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Inhoud:
Elke christen is in een geestelijke strijd gewikkeld tegen het koninkrijk van Satan. Het is een omvangrijke strijd die de vorm van zeven oorlogen aanneemt en zich uitstrekt over een breed spectrum
van godsdienst, morele waarden, denkpatronen, sociale en economische instellingen, politieke
structuren en militaire operaties.

“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht” (Ef. 6:12).
Achter de wereld van zichtbare verschijnselen is er de werkelijke wereld - de onzichtbare wereld van waaruit grote en beslissende invloeden uitgaan naar het leven in alle mensen. Omdat mensen
naast hun lichaam ook een ziel en een geest bezitten, zijn zij zich bewust van een geestelijke wereld, en daarbij ook ontvankelijk voor de invloeden die daar vandaan komen. De grote belangrijkheid van geestelijke invloeden beklemtoont de noodzakelijkheid van een grondige kennis hierover.
Zelfs al verkiezen mensen deze werkelijkheid te negeren, hun levens worden nochtans hierdoor
intensief beïnvloed. De twee grote werkelijkheden in de geestelijke wereld zijn het koninkrijk van
God, en het koninkrijk van Satan.
Deze twee koninkrijken staan in oppositie tegenover elkaar, doordat zij voor de zielen van mensen
wedijveren en zich ook allebei voorbereiden om zich op aarde te openbaren Het koninkrijk van de
duisternis zal de Antichrist sturen om persoonlijk de aarde te regeren, terwijl Gods koninkrijk de
ware Christus zal sturen om het aardse koninkrijk van Satan te vernietigen en het vrederijk te stichten.
Alle christenen zijn in een strijd gewikkeld tegen Satan, die de grote tegenstander van God is. Dit is
een erg werkelijke strijd en het is van het grootste belang dat wij de strategieën verstaan van Satans
koninkrijk, opdat wij in de strijd staande kunnen blijven
Het belangrijkste gevechtsfront bestaat uit de mensenlevens die naar Gods beeld geschapen zijn. In
de duivel zijn directe aanvallen op het koninkrijk van het licht probeert hij God te onttronen en in
Zijn plaats de heerser over de aarde te worden. Zijn strijd bestaat dan ook uit het beheersen van
geest, ziel en lichaam van de mensen, om door hen aanbeden te worden.
Er zijn verschillende terreinen en graden van beheer welke Satan over de mensen voert, en het is
zijn grote bedoeling dat beheer verder uit te breiden. De Bijbel zegt: “Wij weten, dat wij uit God
zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze” (1Joh 5:19). Het koninkrijk van God heeft echter ook
zijn gevestigde belangen in een aanzienlijk aantal gelovige aanhangers, maar zij zijn een minderheid in deze overwegend goddeloze wereld.
Niettegenstaande deze situatie bezit God de onbetwiste soevereiniteit in het heelal. In Zijn eeuwig
raadsplan heeft Hij echter besloten om aan de mens de macht te geven de aarde te onderwerpen en
daar heerschappij over te voeren (Gen 1:28). Door in het paradijs aan Satans verzoekingen toe te
geven, om tegen God te rebelleren, zijn de eerste mensen aan een andere god dienstbaar geworden,
namelijk de duivel. Op die manier is Satan, samen met zijn gevallen engelen “de overheden, de
machten, de geweldhebbers van deze wereld, de duisternis dezer eeuw, de geestelijke boosheden in
de lucht” (Ef 6:12) geworden.
1

Het zondige en moreel verdorven mensdom heeft hierna een keuzemogelijkheid gehad tussen twee
koninkrijken - het koninkrijk van de Satan óf het koninkrijk van God. Een mens heeft de wilsmogelijkheid om te kiezen tot welke twee koninkrijken hij wil behoren, en dit is de bepalende factor of er
geestelijk licht óf duisternis zal heersen op aarde, of in zekere delen ervan. De zondige ingesteldheid en het onbekeerde hart bij de meerderheid van de mensen is de reden waarom gelovigen zich
overal bevinden “in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld” (Fil 2:15).
Omdat zij opzettelijk in duisternis en zonde leven, zijn verreweg de meeste mensen het voorwerp
van Gods oordeel: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos” (Joh 3:19).
