Waar is Satan nu? Is hij in de hel?
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Veel christenen denken dat Satan in de hel is, maar het is niet het geval, en het is zelfs gevaarlijk zo te
denken. De realiteit is dat hij erg actief aanwezig is, onder ons, om mensen én zelfs christenen kwaad
te berokkenen, en we doen er goed aan ons daarvan bewust te zijn.
Satan niet in de hel maar onder ons actief
Satan zal pas bij zijn vierde (en laatste) val in de hel (gehenna, poel van vuur) terechtkomen. Hierna
een overzicht van zijn toestand en zijn capaciteiten (meer over dit gedeelte kan u lezen in het artikel
“De Viervoudige val van Satan”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf):
1ste Val
Satan zondigde vóór de zondeval (Genesis 3). Vermits hij Adam en Eva wilde aftrekken van God, was
hij reeds in een zondige toestand gekomen. De Bijbel noemt Satan de eerste zondaar (1 Johannes 3:8).
Deze val van Satan was eerder een “morele” dan een “geografische” val 1. Hij viel moreel van God af
maar hij bleef toegang krijgen tot Gods troon en de engelen (Job 1:6; 2:1). Hij werd toen niet neergeslagen en verwijderd uit de hemel, maar bleef operatief in de “hemelse gewesten” (Efeziërs 2:2; 6:12).
Hij kan daar nog steeds de broeders aanklagen (Openbaring 12:10). Alhoewel Satan in de hemel geen
gezag meer heeft, heeft hij dat wel m.b.t. de aarde (Mattheüs 4:8-9; Efeziërs 2:2; 6:12; 1 Johannes
5:19). Op te merken valt echter dat Satans macht door God wel gelimiteerd is, zoals we kunnen lezen
in Job 1:12 en 2:6. Hij is niet gelijk aan God (1 Johannes 4:4).
Wat Satan niét verloor weten we nu ongeveer, maar wat hij bij zijn eerste val wèl verloor is zijn
schoonheid, luister, wijsheid, en zijn positie van cherub. Hij verloor ook de capaciteit om op aarde in
een lichaam te verschijnen. Misschien verloor hij door zijn val wel èlke materiële lichamelijkheid. Alleszins lezen we nergens in de Schrift dat Satan na zijn val ooit materieel-fysisch in een éigen lichaam
op aarde is verschenen. Na de zondvloed zien we in de Bijbel ook geen fysische verschijningen van
afvallige engelen. Getrouwe engelen kunnen dat echter wèl.
Over Satans eerste val wordt geschreven in Ezechiël 28:11-19 en Jesaja 14:3-23.
De eerste val van Satan vond dus plaats in de tijd van het aardse paradijs, in Eden, vóór de zondeval
(Ezechiël 28:13).
Hij werd ter aarde geworpen, een oosterse uitdrukking voor ‘hij viel op zijn bek’ (Ezechiël 28:17).
Later zal hij echter geheel letterlijk uit de hemel verwijderd worden (Openbaring 12:9). Zijn ondergang is sinds zijn eerste zonde eigenlijk al onomkeerbaar: het zaad (Jezus Christus) van de vrouw (Israël) zal hem uiteindelijk de kop vermorzelen (Genesis 3:15). Hij zal uiteindelijk in de “poel van vuur”
belanden (Openbaring 20:10; Ezechiël 28:18, 19).
Na zijn val kon Satan zich blijkbaar niet meer materieel-lichamelijk 2 op aarde vertonen. Echter, om
krachtig te kunnen zijn moet hij op aarde over een lichaam beschikken, en daarom bezet hij (en zijn
demonen) graag het lichaam van andere levende wezens. Dit deed hij in Eden door in een slang te va-
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Eigenlijk is er maar één val van Satan: zijn oorspronkelijke morele daad van opstand tegen God. Daarna is hij nog drie
keer gevallen, maar dat moet gezien worden als het gevolg van zijn aanvankelijke opstand. De volgende keren val valt hij
nog louter ‘geografisch’. Zijn tweede val gaat van hemel naar aarde, zijn derde van aarde naar abyssos en zijn vierde van
abyssos naar hel (poel van vuur), stapsgewijs in neergaande lijn dus.
