De val van Lucifer
Is Satan een verslagen vijand, of is hij nog steeds een wezen dat uit vrije wil handelt en onafhankelijk van zijn Schepper, God, kan handelen? Werkt Satan machtig op aarde
om een plan van hemzelf uit te werken en om zoveel mogelijk van Gods volk te vernietigen als hij maar kan, of is hij een verslagen vijand die als werktuig in de handen van
zijn Schepper gebruikt wordt? Wanneer de uitverkorenen van God hun geloof gebruiken en hun levens in de handen van hun God plaatsen, kan Satan dan langskomen en dat
leven helemaal ontwrichten? Of is alles wat er gebeurt onder Gods controle en bedoelt om “mee te werken ten goede voor hen die de Heer liefhebben?” (Rom. 8:28)
Moeten we dan geloven dat, nadat we door geloof onszelf vrijwillig en geheel aan de Heer hebben overgegeven, dat Hij de vijand zal toestaan zich tegen ons te keren om van
alles te doen dat niet eerst door Vader beoordeeld, en vervolgens toegestaan is, ter wille van ons eigen welzijn?
Om tegelijkertijd te geloven in de kracht van God èn de kracht van Satan betekent “op twee gedachten hinken.” Jac. 1:8, “Een dubbelhartig man is ongestadig in al
zijn wegen.” Het antwoord op bovenstaande vragen zal geheel afhankelijk zijn van het geloof van het individu.
Als een mens gelooft dat Satan Gods autoriteit omver kan werpen en onafhankelijk tegen ook maar één van Zijn kinderen kan bewegen, dan opent dit de deur voor
Satan om het te doen. Anderzijds, als een mens gelooft dat Satan een verslagen vijand is die onder de controle van zijn Vader is bij alles wat hij doet, dan vindt dàt plaats in
zijn leven. Jezus zei: “U geschiede naar(mate) u geloof.” (Mat. 9:29) Twee allerhoogste machten met elkaar conflicterende plannen, kunnen niet tezelfdertijd in hetzelfde
gebied heersen. De één moet noodzakelijkerwijze de ander overwinnen, of zijn heerschappij is niet almachtig, maar slechts gedeeltelijk.
En dus vragen we ons af: “Is Satan verslagen of niet?” Deze vraag zal beantwoord worden in elk individueel hart. Het zou dwaas zijn te verwachten dat iedereen in de
Christelijke gemeenten een eensluidend antwoord hierop geeft in zijn hart. De trend is meer gericht op verheerlijking van de duivel dan van zijn Schepper. De gevolgen van
zulke predikingen reiken veel verder dan dat de meesten zich realiseren. Weinigen, zeer weinigen geloven vandaag werkelijk in de totale en complete nederlaag van de
persoon die Lucifer genoemd wordt. Velen die accepteren dat God een profeet gestuurd heeft, en die getuigen dat hij : “Zo spreekt de Here” had, prediken nog steeds de
kracht van Satan boven de soevereiniteit van Almachtig God.
Zij die spreken over Satan’s macht en zijn inherent eraan verbonden vrije wil om die macht uit te oefenen, geven gewag van hun onkundigheid van God’s
geopenbaarde Woord door Zijn profeet, broeder William Branham. Als er al weinigen zijn die geloven dat Satan geheel verslagen is, dan zijn er nog minder die in de absolute
soevereiniteit van God geloven. Er is veel prediking en schrijven benodigd om de effecten van onschriftuurlijke verkondiging betreffende de macht van Satan teniet te doen,
om de angst die het opgewekt heeft, te vervangen door geloof in God. Het is ons doel, met Gods hulp, om wat voor geloof de Bruid ook heeft gehad in Satan, om dit om te
zetten naar het geloof van de dierbare Here Jezus Christus.
Om dit te verwezenlijken, zullen we zoals gebruikelijk is naar de Schrift gaan, en vervolgens naar de uitlegging die de profeet erover gaf.
Ezech. 28:1-19, geeft ons in Gods Oude Testament het verslag over de prins van Tyrus (Lucifer) en zijn nederlaag. (lees het a.u.b. in uw Bijbel) In vers twee heeft
deze prins zijn hart erop gezet om te “zitten in Gods troon,” maar hem werd verteld: “U bent een mens en niet God.” In vers 9 werd hem gevraagd: “Zult u toch tegen
Hem zeggen die U SLAAT, ik ben God?” Vervolgens werd hem verteld: “u zult een mens zijn en GEEN GOD, in de hand van Hem die U slaat.” In vers 10 lezen we:
“u zult de dood van de onbesnedenen sterven… want Ik heb het gesproken, zegt de Heer.”