Omdat de meerderheid van de mensen het koninkrijk van de duisternis ondersteunt - zij bewandelen
de brede weg (Matt 7:13) - spreekt de Bijbel van “deze tegenwoordige boze wereld” waaruit de
Heer alle mensen wil trekken (Gal 1:4). De grote massa volgt de duivel op de brede weg naar de
hel, mensen “in wie de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, [namelijk] der ongelovigen, opdat
hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods
is” (2Kor 4:4). De god van deze donkere wereld is Satan. Jezus verwees naar hem als “de overste
der wereld” (Joh 14:30).
Satan regeert echter niet over de christenen, omdat hij in hun levens onttroond is. “Hiertoe is de
Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou” (1Joh 3:8). Alhoewel
zij van het beheer door de Boze bevrijd werden, zijn christenen nochtans betrokken in de hevige
strijd die Satan voert tegen het koninkrijk van het licht. Daarom zegt de Bijbel uitdrukkelijk: “Doet
aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel”
(Ef 6:11).
Satans aanvallen zijn niet gericht tegen degenen die reeds in zijn macht zijn, omdat hij hen misleidt,
intimideert en onderdrukt zoals hij wil. Zijn aanvallen zijn op de gelovigen gericht die hem weerstaan en die anderen helpen om van de macht van de duisternis bevrijd te worden. Christenen hebben de duivel, in de Naam van Jezus, ook de oorlog verklaard: “Want wandelende in het vlees, voeren wij de krijg niet naar het vlees; want de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot neerwerping der sterkten; Daar wij de overleggingen terneer werpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus” (2Kor 10:3-5).
De Satan gebruikt verschillende strategieën om het finale doel te bereiken met zijn eeuwenoude
oorlog tegen het koninkrijk van het licht. Geleidelijk wordt er overgegaan tot meer rechtstreekse
aanvallen en een grotere mate van rechtstreeks beheer over de mensen, om het einddoel te bereiken
van een volledig ontplooide satanische orde op alle levensterreinen. De strijd om de verscherping
van het demonisch beheer dat Satan onder de mensen voert, neemt de vorm aan van zeven oorlogen.
Deze zijn de volgende:

1. Godsdienstige oorlog
Het is een hoge prioriteit bij Satan om het mensdom geestelijk te misleiden en in zijn macht te krijgen. Dit wordt bereikt door verschillende methoden:
Valse profeten in de ‘Christenwereld’
In zijn meest verbloemde vorm valt Satan de kerk van Jezus Christus aan door bemiddeling van
valse profeten, die zichzelf voordoen als gezanten van Christus en bij hen binnendringen (2Kor
11:13-15; Matt 7:15; 1Joh 4:1). Met valse profeten in de Christenheid bedoelen we niet slechts de
Roomse priesterorde en de vele sekteleiders, maar ook de menigte misleiders die in Protestants/Evangelische kringen werkzaam zijn. Ook de huidige opleving van wonderwerkers is daarbij
inbegrepen. Door hen wordt verwarring gezaaid en mensen van Christus afvallig gemaakt (2 Kor
11:2-4). Een gemeenschappelijk kenmerk van valse profeten is dat zij elkaar niet bekritiseren, en
achter de schermen zelfs met elkaar samenwerken. Zij zullen bijvoorbeeld allen de paus als een
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groot leider bestempelen en zich met de Katholieke kerk associëren. Hun oecumenische betrekkingen houden hiermee niet op maar reiken verder naar de niet-christelijke wereld uit, waar zij ook
banden smeden met Moslims, Boeddhisten, Hindoes en voorouderaanbidders. Zij beweren dat “allen dezelfde God aanbidden” - wat een leugen!
Valse godsdiensten
Op een meer openlijke wijze wordt het mensdom door middel van niet-christelijke godsdiensten
misleid om afgoden te aanbidden, wat in werkelijkheid demonen zijn: “Ja, [ik zeg], dat hetgeen de
heidenen offeren, zij de duivelen [Gr. daimoniois] offeren, en niet aan God; en ik wil niet, dat gij
met de duivelen [Gr. daimonión] gemeenschap hebt” (1Kor 10:20). De aanhangers van deze godsdiensten weten niet dat zij met Satan en zijn demonen bezig zijn, die zich achter de maskers van
goden verschuilen. Zij zijn slachtoffers van de vele leugens van Satan, die “de vader van de leugen”
is (Joh 8:44). Het valse, misleidende ‘Christendom’ met zijn streven naar universele oecumene
heeft er geen bezwaar bij de hand te reiken aan niet-christelijke geloven, omdat zij allemaal de god
van deze wereld aanbidden die de zinnen van de mensen heeft verblind (2Kor 4:4).