2
Dit is niet hetzelfde als ‘materialiseren’. Dat laatste veronderstelt een overgang van niet-materie (in casu geest) naar materie, terwijl engelen een (hoger) hemels lichaam bezitten dat ook materieel op de (lagere) aarde kan verschijnen.
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ren (Genesis 3), om zich zo aan Eva te vertonen en haar te misleiden. Later voer hij in Judas (Johannes
13:27) en nog later zal hij in de Antichrist varen.3
In Jesaja 14:12 wordt Satan “morgenster”5 genoemd. In Job 38:4, 7 lezen we dat bij de schepping “de
morgensterren tezamen juichten”. Satan was vóór zijn val bij de schepping aanwezig. Maar hij pleegde
opstand tegen Gods troon (Jesaja 14:13-14), waarbij hij ten val kwam. Later zal hij voor duizend jaren
gebonden worden in de “afgrond” (Jesaja 14:15; Openbaring 20:1-3), en uiteindelijk zal hij in de poel
van vuur geworpen worden (Openbaring 20:10).
Als gevolg van zijn opstand kwam Satan ten val. In Jesaja 14:12 wordt gezegd: “Hoe zijt gij uit de
hemel gevallen, gij morgenster”. Hij wordt vergeleken met een ster die uit de hemel is “gevallen”. Hij
werd afvallig. Ook in de betekenis van: ‘hij viel op zijn bek’. Een vallende ster is in Openbaring iemand die uit zijn hoge positie afvalt of die uit zijn machtspositie omvergeworpen wordt.
2de Val
Satans 2de val is toekomstig en betekent zijn verbanning naar de aarde. Hij verdwijnt daardoor geheel
en al uit alle hemelen (Openbaring 12:7-9).
In Openbaring 12:9 wordt Satan volstrekt uit de hemel verwijderd, hij wordt neergeworpen na een felle
strijd, en hem wordt dan èlke toegang tot àlle hemelen ontzegd. Dat zal zijn in de helft van de 70ste
jaarweek of het begin van de eigenlijke Grote Verdrukking. De Heer Jezus heeft dit in Lukas 10:18 in
een visioen gezien en aangekondigd: “Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen”, zijn tweede val.
Satan zal na zijn uitwerping uit de hemelse gewesten, onmiddellijk in de Antichrist varen. Zijn demonen zullen evenzo in de lichamen varen van de handlangers van de Antichrist en die van het herstelde
Romeinse rijk. Hoe verschrikkelijk zullen deze duivelse machthebbers dan op aarde tekeer gaan!
Het is van belang om telkens op te merken hoeveel bewijzen er zijn dat de Gemeente vóór de Grote
Verdrukking in de hemel zal zijn opgenomen. Zo ook hier. Als de duivel op de aarde geworpen is, kan
de Gemeente niet meer beneden zijn, want dan zou het niet meer waar zijn dat wij een strijd hebben
tegen de machten in de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12).
3de Val
De derde val van Satan is zijn verbanning naar de “afgrond” (Gr. abyssos)4. Hij wordt daar voor duizend jaren gebonden en opgesloten (Openbaring 20:1-3).
4de Val
De vierde val van Satan is zijn verwijdering naar de “poel van vuur” (Gr. limnen tou furos), om er voor
eeuwig te verblijven (Openbaring 20:10).
Uit dit schema van de viervoudige val van Satan besluiten wij dat hij nog lang niet in de hel is, maar
actief op aarde, als nasleep van zijn eerste val.
