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Satan wil de kerk niet bestrijden; hij wil ze vervoegen!
Satan wil altijd bezig zijn in het amfitheater van het cruciale, nooit in de arena van het alledaagse.
Zijn eerste prioriteit is de waarheid aanvallen, dwaling promoten, het Evangelie verdraaien, en het
goddelijke werk van God met zijn schepselen in diskrediet brengen. Zijn eerste misleiding, in de
Hof van Eden, was niet enkel iets toevoegen aan, maar ook het verdraaien van Gods woord, door
middel van subtiele en slimme trucjes. “Heeft God niet gezegd…” was zijn tactische zet met onze
eerste voorouders - Eva werd bedrogen en Adam zondigde (Gen. 3:1-16; Rom. 5:12-18). Eerst zaait
hij twijfel, dan bedriegt hij, verdraait de waarheid, moedigt aan tot ongehoorzaamheid en kweekt
wantrouwen tegen de persoon van God en Zijn Woord. Bij de neerwerping van Satan uit de hemel,
in Openbaring 12, wordt gezegd dat hij zijn tijd doorbracht als “de aanklager van onze broeders,
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God” (Op. 12:1-12). Hij stelt genoegen in de ongehoorzaamheid van Gods volk.
Satans evangelie wil onze menselijke werken vermengen met Jezus’ genade (Gal. 5:1-4), onze eigen gerechtigheid met de volmaakte gerechtigheid van Christus (Jes. 64:6). Het vraagt geen berouw
en bekering van zonden; het stelt het karakter en de natuur van God fout voor; het verheft de mens
en zijn zelfbeeld tot kernwaarde; het ontkent de kracht van het kruis, het zondeloze leven van Christus, Zijn lichamelijke opstanding uit de doden, Zijn eeuwig Zoonschap, Zijn geboorte uit een
maagd, en Zijn bewering de enige weg, de waarheid en het leven te zijn voor de verlossing.
Zijn strategie is eenvoudig
Hij tracht zijn weg te vinden in de kerk met dwaling die vermomd is als waarheid, om het evangelie
van Jezus Christus subtiel en bedrieglijk te verpesten met het zuurdeeg van “leringen van demonen” (1 Tim. 4:1-4). Al die tijd houdt hij de niet-wedergeborenen blind voor hun verloren toestand
door middel van de “goedheid” van morele rechtvaardigheid, filantropisch geven, humanitaire opoffering, sociale acties, familiewaarden, persoonlijke zelfwaardering, en daden van goedheid jegens
de naaste.
Hij gebruikt zelfs bijbelse taal of citeert de Schrift (vgl. Lukas 4:1-12) als dat maar zijn boosaardig
bedrog kan bevorderen. Hij treedt niet op in de volle horror van zijn gruwelnatuur, maar benadert
ons met de grootste aanstekeligheid en op subtiele manieren. Hij is de vader van de leugen, van in
het begin, en er is geen waarheid in hem; alles wat hij vertegenwoordigt is een verdraaide imitatie,
een namaak van het echte. Hij is, zoals Paulus zegt “een engel van het licht” (2 Kor. 12:1-5). Hij
vervangt geleidelijk aan de vraag naar ware bekering (afkeren van zonde en zich keren tot God)
door zelfliefde, en zo breidt hij de twee grootste geboden1 uit met een “derde grootste gebod”.
Hij vraagt u geen kruis te dragen, hij spreekt enkel over een betere weg naar succesvol leven. Zijn
“evangelie” richt zich op de mens en zijn noden (uw beste leven hiér), niet op een leven met God in
Zijn heerlijkheid. Gehoorzaam uw dorst, bevredig uw lust, drink de beker van ongebreidelde passie
tot op het bezinksel; begerigheid en hebzucht is goed, doe wat u wilt zolang het niet tegen de wil
van een ander ingaat; geef u over aan onbegrensd genot en versterk de onverbroken trots. Dat is de
geloofsbelijdenis van Satan.
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Zie Markus 12:28-31.
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De paus van het religieus postmodernisme
Satan is de paus van de postmoderne kerk. Hij is de auteur van moderne bijbelvertalingen. Hij zal u
overtuigen dat er geen absolute waarheid is - want waarheid is wat ik wens dat het is. Waarheid
moet soepel zijn, beweeglijk, veranderend met elke nieuwe generatie en past zich aan aan elke cultuur. Elk mens vandaag schrijft zijn eigen bijbel, creëert zijn eigen geloofsbelijdenis, en bepaalt zijn
eigen orthodoxie. Satan wil Jezus reduceren tot de status van heer tussen vele heren en redder tussen vele redders, in de multiculturele, moreel pluralistische arena van Marcus Aurelius’ pantheon
van goden.