Occultische machten
Een nog meer progressieve openbaring van Satan is deze door middel van occultische of mystieke
praktijken. Nog steeds koppelt hij dit niet rechtstreeks aan zijn naam en zijn koninkrijk, zodat de
mensen gemakkelijker misleid kunnen worden om van de ware God af te vallen. Door middel van
de New Age beweging en zijn geassocieerde inzettingen zoals toverij, spiritisme, transcendente
meditatie, toekomstvoorspelling, psychische krachten, astrale projectie, zelfgenezing, buitenzintuiglijke waarneming, telekinese, enz., wordt de kracht van Satan uitgewerkt en stellen vele mensen
daarin hun vertrouwen.
Satanisme
De rechtstreekse openbaring van Satan kan, wegens de inherente afstotelijkheid van het idee,
slechts aan hoogst misleide en geestelijk totaal verworden mensen gedaan worden. In het verleden
bleef dit tot kleine groepjes beperkt, maar thans neemt dit zeer in omvang toe. Onder deze mensen
openbaart hij zichzelf en zijn demonen in al hun afschuwelijkheid en bloeddorstigheid, en dringt hij
op rechtstreekse aanbidding aan. Zij discipelen worden geteisterd en geestelijk onderdrukt als zij
zijn opdrachten niet uitvoeren.

2. Oorlog tegen morele waarden
De morele normen van de mens die God door zijn wetten en voorschriften, alsook door het geweten
in de mens heeft vastgelegd, worden voortdurend door Satan in vraag gesteld, aangevallen en afgebroken. Het morele verval wordt door demonen bevorderd opdat Gods moraliteit voor de mens uiteindelijk wereldwijd vervangen kan worden door tegenovergestelde waarden en satanische immoraliteit. Deze twee polen kunnen als volgt tegenover elkaar gesteld worden:
Gods moraliteit
Waarheid
Gerechtigheid
Zelfbeheersing
Eerlijkheid
Zedelijkheid
Nuchterheid
Eerbied voor God
Reine gewoonten
Ordelijkheid
Zachtaardigheid
Vredelievendheid
Vergevensgezindheid
Liefde

Satans immoraliteit
Leugen
Ongerechtigheid
Bandeloosheid
Valsheid en corruptie
Onzedelijkheid
Dronkenschap
Belastering van God
Een onrein, vuil leven
Wanordelijkheid
Wreedheid
Gewelddadigheid
Wraakzuchtigheid
Haat
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Levenbewarend

Levenverwoestend

Satan beseft dat hij met zijn oorlog tegen morele waarden een erg grote slag kan slaan in de overname, het beheer en de vernietiging van het mensdom. Het Romeinse rijk is b.v. nooit militair ten
val gekomen, maar is als gevolg van het morele verval intern verrot geraakt en heeft zichzelf vernietigd. Zwelgerij, dronkenschap, hoererij, homoseksualiteit, materialisme, corruptie, diefstal en
omkoperij waren verantwoordelijk voor het ene schandaal na het andere. Dit heeft de integriteit en
doeltreffendheid van de regeringen in Rome en Constantinopel totaal ten gronde gebracht.
De wereld wordt gestadig en zeker onder de dekmantel van ‘humanistische hervomingen’ in de
richting gevoerd van een demonische immoraliteit. Wanneer dit proces ver genoeg gevorderd is, zal
de Antichrist als ‘de mens der zonde’ (2Thess 2:3) geopenbaard worden. Hij zal de leidende figuur
zijn in de zondecultuur van de nieuwe wereldorde. Hij zal alles doen naar zijn welgevallen (Dan
11:36), door middel van demonische machten regeren (Op 13:2), God belasteren (Op 13:5-6), samen met Satan door een moreel en godsdienstig erg vervallen mensdom aanbeden worden (Op
13:4), een geweldenaar en massamoordenaar zijn (Dan 11:44) en hij zal iedereen laten terechtstellen
die weigert hem te aanbidden (Op 13:15).