De Tartarus en Abyssos
Daarnaast is het wel zo dat er opstandige engelen (demonen) in voorhechtenis zitten, in wat de Schrift
de “Tartarus” (Gr. tartaroo) en “Afgrond” (Gr. abyssos) noemt. Deze zijn daar gevangen en kunnen
ons in deze tijd geen kwaad aandoen.
1. Tartarus
Tartarus is een ander woord voor afgrond - Grieks abyssos. (Zie volgend kopje).
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Sommigen spreken nogal eens van ‘incarneren’ wanneer het om de duivel (of de demonen) gaat. Dit is een onjuiste uitdrukking. Incarnatie komt van het kerklatijn incarnatio (van caro, gen. carnis = vlees). In de christelijke terminologie is dit
de aanduiding voor de menswording van Gods Zoon. Letterlijk betekent deze term ‘vleeswording’. Van de duivel (of de
demonen) kan men niet zeggen dat zij ‘vlees worden’ - dat kunnen zij niet. Zij hèbben geen vleselijk lichaam (vgl. Lk
24:39) - zij bezetten andermans lichaam of vlees.
4
Abyssos betekent letterlijk ‘bodemloze’ (put) - in de KJV weergegeven als ‘bottomless pit’.
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Het gaat om de BEWAARPLAATS VAN DE ONGEHOORZAME ENGELEN UIT DE TIJD VAN DE VLOED. We
moeten hier ruwweg denken aan zoiets als de bewaarplaats van de onrechtvaardige menselijke doden
(vgl. ‘de rijke’ uit Lukas 16:19-31) waar die bepaalde afvallige engelen (afzonderlijk) bewaard worden
tot aan hun oordeel. Zie 2 Petrus 2:4.
2. Abyssos
Abyssos betekent afgrond, diepte, bodemloze put. Het is een BEWAARPLAATS VOOR DEMONEN.
We kunnen hier denken aan wat onder tartarus werd gezegd. Hierna de Schriftplaatsen waar dit woord
voorkomt: Lukas 8:31; Romeinen 10:7; Openbaring 9:11; 11:7; 17:8; 20:1,3. Deze demonen zijn voor
ons inactief en we hoeven ze dan ook niet te vrezen. Dit is echter niet het geval met Satan en zijn vrije
demonen! Hieronder een schema van alle hemelse schepselen. In het rood omcirkeld hun toestand van
activiteit, dan wel gebondenheid, met betrekking tot onze tijd:

Uit: “Zijn demonen gevallen engelen?”, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/demonen-engelen.pdf.
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De missie van Satan
Het hierna volgende heb ik bewerkt uit http://www.letusreason.org/Doct106.htm (Mike Oppenheimer).
Nadat God de mens gemaakt had en Hij alles als heel goed beschouwde (Genesis 1:31), zien we de
Satan (zie zijn eerste val hierboven) ruïneren wat God had gemaakt met betrekking tot de eerste twee
levende mensen (Genesis 3). Nadat de duivel aanzette tot de val van Adam en Eva zien we verder in de
Bijbel het duivelse missiewerk, te beginnen in het boek Job. Dit verhaal brengt ons achter de schermen, naar een kijk vanuit Gods perspectief.
Job 1:6-12: “Het gebeurde op een dag, dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam. 7 Toen zei de HEERE tegen de satan:
Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de HEERE en zei: Van het rondtrekken over de
aarde en van het rondwandelen erover. 8 De HEERE zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen
op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is
godvrezend en keert zich af van het kwaad. 9 Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Is het
zonder reden dat Job God vreest? 10 Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft,
een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds
verder uit in het land. 11 Maar steek toch Uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal
U in Uw aangezicht vaarwel zeggen. 12 De HEERE zei tegen de satan: Zie, alles wat hij heeft, is in
uw hand; alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de satan ging weg van het aangezicht van de HEERE”.