In het evangelie volgens Satan is het publiek, niet de waarheid, altijd soeverein. Daarom appelleert
het op ‘s mensen zin voor acceptatie en flattering. Hij zal zeggen: “Verveel hen niet met theologie
en doctrine, want doctrine verdeelt alleen … maar als haar primaire doel zal een meelevend geloof
een cultuur van wellevendheid verwezenlijken en verenigen”. Het zegt: meet wat anderen beweren
niet af aan de standaard van Gods Woord, want als u al te bijbels-dogmatisch bent in uw conclusies,
zullen zij denken dat u een goed geloofsstandpunt van anderen liefdeloos veroordeelt.
Het evangelie van de duivel noemt de islam een vredelievende religie, abortus een alternatieve gezinsplanning, holebi-huwelijken de “nieuwe familie”, en aards milieu-activisme de nieuwe verlossing. Dit geloof leeft mee met de gevoelde noden van de mensen en noemt nooit iets zonde - het
noemt dat “ongezonde keuzes”. Satans evangelie vraagt geen kruis, eist geen geloof, hangt geen
absoluutheden aan, gelooft niet in oordeel of toorn, en is nooit “hard”. De god van dat evangelie
heeft slechts één attribuut: hou eerst van uzelf als u ook anderen wilt liefhebben. Deze god belooft
ons innerlijke vrede, zelfvervulling en wereldomvattende eenheid.
Hij stelt ons gerust door te zeggen dat wij allen menselijk zijn en dus allemaal “vergissingen” maken. God heeft er begrip voor en tolereert gewoon onze “ongezonde keuzes”. Heiliging is te offensief, beledigend, maar blijheid bevredigt. Verbintenissen en geloften zijn zo beklemmend; leef voor
wat u completeert en u blij maakt - want hoe zou u anderen kunnen helpen tenzij uzelf gelukkig
bent? En dat is de reden waarom in zijn evangelie zonde “ziekte” wordt genoemd, en ongehoorzaamheid een “stoornis”, en overspelerij is niets meer dan een “verslaving”. Als u overheerst wordt
door seksualiteit, dan hebt u geen berouw nodig maar seksverslavingstherapie “om uw innerlijk
kind te begrijpen dat verlangt naar appreciatie en intimiteit”. Het is allemaal niet uw eigen fout: u
bent slechts een ongelukkig bijproduct van uw ouders. Uw moeder knuffelde u niet genoeg en uw
vader was te zacht. U bent een slachtoffer en hoeft geen verantwoordelijkheid op te nemen voor uw
handelingen.
Bedrog en misleiding ... zijn belangrijkste tactiek
Dit satanische evangelie richt zich niet op de verdorvenheid van de mens, maar richt zich op het
versterken van mijn eigen inherente goedheid. De focus ligt op mijn lijden, mijn verwondingen,
mijn pijnen, mijn verlangens en mijn dromen. Het wil ons ervan overtuigen dat wij beloftehouders
zijn, terwijl wij in werkelijkheid niets anders zijn dan beloftebrekers. Het promoot een cultuur van
tolerantie. Het ontkent de exclusiviteit van sola fide. Mijn goede werken kunnen mij genoeg punten
opleveren bij de Almachtige om eeuwig leven te verdienen. De maatstaf voor uw karakter is niet
Christus-gelijkenis, maar de diepte van uw sociale verbondenheid met belangrijke culturele zaken,
de conditie van uw lichaam, of de grootte van uw bankrekening.
Ziet u het: dit bedrog is de belangrijkste eigenschap van Satans evangelie
Paulus waarschuwt dat in de laatste dagen de Antichrist zal komen wiens “komst is naar de werking
van de satan met alle kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden” (2 Thess. 2:9-10).
Wanneer Paulus geconfronteerd werd met valse leraars van zijn tijd, dan nodigde hij hen niet uit op
een retraite of bezinningsgesprek, “maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de
Heilige Geest, keek hem doordringend aan en zei: O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle
sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere
te verdraaien? (Hand. 13:7-10).
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Zoals John MacArthur zo gevat zegt: “…Paulus ontmaskert vier karakteristieken van valse leraars.
Deze zijn: 1. bedrieglijk, 2. kinderen van de duivel, 3. vijanden van de gerechtigheid, 4. perverteerders van het evangelie”.
Over niets was Paulus meer bezorgd dan kerken die geplaagd werden door dwaling:
“Sla dan acht op uzelf en op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld
heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. Want dit
weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en
dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen weg
te trekken achter zich aan” (Hand. 20:28-30).