3. Psychische oorlog
Er is tegen het mensdom ook een psychische oorlog gaande om hen van het logisch denken, wat op
logische feiten is gebaseerd, af te doen keren. Zij worden wijsgemaakt dat zij hun verborgen psychische potentieel moeten ontdekken, door over te schakelen van hun ‘rationele linkerhersenhelft’
naar hun ‘creatieve rechterhersenhelft’. Hierdoor zullen zij een supergeheugen en ‘krachten’ voor
zelfgenezing ontdekken, alsook de ‘gaven’ van helderziendheid, telepathie, enz. Deze ontdekkingen
staan volgens hen in verband met het tot dusver onbekende deel van het menselijke potentieel,
waarnaar verwezen wordt als ‘het diepere zelf’ of ‘het hogere zelf’. De buitenzintuiglijke technieken die gebruikt worden om deze overschakeling te bewerkstelligen, zijn hoofdzakelijk transcendente meditatie, zelf-hypnose en yoga.
De slachtoffers van Satans psychische oorlog denken en doen geheel anders als voorheen. Zij zien
alles als één - ook de verschillende godsdiensten.. Deze filosofie wordt monisme1 of synthesedenken genoemd. Deze misleide mensen houden ermee op tegenstellend te denken, volgens these/antithese, door geen onderscheid meer te maken en verzoening te brengen (synthese) tussen tegenovergestelde categorieën van dingen, zoals het koninkrijk van God versus het koninkrijk van
Satan, waarheid versus leugen, enz. Zij geloven zonder voorbehoud aan ‘eenheid’ en bezien alles
als onderdeel van een groter kosmisch geheel. Satans wereldregering en zijn alliantie van wereldgodsdiensten zullen voor deze mensen volkomen aanvaardbaar zijn (Op 13:3-7).

4. Sociale oorlog
God heeft als de Schepper van mensen ook regels over sociale identiteit en groepsvorming ingesteld, zodat menselijke samenlevingen ordelijk kunnen voortbestaan. Deze instellingen zijn allemaal
het doelwit van Satans hevige aanvallen:
God heeft de mens als man en als vrouw gemaakt, met verschillende ingesteldheden en sociale rollen, wat aan elkeens identiteit gekoppeld is. Hun voorkomen, houding, kledingsgedrag en haarstijlen moeten de verschillen reflecteren en eerbiedigen. De mannen moeten in elk opzicht echt mannelijk en de vrouwen echt vrouwelijk zijn. De duivel tracht echter deze verschillen uit te wissen. Een
gelijkmakingsproces wordt ingezet en homoseksualiteit tot een aanvaardbare alternatieve leefwijze
verheven. De samenleving wordt op een niet-seksistische grondslag gereorganiseerd zodat de rolverschillen tussen mannen en vrouwen verdwijnen. Omdat God de man als hoofd over de vrouw
heeft aangesteld, en de meeste samenlevingen steeds paternalistisch zijn, wordt radicaal feminisme
1

Monisme [filosofie], een eenheidsleer, dwz. elk wijsgerig systeem dat in tegenstelling tot dualisme en pluralisme
uiteindelijk één, een samenhang verlenend principe aanneemt ter verklaring van het geheel van de werkelijkheid. Soms
worden wijsgerige onderzoeken naar één zinverlenend principe ook monistisch genoemd (Encarta 2002).
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nu door Satan en zijn misleide humanistische medewerkers beijverd om een gelijkmakingsproces te
realiseren.
Op dezelfde wijze worden cultuurverschillen in samenlevingen uitgevlakt zodat mensen van hun
volksverband vervreemd raken en allemaal samen als wereldburgers geclassificeerd kunnen worden. Dit is de grondslag van de nieuwe wereldorde van de Antichrist. Allen die aan dit gelijkmakings- en vermengingsproces 2 deelnemen, zijn medewerkers van Satan in zijn strijd om sociale en
culturele ontwrichting en identiteitsloosheid op aarde te scheppen. Dit is een oorlog tegen Gods
standaarden en regels voor individuen, groepen en naties.

5. Economische oorlog
In het koninkrijk van de duisternis wordt geld als een erg belangrijk wapen beschouwd. Hiermee
beheert de duivel de mensen hun levens, koopt hen om en biedt hen allerlei genietingen van wereld
en vlees. Als hij erin kan slagen een materialistische levensbeschouwing bij een persoon te scheppen, weet hij dat dit een vorm van afgodendienst is. De geldgod is Mammon. Volgens de Bijbel
kunnen wij niet tegelijk God en de Mammon dienen (Matt 6:24).