Stierf Lucifer dan op die wijze dat hij niet meer bestaat? Nee, hij is er nog steeds. Hoe stierf hij dan? Hij stierf op die wijze dat hij niet langer meer een wezen was die
uit vrije wil kon handelen. Hij kon niet langer meer de weg uitkiezen die hij wilde gaan. Zijn plan om zijn Schepper van de troon te stoten werd geheel en al teniet gedaan.
Zijn soevereine Schepper ontkleedde hem van zijn macht en autoriteit, en van toen af aan was hij onder totale onderwerping aan onze Vader. Dit ontstond omdat Lucifer zijn
“Dag van GENADE” weggezondigd had. We hoeven er niet aan te twijfelen dat God hem geen “tijd om zich te bekeren” (Opb. 2:21) had gegeven, maar nadat hij
geweigerd had dit te doen binnen God’s gegeven tijdsperiode, toen was zijn dag van GENADE voorbij. Hij zal de tweede dood sterven.
We weten dat zijn dag van genade voorbij was omdat God het oordeel over hem uitgesproken heeft. In Ezech. 28:16 is geschreven: “…en u kwam tot zonde. Van de
berg der goden verbande ik u en vernietigde (verbande) u, gij beschermende cherub, van tussen de vlammende stenen.” In vers 18 werd hem meegedeeld: “Ik maakte
u tot AS op de grond voor de ogen van allen die u zagen.” Het woord AS dat hier gebruikt wordt toont de nutteloosheid en hulpeloosheid van deze machtige prins die ooit
eens aan God’s rechterhand gestaan heeft. Hij werd overgegeven aan “een verwerpelijk denken” (Rom. 1:28), en zou nu alleen nog maar een gereedschap zijn in de handen
van zijn Schepper, slechts gebruikt om het plan van God gestand te doen waarvan hij gedacht had het ongedaan te kunnen maken. Zijn oordeel bestond eruit “…van de berg
der goden buitengeworpen” te worden, en dat gebeurde ook daadwerkelijk. Jezus zei: “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.” (Luc. 10:18)
Wat is de echte betekenis van de straf die God op lucifer gelegd heeft? Wat betekent zijn ‘buitengeworpen’ zijn in een geestelijke betekenis? Voor deze schrijver
betekent het dat in plaats van dat hij voor zichzelf in staat zou zijn te kiezen wie hij maar wil verslinden, dat hij alleen maar “…rond kan gaan om te zoeken wie hij MAG
VERSLINDEN.” Het woord ‘mag’ (of ‘zou mogen’) staat er niet bij toeval. Het geeft aan dat toestemming verleend moet worden voordat satan mag verslinden. In mijn
hogere schoolklas met engels had ik een fantastische lerares. Zo af en toe stak ik mijn hand op en vroeg: “Mevrouw Davis, KAN ik naar de wc gaan?” op een dag corrigeerde
ze mij door te zeggen: “je moet niet vragen: ‘KAN ik gaan.’ Je hebt de vermogens om er naartoe te wandelen, maar je hebt TOESTEMMING nodig om te gaan, en daarom
moet je vragen: ‘MAG ik gaan.’ Welnu, pas deze eenvoudige waarheid toe op de Bijbel in 1Petr.5:8, “Wees nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond
als een brullende leeuw, zoekende wie hij MAG (zou mogen) VERSLINDEN.”
Velen hebben verondersteld dat dit Schriftgedeelte ons leert dat we bang zouden moeten zijn voor satan, en zonder openbaring van wat God ons werkelijk wil
duidelijk maken, hebben velen in onwetendheid deze “angst-leerstelling” (1Tim.4:1) onderwezen. De Heilige Geest leert ons juist iets verre van deze angstleer over satan,
namelijk dat Hij een eerbiedwaardige vreze (:= niet angst) voor God onderwijst. De waarlijke openbaring hier is dat we God zouden vrezen opdat we Hem zouden volgen en
gehoorzamen, en ons bekeren wanneer we verkeerd gehandeld hebben, zodat onze Vader de vijand geen TOESTEMMING verleent om ons te verslinden.
