ieder christen gegeven om te lezen en zo de waarheid te onderscheiden (Johannes 17:17; 2 Timoteüs 3:16-17)!  
 

Christenen moeten valse leraren weerstaan, omdat zij instrumenten van valse geesten zijn. Zij moeten niet naar hen of 

hun valse leringen luisteren. Zij moeten zeker hun valse boeken en blaadjes niet aannemen of lezen! En zij moeten hen 

niet in hun huizen verwelkomen!  
 

2. Christenen moeten geestelijke strijd voeren tegen de boze geesten.  
 

Ontdek en bespreek. Hoe moeten christenen de geestelijke strijd tegen de satan en zijn boze geesten voeren?  

Christenen moeten de geestelijke strijd tegen de satan en zijn boze geesten voeren met geestelijke wapens.  
 

 (1) Gebruik de geestelijke wapenrusting om vurige pijlen en andere aanvallen af te slaan.  

Lees Efeziërs 6:16-18. Het zegt, “Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze 

zult kunnen uitblussen. ... En neem het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle 

gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”  
 

Christenen moeten vooral geloof, specifieke Bijbelverzen en gebed gebruiken in de geestelijke strijd tegen de duivel en 

zijn boze geesten. “De vurige pijlen van de boze” zijn aanvallen op het lichaam, denken en geest van de christen, 

bijvoorbeeld leugens en valse beschuldigingen. Maar Christus heeft aan christenen geloof in Zijn beloften als “een 

schild” gegeven om de vurige pijlen van de boze uit te blussen. Christenen geloven dat de woorden en beloften van God 

waar zijn en christenen handelen op grond van deze woorden en beloften. Christenen gebruiken specifieke woorden in 

de Bijbel (passende Bijbelteksten) (Grieks: réma) (bv. Matteüs 4:4) om specifieke aanvallen van de duivel te 

overwinnen. En christenen gebruiken gebed om hun afhankelijkheid van Jezus Christus te tonen. Daarom moeten 

christenen ook nooit proberen om de aanvallen van de duivel af te slaan in eigen kracht of in eigen wijsheid zonder te 

steunen op Gods Woord en Gods nabijheid door de Heilige Geest.  
 

Het eerste doel van de geestelijke strijd is niet om te winnen, maar om staande te blijven (Efeziërs 6:13)!  
 

 (2) Gebruik geestelijke wapens om bolwerken (valse redeneringen en hoogmoedige aanspraken)  

      af te breken en zo gevangenen te bevrijden. 

Lees 2 Korintiërs 10:3-5. Het zegt, “Want al wandelen wij in het vlees (dat wil zeggen, nog steeds in een menselijk 

lichaam), wij voeren geen strijd naar het vlees (dat wil zeggen, zoals mensen in de wereld doen). De wapens van onze 

strijd zijn immers niet vleselijk (dat wil zeggen, wereldse wapens), maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 

Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke 

gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” Christenen moeten de wijsheden, 

waarheden of argumenten van de Bijbel gebruiken om geestelijke strijd te voeren tegen de duivel en zijn boze geesten.  
 

Het tweede doel van de geestelijke strijd is om bolwerken van de tegenstander af te breken. Deze “bolwerken” zijn hun 

valse redeneringen, pretenties en aanspraken.  
 

Het derde doel van de geestelijke strijd is om mensen in de wereld te bevrijden die levend gevangen zijn om de wil van 

de satan en zijn boze geesten te doen (2 Timoteüs 2:25-26). 
 

3. Sommige christenen hebben gezag en macht om boze geesten uit te drijven.  
 

Hoewel christenen gezag en macht hebben in gebed en in de verkondiging van Gods Woord, heeft Jezus Christus Zijn 

gezag en macht om boze geesten uit te drijven alleen aan bepaalde mensen (vooral Zijn apostelen) gegeven.  
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Lees Matteüs 10:1,8 (de apostelen); Markus 16:9-20 (de discipelen van Christus); Lukas 10:18-20 (de discipelen van 

Christus); Handelingen 5:16 (de apostelen); 8:7 (de evangelist Filippus); 13:6-12 (de apostel Paulus); 16:18 (de apostel 

Paulus); 26:17-18 (de apostel Paulus); 2 Korintiërs 12:12 (de apostelen); Hebreeën 2:3-4 (de discipelen van Christus). 
 