We zien hier dat Satan nog steeds in de hemel kan komen. God vraagt de duivel of hij had gezien dat
Job het goede deed in de ogen van de Heer. De duivel merkte op dat God Job en zijn familie te goed
beschermde en hem alles gaf en vroeg nu Job op de proef te stellen om te zien of hij nog trouw zou
blijven als hem alles werd afgenomen. De Heer accepteert de uitdaging en verwijdert zijn bescherming
rond Job tot op zekere hoogte zodat Satan toegang heeft tot Jobs levensomstandigheden. We weten
allen wat er toen gebeurde. Wat wij hieruit leren is dat de rechtvaardigen beschermd worden door God
tenzij Hij toelaat dat zij op de proef gesteld worden. In zo’n tijd van beproeving verwacht God van ons
een antwoord volgens de aansporing die we vinden in Spreuken 27:11: “Zijt wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart; opdat ik mijn smader [= Satan] wat te antwoorden heb” (Spreuken 27:11). Alhoewel
dit vers eerst en vooral op de Heer Jezus slaat, moeten christenen die in Zijn voetsporen stappen in
zulke beproevingen, ten aanzien van de hemel, getrouw blijven en geduldig vertrouwen op de Heer.
Bij de onrechtvaardigen heeft de duivel gemakkelijker toegang dan bij rechtvaardigen.
De tijd passeert en opnieuw komt de duivel voor de Heer om rapport uit te brengen en zijn bedoelingen
te ventileren:
Job 2:1-9: “Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de HEERE, dat ook de satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de
HEERE. 2 Toen zei de HEERE tegen de satan: Waar komt u vandaan? En de satan antwoordde de
HEERE en zei: Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. 3 De HEERE
zei tegen de satan: Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde
zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt
nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u Mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te
verslinden. 4 Toen antwoordde de satan de HEERE en zei: Huid voor huid! Alles wat iemand
heeft, zal hij geven voor zijn leven. 5 Steek Uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn
vlees. Voorwaar, hij zal U in Uw aangezicht vaarwel zeggen. 6 En de HEERE zei tegen de satan:
Zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. 7 Toen ging de satan weg van het aangezicht van de
HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van zijn voetzool af tot aan zijn schedel. 8 En Job
nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. 9 Toen zei zijn
vrouw tegen hem: Houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf.
De Heer stelt andermaal dezelfde vraag over Zijn dienaar Job. De duivel kon Job in zijn vorige aanval
niet bewegen en wil nu meer toegang. Nu wil Satan de gezondheid van Job. Job wordt op de proef
gesteld, erg gelijkend op Adam en Eva in de Hof van Eden. Jobs vrouw bezweek eerst in een emotioneel betoog wegens zijn kwellende pijn. Maar Job is getrouw aan God en heeft zijn principes - hij
diende de Heer niet voor wat hij had gekregen maar voor wie de Heer is.
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We weten hoe dit verhaal afloopt en op het eind wordt Job gezegend, dubbel zoveel als tevoren. Wat
we hier leren is hoe de duivel achter de scène bezig is met het beïnvloeden van omstandigheden en hoe
hij de rechtvaardigen aanvalt.
Het woord duivel (Gr. diabolos) betekent lasteraar, en het woord Satan betekent tegenstander, aanklager. Hij daagt telkens weer op om zij die in Gods dienst staan uit te dagen en aan te klagen.
Zacharia 3:1-2: “Daarna liet Hij mij de hogepriester Jozua zien, die voor het aangezicht van de Engel van de HEERE stond, terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. 2 De
HEERE zei echter tegen de satan: De HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, Die Jeruzalem
verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?
We kunnen zien dat de duivel in Gods aanwezigheid kan verschijnen. Het is enkel de Heer die hem
kan berispen vermits God hem tot het machtigste schepsel van het universum maakte. Daarom zegt
Zacharia 3:2 “De HEERE zal u bestraffen, satan!”, en zie vooral Judas 9: “Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel redetwistte en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei: Moge de Heere u bestraffen!”