Het is waar dat God hem nog steeds toestaat om te ‘brullen’ als hij rondgaat, maar ons wordt verteld om zijn bluf te weerstaan door ons geloof te beoefenen in die Ene
die zijn kop vermorzeld heeft aan het Kruis. God zal hem alleen toestaan die kwellingen op ons te leggen die voor ons ten goede uitwerken. Ons dit realiserend, wordt angst
voor de boze vervangen door een krachtig geloof in Jezus Christus. Twee dingen worden heel duidelijk voor de Bruid en deze zullen uiteindelijk leiden tot het ophouden van
twijfel of geargumenteer in haar gedachten. God is geheel en al soeverein, en satan is compleet verslagen! God heeft Zijn getrouwe profeet gezonden om dit te prediken.
Uit prediking: DE POORTEN VAN DE VIJAND IN BEZIT NEMEN. BLZ. 10-11: “Welnu, wij hebben een recht op het overwinnen van elke ziekte. We hoeven het
niet te overwinnen, het is al overwonnen. We hoeven alleen de belofte op te eisen en het in bezit nemen. Het is al overwonnen. De Dood is overwonnen, hel is overwonnen,
ziekte is overwonnen, verzoekingen zijn overwonnen, ALLE DUIVELS ZIJN OVERWONNEN, hel is overwonnen, dood is overwonnen, het graf is overwonnen. We staan in
de poort en nemen het in bezit! U hoeft geen enkel schot te lossen. Er is alreeds voor betaald.” (Einde passage)

Blz. 11: “Bent u niet blij deze ochtend te weten dat we meer dan een overwinnaar hier staan. Oh, er is niets om TEGEN TE VECHTEN. DE STRIJD IS VOORBIJ, de
trompet heeft geblazen, de vlag is opgehesen: in midden in elke stapel van zonde, in het midden van elke ziekenkamer is het oude ruwe Kruis geplant door het Bloed van
Jezus Christus, een OVERWINNAAR. Het enige wat wij doen is kijken, geloven en leven. Ik zal met u zijn, Ik zal het bewijzen.” (einde passage)
Blz. 13: “Ziet u, er komt geen vechten meer aan te pas. Het gevecht is voorbij, we bezitten het al. (Wij hebben) een rechtmatige eigendomsakte ervoor, een door onze
God geschreven garantie, onze Vader, die Zijn hand ophief en zei: “Ik zal bij Mij Zelf zweren dat Zijn Zaad de poort van de vijand zal bezitten (in bezit zal
nemen)”…Om dat heerlijke gevoel te voelen door te weten dat het precies in lijn is met het WOORD VAN GOD, dat geeft ons zo’n wonderlijke troost te weten dat God onze
Vader is.” (einde passage)
God getuigt op vele plaatsen in de Schriften over Zijn controle over satan en zijn demonen. Dit is bedoeld om de angst voor satan te overwinnen. “God heeft ons niet
de geest van angst gegeven.” (2Tim.1:7) Hij weet dat de “Dingen die we vrezen ons overkomen.” (Job 3:25)
In 1Kon.22:19-23 gaat het over een vergadering die God bijeen geroepen had. In vers 19 stond heel de Hemelse legermacht vóór Hem, en in vers 20 zegt God: “Wie
zal Achab overhalen, dat hij optrekt en in Ramoth-Gilead ten val komt?” In vers 21 en 22, stond een boze geest vóór Hem en zei: “Ik zal hem overhalen… Ik zal
uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten.” Toen zei God (niet satan): “Jij zult ‘m overhalen, GA HEEN EN DOE HET.”
De tijd dat het oordeel van God op Achab zou gaan vallen was aangebroken, en ons wordt duidelijk getoond in vers 23, dat het was: “De Heer DIE EEN
LEUGENGEEST IN DE MOND VAN ACHAB’S PROFETEN LEGDE.” Geen duivel komt in beweging zonder toestemming van onze God. Wie zouden we dan moeten
vrezen, de duivel of Degene die macht heeft om “te vernietigen zowel ziel als lichaam in de hel.” (Mat. 10:28)
In Job 1:6, had God een samenkomst belegd. “Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor de Here te stellen, dat de satan ook in het
midden van hen kwam.” God stond op het punt om Zijn dienstknecht Job te testen en te verzoeken, en Hij had werk te doen voor satan. Hebt u opgemerkt wie het was die de
verzoeking op Job legde? God zei tegen satan: “Hebt u Mijn dienstknecht Job opgemerkt?” In de beantwoording aan de Here, beleed satan dat hij wist dat God een
omheining rond Job gelegd had, en om zijn huis heen, en om alles wat hij bezat. Dierbare vrienden, elke waarachtige dienstknecht van God heeft dezelfde bescherming om
zich heen vandaag. Alleen bij toestemming die onze Vader verleent, kan de vijand zich tegen ons bewegen. In vers 12 zei God: “Zie, al wat hij heeft, zij in uw hand; alleen
aan hem strek uw hand niet uit.”