In de Evangeliën heeft Christus dit gezag gegeven aan Zijn twaalf discipelen (later: apostelen) en aan een bredere groep 

van Zijn discipelen (de 72). In het boek Handelingen heeft Christus dit gezag alleen aan Zijn apostelen gegeven, de 

apostel Paulus en de evangelist Filippus. Evenals in de Evangeliën hebben zij de boze geesten in de Naam van Jezus 

Christus berispt en de boze geesten hebben de mensen verlaten. In de nieuwtestamentische brieven wordt geleerd dat 

Jezus Christus dit gezag en macht gegeven heeft aan Zijn apostelen als “het kenmerk van een apostel van Jezus 

Christus” (2 Korintiërs 12:12; Hebreeën 2:3-4). 
 

Markus 16:9-20 is niet een oorspronkelijk deel van het Markus Evangelie. De oudsten en meest betrouwbare 

manuscripten in het Grieks, Latijn en Syrisch tonen aan dat het Evangelie van Markus eindigde met Markus 16:8. We 

weten niet of Markus ooit zijn Evangelie heeft afgemaakt en indien niet, waarom niet. En als hij het wel afgemaakt 

heeft, weten wij niet wat van het laatste deel geworden is en hoeveel verzen dat waren.  
 

Een latere schrijver heeft Markus 16:9-20 als een interessante samenvatting van de andere Evangeliën en Handelingen 

aan het einde van het Evangelie van Markus toegevoegd. Markus 16:8-20 is een samenvatting van een paar 

verschijningen van Jezus Christus na Zijn opstanding, Zijn hemelvaart en de voortzetting van Zijn werk door Zijn 

apostelen.  

• Markus 16:9-11 is een samenvatting van Johannes 20:11-18, de verschijning van Jezus Christus aan Maria 

Magdalena.  

• Markus 16:12-13 is een samenvatting van Lukas 24:13-35, de verschijning van Jezus Christus aan de twee 

Emmaüsgangers.  

• Markus 16:14-18 is een samenvatting van Matteüs 28:16-20, de verschijning van Jezus Christus aan de elf 

discipelen op een berg in Galilea.  

• Markus 16:19-20 is een samenvatting van Handelingen 1:9-11, de hemelvaart van Jezus Christus en de voortzetting 

van Zijn werk door Zijn discipelen.  
 

In het licht van de Bijbel verwijst Markus 16:17-20 naar de twaalf discipelen van Jezus Christus. Het waren zij die eerst 

niet geloofden (Markus 16:11,14). Maar toen zij geloofden, heeft de Heere de woorden die zij verkondigden, bevestigd 

door de wondertekenen die hun verkondiging vergezelde (Markus 16:17,20; Matteüs 10:1,8; Lukas 10:18-20;  

2 Korintiërs 12:12, en vergelijk Handelingen 19:13-16). 
 

Markus 16:9-20 is bindend voor het christelijke geloof en praktijk alleen in de mate wat het overeenstemt met de rest 

van de Bijbel. Omdat “het oppakken van slangen” en “het drinken van iets dodelijks” (Markus 16:18) nergens elders in 

de Bijbel gesteund worden, moeten wij deze dingen niet als Gods normatieve Woord beschouwen, maar eerder als 

apocrief materiaal waarvan de authenticiteit twijfelachtig is en later door iemand is toegevoegd om te lijken op Gods 

Woord.  
 

Dus, ten einde te voorkomen dat de bediening van het verbreken van de macht van boze geesten door hen uit te drijven 

misbruikt wordt, moet deze bediening liefs uitgevoerd worden onder de leiding en toezicht van de raad van oudsten in 

een gemeente.  
 