Satan streeft er ook naar om wereldwijd een centrale geldmacht te vestigen. Dit gebeurt elektronisch en volgens een numeriek stelsel. Hierdoor wil hij alle mensenlevens volkomen beheren zodat
“niemand mag kopen of verkopen” zonder een bepaald nummer (Op 13:16-18).
Om de mensen hun geldzaken internationaal te kunnen laten beheren moet er een oorlog tegen economische onafhankelijkheid gevoerd worden. Mensen en landen moeten door schulden afhankelijk
gemaakt worden. De buitenlandse schuld bij grote banken, het IMF en de Wereldbank moet zo
hoog oplopen dat men verplicht zal worden om buitenlands, en uiteindelijk wereldbeheer, over hun
economieën te aanvaarden 3. Het is op dit niveau dat de duivel door middel van de Antichrist de
wereld ook economisch zal overnemen en regeren.

6. Politieke oorlog
Satan voert ook erg duidelijk een politieke oorlog tegen het mensdom. Gods orde voor de naties is
gebaseerd op het beginsel van onafhankelijke en zelfbeschikkende volkeren, die hun eigen regering
en grondgebied bezitten. Handelingen 17:26-27 zegt:
“En [God] heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bepaald hebbende de tijden te voren verordineerd, en de grenzen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem wellicht tasten en vinden mochten ...”
De allereerste rebellie die Satan tegen de bestaande orde van onafhankelijke naties heeft ingezet,
was de vestiging van het antieke Babylonische rijk en de toren van Babel.
Het grondmotief voor deze poging was politieke, godsdienstige, economische en taalkundige eenheid op aarde. Zij wilden niet over de aarde verstrooid worden (Gen 11:4-6). Dit was echter verkeerd in de ogen van de Heer, en daarom heeft Hij hun plannen verward en de deelnemende naties
laten wegtrekken, om zonder de overheersing van een wereldregering hun eigen regeringen in te
stellen en hun eigen bestaan te leiden.
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Vermengingsproces: Denk aan de voeten van het Statenbeeld (Dan 2), die een voorstelling zijn van de vermengde
volkeren (Dan 2:43) in de eindtijd: “ijzer vermengd met modderig leem” (Dan 2:41), zodat er geen hechte eenheid is.
Gods koninkrijk zal het beeld aan deze voeten treffen, alle wereldrijken (Statenbeeld) verpulveren, en de aarde vullen
met zijn heerschappij (Dan 2:44).
3
Zie ook Globalisme: Het globalisme, gekenmerkt door een vrije wereldconcurrentie, brengt met zich mee dat banken,
industrieën, verzekerings- en oliemaatschappijen onderling fusies aangaan om zich door schaalvergroting te wapenen
tegen deze concurrentie. De economische macht van deze multinationale ondernemingen overtreft die van menig middelgroot land en door hun internationale vertakkingen zijn zij steeds moeilijker controleerbaar voor regeringen. Dit laat
zich vooral voelen in de nog jonge vrije marktdemocratieën van de voormalige Sovjet-Unie. In tien jaar tijd is hier een
oncontroleerbaar roofkapitalisme ontstaan dat tot grote politieke en sociale onevenwichtigheid leidt (Encarta 2002).
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De duivel heeft echter nooit zijn plannen voor een alternatieve orde, gebaseerd op internationale
politieke overheersing van de naties, laten varen. Door de eeuwen heen zijn er verscheidene goddeloze wereldregeringen opgekomen. Zij hebben allen de volkeren onderdrukt, een heidense wereldgodsdienst op hen afgedwongen en door middel van slechts één taal geregeerd. Er waren ook verscheidene onsuccesvolle pogingen in deze richting, waarvan de meest recente die van Hitler in de
Tweede Wereldoorlog.
Telkens wanneer Satan een poging in deze richting loodst, bereid hij voor zich een sterk leider voor,
die een machtspositie verkrijgt en zichzelf als een politieke en militaire dictator vestigt. Door
machtsuitbreiding lijft hij andere volkeren bij zijn rijk in en bevordert zo zijn plannen voor een wereldheerschappij. Wegens hun inherente immoraliteit, corruptie en de onderdrukking en uitbuiting
van volkeren zijn deze rijken echter altijd weer ten val gekomen.