God had een wonderbaar doel op het oog in het toestaan van de vijand om aan Job te komen. Het latere, geestelijke en materiële einde van Job was veel verder reikend
dan wat hij ervoor had gehad. Terwijl de duisternis toeneemt en leerstellingen van demonen steeds meer op de voorgrond treden in de kerken, en de gedachten van de mensen
steeds meer op een zijspoor belanden, wordt dep licht van Gods dienaren om te wijzen naar de enige Rots waar rust te vinden is, duidelijker. Het Babel van religieuze tongen
zou ons doen willen geloven dat onze Schepper in de hemel zit in deze 21e eeuw, en Zijn handen hulpeloos ineen wringt ten aanzien van de toestanden in de wereld. Maar wij
staan op zijn onveranderlijke WOORD dat zegt dat Hij “…alle dingen uitwerkt naar de raad van ZIJN EIGEN WIL.”
Een Pinksterman schreef: “Satan schudt deze laatste dag Gemeente als een lappenpop.” Maar de Bijbel verklaart dat het onze God is die het schudden doet. Jes. 2:19,
“Dan zullen zij in de spelonken der rotsstenen gaan, en in de holen der aarde, vanwege de SCHRIK DES HEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit,
wanneer HIJ ZICH opmaken zal (in de laatste dagen), om de aarde te verschrikken (te schudden).” Satan is Gods werktuig, dat gebruikt wordt om de aarde te schudden,
die bevelen ontvangt over WIE en WAT er geschud moet worden, WANNEER te schudden, en WANNEER te stoppen ermee. En daarom is het Woord van de Here aan Zijn

Bruid: “Satan heeft helemaal geen macht over u tenzij het hem van boven gegeven is.” (Joh. 19:11) Jezus zei: “Ik geef u macht op slangen te treden en over ALLE
MACHT VAN DE VIJAND.” (Luc. 10:19) De Bruid heeft macht over de vijand (autoriteit), niet de vijand over de Bruid!
Uit prediking: DE POORTEN VAN DE VIJAND IN BEZIT NEMEN, pagina 14: “Wij bezitten reeds alle poorten van de vijand. Het is aan ons gegeven en wij
hebben de belangrijkste sleutel in onze hand. De Naam van Jezus zal elke poort van de vijand openen. Neem deze sleutel, de sleutel van de Naam van Jezus, en open elke
poort van de vijand die jou vastgebonden, weg van elke belofte.” (einde quotatie)
Het hoofddoel van alle lering en prediken zou moeten zijn om meer geloof in onze harten naar God toe te verwezenlijken. (Spr. 16:4): “De Here heeft ALLE dingen
voor Hemzelf gemaakt, ja, ZELFS DE BOZEN voor de dag des kwaads.” Met dit Woord in onze harten, kunnen we blij en vrij zijn.
Uit prediking: WAAROM?, pagina 19: “U bent gemaakt om vrolijk en vrij te zijn. U bent gemaakt om als kinderen voor uw Vader te leven en om te weten dat Hij ELKE
DAG, EN ALLES GOED UITWERKT VOOR U, ELKE DAG.” (einde quotatie) God maakt zelfs dat het kwade voor ons goed uitwerkt.
Uit prediking: HEDEN IS DEZE SCHRIFTPLAATS VERVULD, pagina 2: “Ik let op kleine dingen. Gewoon elk klein ding heeft een mening voor mij. Ik geloof niet
dat zomaar iets bij een Christen per toeval gebeurt. Ik denk dat het door God voorbestemd is omdat Jezus zegt dat Hij alle dingen laat meewerken ten goede voor degenen die
Hem liefhebben.” (einde quotatie)
Hoe zou God ons anders kunnen vertellen in 1Tess. 5:18, “Geef dank onder ALLE omstandigheden, want dat is de wil van God in Christus Jezus met
betrekking tot u,” indien Satan iets zou kunnen doen dat tegengesteld is aan Zijn volkomen plan?
Ja, vrienden, het is onze God Die “De voetstappen van Zijn volk verordineert.” (Psalm 37:23) Het is “Zijn oog dat ons leidt.” (Psalm 32:8) Hij is Degene die zei:
“Er is geen God buiten Mij… Ik ben de Here en er is niemand anders… Ik vorm het licht en schep duisternis. Ik maak vrede en schep het kwaad; Ik de Here doe al
deze dingen.” (Jes. 45:5-7)
Kan dan ook maar iets met een Christen gebeuren, tenzij het reeds door God al op voorhand gewogen en beoordeeld werd, en het bedoeld is om voor ons goed uit te
werken?