4. Alle christenen hebben gezag en macht in de geestelijke strijd.  
 

 (1) Gezag en macht in de verkondiging van het Woord van God.  
 

Christus gebruikt nog steeds christenen om mensen die gevangen zijn in de macht van de boze te bevrijden. 

Lees Matteüs 12:29-30; Lukas 10:18-20; Kolossenzen 1:13-14; 2 Timoteüs 2:25-26.  
 

Christenen moeten de duivel niet alleen weerstaan, maar moeten ook de gebieden waar hij bolwerken gebouwd heeft, 

aanvallen. Christenen zijn door hun gebeden en verkondiging van het evangelie de instrumenten waardoor Christus 

mensen uit de duistere gebieden van satans macht bevrijdt en overbrengt naar het koninkrijk (koningschap) van Christus 

(Kolossenzen 1:13-14). Christus zag “Satan eens en voor altijd (aoristus) vallen (Grieks: piptó, pesonta) uit de hemel  

(lucht) (Lukas 10:18-20) en “hij licht nu neergesmeten (voltooid tegenwoordige tijd) (Grieks: piptó, peptókota) op de 

aarde” (Openbaring 9:1)! Daarom kunnen christenen ook de geestelijke strijd tegen hem strijden en overwinnen! 
 

Het belangrijkste doel van boze geesten in de wereld, ongeacht of zij een bepaald “gebied” of “bolwerk” verdedigen, 

om te voorkomen dat het evangelie van Jezus Christus en de heerlijke werkelijkheid van de God van de Bijbel 

verspreidt wordt (Lukas 8:12)! Maar wanneer Jezus Christus de binding van boze geesten toepast door de gebeden en 

Woord verkondiging van christenen (Matteüs 12:29-30), dan laten deze boze geesten hun grip op mensen los en krijgt 

het Koninkrijk (koningschap) van Christus grip op hen!  
 

 (2) Gezag en macht in gebed.  
 

• Niet het gebed van Daniël, maar de soevereine handeling van God trad op tegen de boze geesten. 

Lees Daniël 9:1-3; 10:1,12-14. Uit het boek van Jeremia had Daniël begrepen dat Israël 70 jaar in ballingschap zou 

lijden. Daniël had zich voor God vernederd en had voor de benarde situatie van Israël tot God gebeden. Hij had de 
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zonden van Israël beleden en erkend dat Gods straf over Israël rechtvaardig was. Hij pleitte met God om barmhartigheid 

te bewijzen aan Israël en Jeruzalem. God antwoordde hem op soevereine wijze en openbaarde door een visioen aan hem 

wat er in de nabije toekomst zou gebeuren.  
 

In Daniël 9 en 10 ging Daniëls gebed over het begrijpen van Israëls toestand en niet over het binden van demon vorsten. 

De engel legde aan Daniël uit wat er in de nabije toekomst zou gebeuren, over de geestelijke strijd in de lucht en de 

uitkomst daarvan. Het was niets dat Daniël of de gelovige Joden deden dat de boze geesten en hun demon vorsten bond 

of overwon in hun gebieden. Het was de soevereine God Die Zijn engel Michaël zond om de demon vorsten te binden 

of te overwinnen en zo op deze soevereine wijze Zijn plan met Zijn volk te vervullen!  
 

Hoewel het conflict op de aarde zo zou zijn dat er twijfel bestond of Gods volk wel zou overleven, was Gods visioen 

aan Daniël bedoeld om hem te bemoedigen. God gaf aan Daniël een onwrikbaar verzekering dat hoe desperaat de 

situatie op de aarde ook al mag zijn, God altijd de gebeurtenissen op de aarde onder controle houdt en dat de uitslag van 

deze geestelijke strijd in de lucht al bepaald was! Het doel van Daniël hoofdstuk 9 en 10 is niet om aan christenen te 

leren wat zij in de geestelijke strijd moesten doen, maar om christenen te bemoedigen wat God al gedaan heeft! 