Volgens de Bijbel zal Satan een finale poging aanwenden om Gods orde van zelfbeschikkende naties omver te werpen, en in plaats daarvan een nieuwe wereldorde van internationale politieke,
godsdienstige en economische, sociale en taalkundige eenheid in te stellen. De man die hij voor
deze taak voorbereidt, wordt in de Bijbel ‘de Antichrist’ genoemd (en ook ‘het beest’). Het wereldrijk dat hij zal vestigen zal een herhaling zijn van Nimrods Babylonische rijk4.
Net zoals Nimrod, zal de Antichrist ook vergoddelijkt worden en door misleiding en onderhandelingen andere naties overreden om bij de nieuwe wereldorde aan te sluiten. Het zal aanvankelijk een
gezamenlijke, onderhandelde aansluiting zijn: “Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen [als
wereldhoofdstad], en een toren, welks opperste in de hemel zij [een machtige wereldgodsdienst], en
laat ons een naam voor ons maken [als wereldburgers], opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden” (Gen 11:4).
De diplomatieke onderhandelingen voor de vestiging van een nieuwe wereldorde zijn reeds onder
leiding van Amerika en bepaalde wereldlichamen begonnen 5. Wanneer de Antichrist komt, zal hij
deze onderhandelingen doorvoeren tot een wereldeenheid onder zijn leiderschap. “En hij zal het
verbond bevestigen met velen [naties] voor één week [7 jaar]” (Dan 9:27, KJV).
Wanneer de Antichrist als wereldleider aanvaard wordt, zal dit ten koste gaan van de misleide naties
met wie hij een verbond zal gesloten hebben. Hij zal niet in hun dienst staan, maar in de dienst van
Satan zelf, die hem voor deze positie heeft voorbereid: “...en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn
troon, en grote macht” (Op 13:2).
Wij moeten goed begrijpen dat de duivel benevens aanvallen op individuen en groepen, ook een
strategie volgt om de naties te verleiden, zodat zij aan hem dienstbaar worden en bij zijn satanische
orde worden ingeschakeld. Wij lezen in Openbaring 20:3 dat de duivel ná Christus’ wederkomst
‘gebonden’ zal worden “opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden
geëindigd zijn”. Daarna zal hij losgelaten worden om de naties nog éénmaal te verleiden om hen
voor een gezamenlijke strijd tegen Gods koninkrijk te verenigen en voor een militair optreden te
mobiliseren (Op 20:7-10).
Tegenwoordig worden de naties politiek misleid om hun soevereiniteit prijs te geven, zoals b.v. in
Europa, en hen in toenemende mate bij de nieuwe wereldorde in te schakelen. Individuele volkeren
worden beetje bij beetje beroofd van hun door God gegeven zelfbeschikkingsrecht en bij grotere
eenheden ondergebracht. Zodoende worden landen, streken, continenten, en uiteindelijk ook de hele
wereld politiek verenigd als voorbereiding op de komst van de Antichrist. Dit is een politieke en
ideologische oorlog die vanuit het rijk der duisternis tegen de volkeren gevoerd wordt.
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Het gaat hier mijns inziens primair om het herstel van het Romeinse Rijk. Dit neemt niet weg dat de gelijkenis van de
nieuwe wereldorde met het Babylonische opzet erg groot is. In feite gaat het om Satans poging om het herstel van wat
hem in Babylon eertijds niet gelukt is: een eenheidsregering over het gehele mensdom.
5
Encarta zegt: de Verenigde Staten van Amerika zijn in 1991 feitelijk de enig overgebleven wereldmacht. Vol zelfvertrouwen spreken zij van een ‘nieuwe wereldorde’ die vrij zal zijn van oorlog, dreiging en dictatuur. De Verenigde Naties worden hierin een hernieuwde krachtige rol toebedacht in het handhaven van vrede en veiligheid (Encarta 2002
onder ‘twintigste eeuw’).
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7. Militaire oorlog
In associatie met zijn politieke oorlog tegen onafhankelijke landen - vooral christelijke landen die
satanische ideologieën weerstaan - vuurt Satan ook militaire overwinningstochten aan om goddeloze rijken te vestigen en uit te breiden. Hij is “de god der vestigingen” (Dan 11:38) die geweld gebruikt om vestingen in te nemen, landen van hun zelfbeschikking te beroven en aan sterkere tegenstanders te onderwerpen. Zodoende worden de belangen van het koninkrijk der duisternis bewust of
onbewust door de overheersers bevorderd.