Hoe kunnen wij dit evangelie van Satan en zijn handlangers onderscheiden? Er zijn altijd drie kenmerken van een valse leraar in Gods Woord:
Het eerste is hebzucht
Zij propageren een evangelie voor de financiële beloningen die zij kunnen aderlaten uit nietsvermoedende massa’s mensen. Paulus zegt “wij zijn niet zoals de velen die van het Woord van God
koopwaar2 maken” (2 Kor. 2:17). Het Griekse woord is hier kapeleuo en betekent van iets een handel maken; verkopen als goedkope waren; aanlengen, versnijden. In Jesaja 1:22 LXX3 wordt dit
woord gebruikt voor hen die wijn vermengen met water, om de koper te bedriegen. Dezen die met
het Woord van God venten, voor profijt, verkopen een goedkoop substituut-evangelie, zij versjacheren een inferieur product terwijl zij beweren dat het echt is. Financieel gewin zoeken ten koste van
de zielen van mensen, is echt geestelijk verraad plegen.
Het tweede is immoraliteit
Naast de motivatie van zakkenvullen wordt de valse profeet gekenmerkt door een leven van immoraliteit. Dat kenmerkte ook de levensstijl van die in Filippi en Korinthe. Dit is het toegeschroeide
geweten dat geheel is overgeleverd aan de volle omvang van iemands verdorvenheid. Petrus beschrijft deze leraars zo: “hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, hun verderfelijke4 wegen …hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en heerschappij verachten” (2
Petrus 2:2, 10).
Het derde is ketterij
Verdervende boodschappers propageren een leer die niet overeenkomt met de gezonde leer van de
Schrift, maar wel gepresenteerd wordt als waarheid. Het is waarheid vermengd met leugen - een
ander evangelie, dat helemaal geen evangelie is.
William Hendrickson zegt gevat in zijn commentaar op Galaten 1:
“Indien wij, of een heilige engel, het object moeten zijn van Gods gerechtvaardigde vloek, wanneer
iemand van ons een evangelie zou prediken dat afwijkt van wat wij u voorheen gepredikt hebben,
hoeveel te meer goddelijke toorn moet er dan wel uitgegoten worden op deze zelfaangestelde nietsnutten die zich vandaag schuldig maken aan deze misdaad”.
Wanneer echter de Heer Jezus Christus ons verlost, door Zijn Evangelie, dan bevrijdt Hij ons van
onze zonden en de toekomende toorn (Kol. 1:12-14; 1 Thess. 1:10; Titus 3:1-8), en zie hoe grondig
Hij van ons dan nieuwe scheppingen heeft gemaakt in Hem:
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Kapeleuo: Strong’s 2585: from kapelos (a huckster); to retail, i.e. (by implication) to adulterate (figuratively):-corrupt. Prisma G/N: … verhandelen, versjacheren, venten met; vervalsen.
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LXX: Septuaginta (Lat., = zeventig) of Septuagint afk. v. interpretatio septuaginta virorum (= vertaling van de zeventig mannen), benaming voor de Griekse vertaling van het Oude Testament die tussen ca. 250 en 100 v.C. tot stand
kwam. De naam is ontleend aan een in de brief van Aristeas overgeleverde legende volgens welke 72 geleerden uit
Israël in 72 dagen te Alexandrië het Oude Testament in het Grieks vertaald zouden hebben. Hoewel deze geleerden in
afzondering hadden gearbeid, bleken, aldus de legende, de vertalingen volmaakt overeen te stemmen. (Encarta 2002).
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Grieks apoleia, Strong’s 684: “from a presumed derivative of  - apollumi 622; ruin or loss (physical, spiritual or eternal):--damnable(-nation), destruction, die, perdition, X perish, pernicious ways, waste”.
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Jezus Christus heeft ons gebracht van:
dwaling naar waarheid
duisternis naar licht
dood naar leven
zonde naar rechtvaardigheid
toorn naar vrede
vervreemding naar verzoening
vijandschap naar broederschap
oordeel naar genade
ongehoorzaamheid naar discipelschap
onreinheid naar bekering
vleselijkheid naar geestelijkheid
nutteloosheid van geest naar de Geest van Christus
oude mens naar nieuwe mens
dwazen naar wijzen
van werken naar genade
Verdere studie:
Lees Galaten 1:6-9:
“Ik verwonder mij erover, dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie; dat geen ander evangelie is; ook al zijn er sommigen die u
in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een
engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben,
die zij vervloekt. Zoals wij eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt”.
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