Natuurlijk mogen christenen Daniel’s goede voorbeeld volgen toen hij zich vernederde, bad en de zonden van zijn volk 

beleed, maar dit Bijbelgedeelte leert niet de zogenaamde methode van strategisch bidden tegen zogenaamde territoriale 

(boze) geesten! 
 

• Niet het strategisch bidden van christenen, maar de soevereine handelingen van God “bindt” boze machten. 

Lees Openbaring 3:7-9; Jesaja 14:24,27; Matteüs 28:18. Degene Die gesloten deuren in gebieden (terreinen) opent, is 

Jezus Christus en niet de christenen door hun gebeden! De volgende gedachten zijn niet Bijbels:  

- Sommige mensen geloven dat omdat niemand aan deze boze geesten weerstand biedt, deze territoriale geesten vrij zijn 

om te doen wat zij willen. De Bijbel geeft geen grond voor deze gedachte.  

- Sommige mensen geloven dat christenen niets geestelijks als evangelisatie of zendingwerk in dat gebied kunnen doen, 

alvorens zij deze territoriale geesten door hun gebeden gebonden hebben. De Bijbel geeft geen grond voor deze 

gedachte.  

- Sommige mensen geloven dat een bepaald land (gebied) vervloekt is vanwege hun zonden en dienst aan geesten 

(goden) en dat het land eerst bevrijd moet worden voordat het evangelie daar aanvaard zal worden. De Bijbel geeft geen 

grond voor deze gedachte.  

- Sommige mensen geloven dat christenen eerst deze demonische geesten moeten identificeren (hun namen, 

bedoelingen en bolwerk moeten weten (diagnosticeren) voordat zij ertegen kunnen bidden. Dan moeten zij de boze 

geesten bij voorkeur in het territoriale gebied van de boze geesten bij hun naam in de Naam van Christus binden en 

uitdrijven. De Bijbel geeft geen grond voor deze gedachte.  
 

De bovengenoemde beschouwingen met betrekking tot “het binden” van boze geesten en hun demon vorsten overschat 

de macht van boze geesten en onderschat de triomf van Jezus Christus en Zijn almacht! Het overschat ook de 

verantwoordelijkheid en gebeden van christenen en onderschat het volbrachte verlossingswerk van Christus en Zijn 

voortgezette werk op grond daarvan! De Bijbel leert deze methode van “strategisch bidden” niet. Het is niet het 

strategisch bidden van christenen, maar het soevereine handelen van God dat de boze machten “bindt”. 
 

De Bijbel leert dat, niet de boze geesten en hun demon vorsten, maar de soevereine God door Jezus Christus alle 

gebieden op de aarde onder controle heeft, evenals alle gebeurtenissen in de geschiedenis en alle mensen (ook de niet-

christenen) op de aarde (Psalm 24:1,10; Jesaja 14:24,27; Matteüs 28:18; Handelingen 17:26-27; Efeziërs 1:21-22; 

Kolossenzen 2:10)1.  
 

De Bijbel leert dat het niet de christenen door hun gebeden zijn die gebieden voor de verkondiging van het evangelie 

openen, maar dat Jezus Christus de sleutels heeft en dat Hij op volkomen soevereine wijze alle gesloten deuren naar 

gebieden in de wereld opent en gelegenheden schept om het evangelie te verkondigen. “Ik heb voor u een geopende 

deur gegeven die niemand kan sluiten!” (Handelingen 14:27; 1 Korintiërs 16:9; Kolossenzen 4:2-4; Openbaring 3:7-8)!  
 

• Niet de gebeden van christenen, maar Gods antwoorden op de gebeden van christenen breken de macht van de boze 

geesten en opent gesloten deuren. 