Vele oorlogen zijn al door Satan tegen Israël aangestoken in een poging om het uitverkoren volk uit
te wissen van waaruit de Messias geboren zou worden, en naar welk volk Hij ook binnenkort zal
terugkeren om de wereld vanaf de troon van David te regeren. Deze oorlogen vloeien dikwijls voort
uit samenzwering tegen de God van Israël:
“Een lied, een psalm van Asaf. 2 O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o
God! 3 Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op. 4 Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen. 5
Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den
naam Israëls niet meer gedacht worde. 6 Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; 7 De tenten van Edom en der Ismaëlieten, Moab en de
Hagarenen; 8 Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus. 9 Ook heeft
zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela” (Ps 83:19).
Grote oorlogen tegen het volk Israël en verscheidene christelijke groepen en naties zijn sinds
Nieuwtestamentische tijden door het Romeinse rijk, de Islamitische naties, het Vaticaan, de Nazi’s,
Communistische landen en andere mogendheden gevoerd. Satan blaast deze oorlogen aan en zal dit
ook in de toekomst doen. De twee oorlogen die waarschijnlijk het hoogst genoteerd staan in Satans
agenda voor de eindtijd, zijn de Russisch-Arabische inval in Israël (Ezech 38 en 39) en de derde
wereldoorlog (de slag van Armagéddon). Deze zullen voorafgegaan worden door intensieve demonische aanvuringen:
“En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse
profeet, drie onreine geesten [gaan], de kikvorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en
zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag van de almachtige God ... En zij hebben hen vergaderd in
de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armagéddon” (Op 16:13-16).
Terwijl wij ons nader tot de verdrukkingsperiode bewegen, zullen oorlogen en revoluties aanhouden
en toenemen, met het duivelse doel totale wanorde te scheppen tussen de naties. Onder deze omstandigheden zullen zij bereid zijn om de tijdelijke vrede en eenheid die de Antichrist hen aanbiedt,
te aanvaarden en zodoende onderdanen van zijn wereldorde te worden. Zij zullen afstand doen van
hun politieke en economische zelfbeschikking (Op 17:13) en ook Satans ‘Vredevorst’ als hun gemeenschappelijke ‘Messias’ vereren en aanbidden (Op 13:3-4).

Persoonlijke toepassing
Het is belangrijk dat wij deze oorlogen van Satan niet zien als louter tegen groepen gericht. We
moeten dit persoonlijk opvatten omdat ze tot elk individu gericht zijn. De duivel wil ú godsdienstig
misleiden om in leugens te geloven; hij wil ú verleiden tot immoraliteit en zonde; hij wil ú psychisch beïnvloeden en brainwashen om u met buitenzintuiglijke waarneming bezig te houden en in
termen van ‘universeel eenheidsdenken’ te denken; hij wil úw sociale identiteit, alsook úw geslachts- en volksidentiteit verzwakken of zelfs vernietigen; hij wil ú economisch beheren en intimideren; hij wil ú politiek betrekken bij structuren van de nieuwe wereldorde; en hij wil ú tenslotte
ook vernietigen in zijn laatste oorlog, omdat hij een mensenmoordenaar is van het begin af.

Geestelijke oorlogvoering
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Geestelijke oorlogvoering is niet zomaar een gespecialiseerde activiteit voor enkelingen, maar een
wezenlijk deel van ons algemene christelijke leven. Alle christenen moeten de Boze weerstaan en
hem overwinnen in de strijd. “Zo onderwerpt u dan aan God, weerstaat de duivel, en hij zal van u
vlieden” (Jak 4:7).
Wat zijn de geestelijke wapens waarmee wij vestingen kunnen neerwerpen, boze plannen breken,
hoogten neerwerpen, en gedachten gevangen nemen tot gehoorzaamheid aan Christus? (2 Kor 10:35). Dat zijn de volgende:
Geloof
Wij moeten een sterk en onwankelbaar geloof in de Heer Jezus hebben: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, [namelijk] ons geloof.
Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?” (1Joh 5:4-5).