Uit prediking: OPENBARING HOOFDSTUK 4, DEEL 1: “En kan er iets met een Christen gebeuren zonder dat het voor zijn welzijn is? Nee! Nee! Dus waarom
bracht God Johannes (van Openbaring) helemaal alleen, daarginds (als gevangene) naar het eiland Patmos? Om ons het boek van Openbaring te geven.” (einde quotatie)
Wat leek op een slechte gebeurtenis in Johannes leven, en wat leek op iets dat Satan hem aan deed, was in werkelijkheid het plan van God dat uitgevoerd werd. Dat
gebeurde ook zo in het leven van Jozef, toen zijn broers hem verkochten voor de Egyptische slavernij. De Bijbel zegt dat het God was die Jozef naar Egypte had gezonden om
vele levens te redden. Zo kunnen we nog veel meer verhalen in de Bijbel vertellen over dingen die aan Gods kinderen gebeurden. Dingen die, oppervlakkig bezien, van Satan
leken te komen, maar die juist door God verordineerd waren en waarbij Satan slechts een werktuig in Zijn handen was.
Uit Prediking: WEES ZEKER VAN GOD, pagina 9: “Toen zij de vurige oven ingingen… toen waren ze er zeker van dat als God hen zou laten verbranden, dat Hij
hen weer in de opstanding zou doen laten opstaan. Zij waren zeker van God omdat ze wisten dat God ALLES VOOR HEN TEN GOEDE zou uitwerken. En wanneer we
zeker zijn van God, dan weten wij dat God alles laat meewerken voor ons ten goede.” (einde quotatie)

Geloof is altijd met God verweven. Geloof houdt vol “als ziende Hem die onzichtbaar is,” (Heb.11:27) en doorstaat de teleurstellingen, de kwellingen, en de
hartzeren des levens, door te herkennen dat alles uit de hand van Hem komt die te verstandig is om een fout te maken, en Die te liefhebbend en vriendelijk is om een van ons
verkeerd te behandelen. Maar, zolang we ons voor de gek laten houden door te denken dat de vijand het voor het zeggen heeft bij alles wat ons leven en onze omstandigheden
aangaat, dan zal er noch rust voor het hart, noch vrede in het verstand zijn.
Hoe kunnen we dan rijmen dat de lering van de profeet ons zegt dat deze wereld Satans Eden is, en dat hij de controle erover heeft? Het antwoord lijkt erg eenvoudig.
Toen de Here Jezus hier was, zei Hij: “Naar de mate van uw geloof zal het u toekomen.” Ons geloof bepaalt ons welzijn in deze wereld van de duivel, en ons gebrek eraan,
ons ongeluk. Want degenen die geloven dat hun Vader God controle heeft over elke omstandigheid in hun dagelijkse wandel, dan doet Hij dat ook precies. Maar, voor
degenen die meer geloof hechten aan Satan dan aan God die hem geschapen heeft, en GELOVEN in zijn macht om te verscheuren en te moorden, dan is Satan vrij om dat ook
te doen.
Geloof werkt, ofwel op God gericht, ofwel gericht op de vijand van onze ziel. Omdat dit zo is, wandelt de Bruid nu al in een volledige overwinning hier in Satans
Eden. Zij weet dat Satan slechts een werktuig in Gods handen is, die gebruikt wordt om een Goddelijk karakter in haar te vervolmaken. Zij heeft zichzelf geheel aan God
onderworpen, daarom kan zij de duivel weerstaan volgens Jacobus 4:7. Zij ontvangt “sterkte in al haar dagen” (Deut. 33:25) en zal Satans Eden overleven om het werk dat
God haar heeft toegewezen, te voleindigen.
Maar, voor degenen die geen geloof hebben in Gods heerschappij over Zijn Familie, zij zijn onder Satans heerschappij, en deze wereld is zeker Satans Eden voor hen.
Moge God genade hebben en Zijn mensen de totale nederlaag van hun vijand aantonen. AMEN.
(vertaald uit “The Fall of Lucifer, Whose Name Is Now Satan” door C.W. Wood, April 2000; andere samengevatte predikingen van deze broeder zijn te vinden op:

www.dewitttabernacle.com)
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