Lees Matteüs 12:29; 2 Korintiërs 10:3-5; Efeziërs 6:10-11; Kolossenzen 4:2-4. Welke plaats neemt gebed in de 

geestelijke strijd in? De Bijbel leert dat christenen zich moeten toeleggen op gebed, zodat de soevereine God op Zijn 

tijd en wijze gesloten deuren opent en gelegenheden schept om het evangelie te verkondigen! Gebed is niet het middel 

om gesloten deuren te openen, maar het middel om God te vragen om gesloten deuren te openen als dat Zijn soevereine 

wil is (Lukas 22:42)! Gebed is niet een menselijk gezag of kracht die automatische de hand van de soevereine 

(almachtige) God beweegt om bijvoorbeeld een boze geest te binden, een boze geest uit te drijven of om een gesloten 

deur te openen! Dit is een arrogante gedachte en zou de mens machtiger dan God maken! De Bijbel geeft geen grond 

voor deze gedachte. Gebed is veel eerder de open en lege hand van de mens die uit Gods hand ontvangt wat Hij op 

soevereine wijze bepaald heeft en wat Hem behaagt te geven!  
 

                                                           
1 De volheid die christenen bezitten in Christus is niet de bevoegdheid om demonen uit te drijven, maar is Jezus Christus en Zijn volbrachte  

  verlossingswerk Zelf als de Bron van alles wat christenen nodig hebben (Matteüs 6:33; Johannes 15:5; Efeziërs 1:3). Deze volheid vinden zij niet in  
  menselijke filosofie (wetenschap), menselijke tradities of godsdienstige wetten (de ceremoniële wetten als de besnijdenis) (Kolossenzen 2:6-15). 
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De Bijbel leert christenen om de hele wapenrusting van God aan te doen zodat zij (de christenen) stand kunnen houden 

tegen de listige complotten van de duivel wanneer zij bidden en wanneer zij de boodschap van de Bijbel verkondigen en 

voorleven in elk gebied op de aarde! En de Bijbel leert dat op grond van het volbrachte verlossingswerk van Christus 

aan het kruis, Jezus Christus door zal gaan om de binding van boze geesten en hun demonen vorsten toe te passen, 

gesloten deuren in alle gebieden te openen en mensen uit alle gebieden (gezinnen, godsdiensten, dorpen, landen) op de 

aarde op soevereine wijze tot zich te trekken (Johannes 12:31-32). Hij doet dat zeker ook in antwoord op de gebeden en 

het zendingwerk van christenen!  
 

De God van de Bijbel is bij machte te doen ver boven alles wat christenen bidden of denken (zich kunnen voorstellen) 

overeenkomstig de kracht (dat wil zeggen, de Geest van Christus) Die in hen werkzaam is (Efeziërs 3:20)!  
 

 (3) Gezag en macht in geloof.  
 

Lees Matteüs 6:9-10; 18:19; Lukas 22:42; Johannes 14:13; Jakobus 4:15. Wat is de plaats van geloof in relatie tot 

gebed?  
 

Geloof in Gods beloften maakt dat christenen met overtuiging bidden en met vertrouwen wachten op Gods antwoorden.  
 

In Matteüs 18:19 belooft Jezus Christus, “Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen (Grieks: 

aiteó: vragen, verlangen te vragen), het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.” En in Johannes  

Johannes 14:13 belooft Hij. “En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen.” Dergelijke beloften helpen 

christenen om met overtuiging en vertrouwen te bidden. Christenen hebben moed en bemoediging nodig wanneer zij 

bidden voor open deuren met gelegenheden om Gods Woord te verkondigen en tegen boze geesten te strijden. Deze 

beloften beloven dat God, Die bij machte is alles te doen en niets wat goed is voor ons van ons te weerhouden, al onze 

gebeden hoort en verhoort!  
 

Maar het enige waartoe deze beloften niet aansporen of toelaten, is dat wij met koppige en opdringerige aandrang 

bidden voor wat wij denken wat goed is en dat onze wil moet geschieden! Gods beloften zijn niet bedoeld om 

menselijke arrogantie te bevorderen!  
 