Deze strijd is sedert de zondeval van Adam en Eva aan de gang en is door de eeuwen heen ononderbroken voortgegaan. De Heer heeft tegen Kaïn gezegd: “...de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen” (Gen 4:7). Heerst u over de zonde, of bent u onmiddellijk door de zonde overwonnen en er een slaaf van geworden? De aanklacht tegen vele christenen is: “Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde” (Heb 12:4). Wij
hebben de opdracht om weerstand te bieden tegen de duivel en zijn verzoekingen en door het geloof
meer dan overwinnaars in Christus te zijn. De finale overwinning in de strijd tegen de Boze - dit is
de volle implementatie van de overwinning die op Golgotha behaald werd - zal pas aan het einde
van deze bedeling plaatsvinden. Tot dan zijn wij soldaten van het kruis die door de vervulling met
de Heilige Geest krachtig moeten worden in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Wij moeten de
volle wapenuitrusting van God aantrekken opdat wij staande kunnen blijven tegen de listen van de
duivel. De Heer Jezus zal bij zijn wederkomst, tijdens de slag van Armageddon, de machten der
duisternis vernietigen: de Antichrist en de valse profeet zullen levend in de vuurpoel geworpen
worden, Satan (de verleider van de naties) zal duizend jaar lang gebonden en opgesloten worden en
de Heer Jezus zal daarna in het vrederijk samen met de zijnen over de aarde regeren (Op 19:20 20:6). De strijd van het geloof moet dus vastberaden voortgezet worden totdat wij bij de wederkomst Hem zullen zien die de voleinder van het geloof is (Heb 12:1-2).
Gebed
Er is grote kracht tot overwinning in het gebed gelegen. Wanneer wij aanvallen en verzoekingen
van de Satan ervaren, moeten wij dadelijk onze toevlucht nemen tot een gebed tot onze Heer. “God
is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtig bevonden een Hulp in benauwdheden” (Ps 46:2).
“De Naam des HEEREN is een Sterke Toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen, en in een Hoog
Vertrek gesteld worden” (Spr 18:10). Wij moeten ook voor anderen bidden die problemen hebben
of in verschillende vormen van benauwdheid verkeren. De Heer verhoort gebeden die volgens zijn
wil gebeden worden: “Gij hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen” (Ps 65:3). Als u een heilig en
rechtvaardig leven leidt, zullen uw gebeden de Heer verheerlijken en een grote invloed uitoefenen
op mensenlevens: “Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt;
een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel” (Jak 5:16).
Het Woord
“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard”
(Heb. 4:12). De Bijbel bevat de waarheid over God, zijn raadsplan, zijn weg van verlossing voor
zondaars, zijn oordeel over zonde, enz. Deze waarheid bezit een vrijmakende kracht: “En zult de
waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken” (Joh 8:32). Elke vorm van leugen wordt in het
licht van Gods Woord geopenbaard en veroordeeld. Wandel in het licht daarvan, dan zal u nooit
door de leugens van de Satan verstrikt worden en uit uw standvastigheid wegvallen.
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Het bloed van het Lam
In de komende verdrukkingstijd zullen de gelovigen de Antichrist overwinnen door het bloed van
het Lam (Op 12:11)6. Wij moeten geregeld erkentenis doen van het feit dat Christus zijn bloed aan
het kruis heeft gestort voor onze verlossing (Ef 1:7) en voortdurende reiniging (1Joh 1:7). Identificeer u hiermee (Op 5:9) en bepleit ook het bloed van Christus over uzelf, uw kinderen en anderen
die bescherming nodig hebben in de strijd tegen de Boze.
Getuigenis
Een christelijk getuigenis is een sterke factor in de strijd tegen de Boze. Door van de Heer en zijn
reddende genade te getuigen, scheppen andere mensen moed en beseffen ze dat er ook voor hen
verlossing is uit de macht van de duisternis. Als ik zwijg dan zet ik een ‘korenmaat’ over de lamp
en weerhoudt die om te schijnen. Dan kan ik geen licht zijn in een donkere wereld, en geen zout
voor een smakeloze aarde. Neem in het openbaar een sterk standpunt in voor Jezus Christus en zijn
koninkrijk en weersta zodoende de plannen en praktijken van de duivel. Deins niet terug voor de
implicaties van uw standpunten - dit is een deel van de strijd. De Heer zal u kracht geven en bewaren.
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De gelovigen van de Gemeente zullen vóór de verdrukkingstijd opgenomen worden. Zie Malans boek Die Wegraping.
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