We vinden de duivel actief doorheen de geschiedenis. 1 Kronieken 21:1: “Toen stond de satan op tegen Israël, en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen”. De duivel beïnvloedt leiders, zowel goede
als slechte, door hen bv. aan te zetten tot trots.
Toen Jezus aan Israël Zijn Messiasschap aankondigde, en geleid werd naar de wildernis om beproefd
te worden in het vlees, werd Hij drie maal geconfronteerd met de duivel. Dit is de derde keer:
Mattheüs 4:8-11: “Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem
al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, 9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U
geven, als U knielt en mij aanbidt. 10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. 11 Toen liet de duivel Hem
gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
Satan claimt de wereld voor zich en hij zou deze aan Jezus geven in zijn verleidingspoging.
Het is na deze laatste gefaalde verleiding, en Jezus Zijn onwankelbaarheid bewijst, dat hij geen vat
kreeg op Jezus’ leven. Ons wordt gezegd hetzelfde te doen wat Jezus deed opdat de Satan zou wegvluchten. Jakobus 4:7: “Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten”.
Later in Jezus’ onderricht aan Zijn disipelen legt Hij hen uit: “Ik zag de satan als een bliksem uit de
hemel vallen” (Lukas 10:18). Dit slaat op Openbaring 12:7-10. In een visioen zag Jezus de engel uit de
hemel vallen, in het midden van de Verdrukking (70ste jaarweek) op aarde, zijn tweede val, die we
hiervoor al behandeld hebben. Dan pas zal hij helemaal uit de hemel verdwijnen, maar o wee de aarde
in de Grote Verdrukking! Pas na het eind van die verdrukking en aan het begin van het duizendjarige
vrederijk zal hij gebonden worden - zijn derde val - en dan voor duizend jaren opgesloten worden in de
Abyssos of Afgrond.
De duivel heeft dus nog steeds toegang tot de hemel, waar hij daar komt bij de Heer, en de heiligen
aanklaagt, tot de bestemde tijd.
Wegens Jezus’ gehoorzaamheid als mens aan de Vader lezen we in Handelingen:
“Deze Jezus heeft God door Zijn rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden” (Handelingen 5:31).
Ook Satan wordt een “vorst” of “overste” genoemd:
“In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der
lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2).
Satan is nu de vorst of god van de lucht, de heerser van deze wereld. Hij is beslist niet in de hel, zijn
plaats is hier binnen de aardse atmosfeer van de aarde, met al zijn activiteiten.
Satans huidige activiteit jegens ongelovigen, en hen die geloven:
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Jegens ongelovigen:
“Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de
verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet
zou bestralen” (2 Korinthiërs 4:3-4).
Enkel het Evangelie kan mensen bevrijden van de blindheid met betrekking tot de invloed van de duivel en het systeem waarmee hij hen persoonlijk controleert.
“In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der
lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (Efeziërs 2:2).
De koers van deze wereld is zondig, en op hen die de wereld en haar zonden liefhebben (“de kinderen
der ongehoorzaamheid”) heeft de duivel grote invloed.
Jezus beschrijft een tijdperk van zaaien, door God maar ook door de duivel:
“Hij antwoordde en zei tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. 38 De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. 39 De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding van de
wereld en de maaiers zijn engelen. (Mattheüs 13:37-39)
Elke ziel op onze aarde is verwikkeld in een geestelijke strijd en zal ofwel aan de kant van de duivel,
ofwel aan de kant van God staan.
Satan controleert het wereldsysteem, want dat valt onder zijn jurisdictie, zoveel als God het toelaat.
Jahweh wordt de God van hemel en aarde, Schepper van deze wereld en het universum genoemd. God
zal Zijn controle niet verliezen maar Hij staat tot op zekere hoogte Satans werking toe om de wereld te
beïnvloeden.