De essentie van geloof in gebed is om met overtuiging te bidden, dan met vertrouwen te wachten op Gods soevereine 

wil en te aanvaarden dat God anders kan beslissen. Jakobus 4:15 leert dat de essentie van het leven en van gebed is Laat 

niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:42)! Jezus leert dat deze houding essentieel is in alle gebeden! Hij 

leert, “Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk (koningschap) 

kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde” (Matteüs 6:9-10)! Daarom is in “het gelovig gebed” 

niet ons geloof dat God automatisch zal doen wat wij gevraagd hebben of wat Hij beloofd heeft, maar dat wij 

vertrouwen in de wil van een soevereine, getrouwe en liefdevolle God. Daarom moeten alle christenen aan het einde 

van gebeden ook bidden, “Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden!”  
 

Telkens wanneer wij bidden, “Laat Uw (volmaakte) wil geschieden!”, verwijderen wij alle mogelijke menselijke 

beperkingen (onvolmaaktheden) van onze gebeden! Ons kennis over de werkelijke toedracht van zaken in een bepaald 

gebied (land, stad, groep mensen of een bepaald individu) is altijd beperkt! Onze voorgestelde oplossingen en ons 

begrijpen van Gods soevereine wil is ook altijd beperkt! Soms leggen wij een beperking op onze gebeden door onze 

kennis over wat gedaan moet worden. Soms leggen wij een beperking op onze gebeden door onze voorgestelde 

oplossingen over wat onze behoeften zou bevredigen. En soms leggen wij een beperking op onze gebeden door te 

denken dat wij wel weten wat het beste is in een bepaalde situatie. Als je bidt, “Laat niet Mijn wil, maar de Uwe 

geschieden!”, dan is dat niet een teken van zwakheid of twijfel, maar juist een teken van kracht en geloof! Dan leg je 

geen enkel beperking op je gebeden, maar til je gebeden uit boven alle menselijke beperkingen en aardse begrenzingen! 

Je gebed, “Laat Uw wil geschieden!” plaats het gebied, de situatie, de groep mensen of het individu zonder voorbehoud 

in de handen van God en Zijn oneindige wijsheid, liefde en kracht. Er is geen veiliger plaats om een gebied, een situatie, 

een groep mensen, een individu of jezelf te plaatsen dan in de handen van God! “Vader, in Uw handen beveel ik Mijn 

geest” (Lukas 23:46).  En er is geen antwoord of oplossing voor het probleem beter, meer gepast, meer heilzaam en 

nuttig of meer heerlijk dan het antwoord of oplossing enz. die God in gedachte heeft! “De vrede van God, die alle 

begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7).  
 

Openbaring 8:3-5 leert dat onze onvolmaakte gebeden op de aarde vermengd worden met de wierook van de volmaakte 

gebeden van Christus in de hemel voor ons (Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25). Daarom bereiken al onze beperkte en 

onvolmaakte gebeden altijd de troon van God in een volmaakte vorm! Daar verkrijgen wij (christenen) barmhartigheid 

en vinden wij genade om geholpen te worden op precies het juiste tijdstip (Hebreeën 4:16). God beantwoordt (verhoort) 

altijd al onze gebeden, maar niet door te doen wat onze onvolmaakte gebeden suggereren, maar door te doen wat Zijn 

absolute volmaakte wil voor ons gepland heeft!  
 

5. Alle christenen hebben uiteindelijk de volledige overwinning over de Satan en zijn bose 

geesten. 
 

Lees Openbaring 16:13-16 en 20:7-10. Onderricht. Kort voor de wederkomst van Christus, gedurende de Grote 

Verdrukking, zullen de satan en zijn demonen de drijvende macht tegen God zijn. Maar, bij de wederkomst zal Jezus 



© 2016 DOTA Handleiding 8  Supplement 13. Boze geesten en de geestelijke strijd 11 

Christus hen in de hel werpen, van waar zij niet kunnen ontsnappen en waar zij dag en nacht gepijnigd zullen worden in 

alle eeuwigheid (Openbaring 20:15)! 

  