Jegens de gelovigen:
“Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt” (1 Petrus 5:8-9).
“En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. 15 Het is dus niets
bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn
naar hun werken” (2 Korinthiërs 11:14-15).
Satan gebruikt vermomming, bedrog, misleiding om zijn zaak van rebellie en zonde te bevorderen.
“En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is
mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik
mij niet zou verheffen” (2 Korinthiërs 12:7).
Stan valt ook rechtstreeks aan. Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Het-lijden-van-Paulus.pdf
Dit is de reden waarom ons een geestelijke wapenuitrusting is gegeven, niet om agressors te zijn maar
opdat de Heer onze strijd zou leiden:
“Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 13 Neem daarom de hele wapenrusting
van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden” (Efeziërs 6:11-13).
Wij voeren strijd tegen hun invloeden in onze wereld waarbij zij de mensen wegtrekken van de waarheid door hun bedrog en verblinding (met betrekking tot het Evangelie: 2 Korinthiërs 4:3-4), en wij
kunnen die omkeren en hen vrijmaken door de waarheid te verkondigen.
Er komt een tijd (de verdrukking van de 70ste jaarweek) dat er een oorlog zal komen in de hemel, die
uitgevochten wordt door de heilige engelen tegen de gevallen engelen, en dan zullen Satan en zijn demonen uit de hemel gestoten worden en op aarde nog een korte tijd verblijven:
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“Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook
de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in
de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die
duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en
zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:
Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.” (Openbaring 12:7-10).
Zeker, dit is wat er bedoeld wordt met “de god van deze wereld” (2 Korinthiërs 4:4), die de naties misleidt door zijn bestuur. Hij zal in de verdrukking een namaak-Christus, de Antichrist, induceren om
nog grotere controle te verwerven. Pas in die tijd zal hij geen toegang meer hebben tot de hemel en tot
God en zal hij begrensd zijn tot de aarde. Dit zal hem er echter niet van weerhouden God uit te dagen
met behulp van hen die in zijn macht zijn:
“En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in
de hemel wonen” (Openbaring 13:6).
Het einde van Satans invloed
Wanneer Jezus fysisch naar de aarde is teruggekomen verwijdert Hij eerst de wetteloze, de mens der
zonde uit de mensheid. In 2 Thessalonicenzen lezen we over die wederkomst van Christus:
“En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn
mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst” (2 Thessalonicenzen 2:8).
De Heer “verteert” deze wetteloze als eerste, met Zijn woord, en werpt het “beest” en de “valse profeet” (dat is de Antichrist) in de hel, de poel van vuur (Openbaring 19:20).
Maar toch blijft de mens, los van de invloed van duivel en demonen op het wereldsysteem, nog steeds
verantwoordelijk voor zijn zonde.
Na de wetteloze komt ook de slang aan de beurt, nadat Jezus is wedergekomen:
“En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in
zijn hand. 2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor
duizend jaar, 3 en wierp hem in de afgrond [= Abyssos], en sloot hem daarin op en verzegelde die
boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten” (Openbaring 20:1-3).
De duivel zal verwijderd zijn uit het duizendjarige vrederijk, wanneer Christus regeert (Jesaja 9:6-7)
vanaf Davids troon over de naties. Maar allen die in die duizend jaar geleefd hebben (Jesaja 65) zullen
nadien op de proef gesteld worden door de Satan die losgelaten zal worden om te doen wat voor hem
natuurlijk is: bedriegen en oorlog stoken.
“En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden
losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde
bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van
de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de
heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen.
10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het
beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid” (Openbaring 20:7-10).
De duivel zal in de Abyssos duizend jaar verblijven terwijl Jezus regeert op aarde. Daarna zal zal hij
bevrijd worden om een laatste maal te misleiden, en daarna wordt hij gegrepen en in de hel geworpen,
voor eeuwig. Een gepast einde voor degene die zowel engelen als mensen deed afwijken van God.
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