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God gebruikt de invloeden van het kwaad 
voor Zijn doel 

Uit de Herziene Statenvertaling. M.V. 22-6-2019. Update 30-1-2021 

 
 

1. God gebruikt satan en demonen voor Zijn doel 
Rechters 9:23  boze geest gezonden. 
1 Samuël 16:14-16  boze geest bij de Heer vandaan. 
1 Koningen 22:19-23  leugengeest gegeven. 
2 Kronieken 18:22  leugengeest gegeven. 
Job 1:12 – bezittingen in satans hand gegeven.  
Job 2:6-7  zweren in satans hand gegeven. 
Jesaja 19:14  geest van verwarring ingeschonken. 
Romeinen 11:8  geest (eigen gemoed of echte geest) van diepe slaap gegeven. 
1 Korinthiërs 5:5  over te geven aan de satan. 
2 Korinthiërs 12:7  een engel van de satan gegeven. 
2 Thessalonicenzen 2:9-12  dwaling van satan gezonden. 

2.  God laat invloeden van satan en demonen toe voor Zijn doel: 

o Satan als de vorst en god van deze wereld: 
Johannes 12:31 – de vorst van deze wereld. 
Johannes 14:30 – de vorst van deze wereld. 
Johannes 16:11 – de vorst van deze wereld. 
Lukas 4:5-6 – de koninkrijken van de wereld zijn aan satan overgegeven. 
Handelingen 26:18 – de macht van de satan. 
2 Korinthiërs 4:4 – de god van deze eeuw / wereld. 
Efeziërs 2:2 – de aanvoerder van de macht in de lucht. 
Efeziërs 6:12 – het kwaad in de hemelse gewesten. 
Kolossenzen 1:13 – de macht van de duisternis. 
Kolossenzen 2:15 – de overheden en de machten. 
1 Johannes 5:19 – de hele wereld ligt in het / de boze. 

o Satanische en demonische invloeden: 
Job 1:12 – bezittingen in satans hand. 
Job 2:6-7 – zweren in satans hand. 
Mattheüs 4:1-10 – verzocht door de duivel. 
Mattheüs 6:13 – gebed tegen verzoeking. 
Mattheüs 9:33 – bezetenheid. 
Mattheüs 16:23 – satan spreekt door Petrus. 
Mattheüs 17:18 – bezetenheid. 
Mattheüs 25:41 – de bokken. 
Markus 1:23, 26 – bezetene. 
Markus 3:11 – onreine geesten (bezetenen). 
Markus 4:15 – satan neemt zaaisel (het Woord) weg. 
Markus 5:2 – onreine geest (bezetene). 
Lukas 6:18 – gekweld door onreine geesten. 
Lukas 13:11-16 – geest die vrouw kromboog. 
Lukas 22:3 – satan voer in Judas. 
Johannes 8:44 – hun vader is de duivel, de vader van de leugen 
Johannes 17:15 – gebed om bewaring voor de boze. 
Handelingen 5:16 – door onreine geesten gekweld. 
Handelingen 10:38 – die door de duivel overweldigd waren. 
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Handelingen 26:18 – onder de macht van de satan. 
2 Korinthiërs 11:14 – satan doet zich voor als een engel van het licht. 
Efeziërs 6:11 – listige verleidingen van de duivel. 
Efeziërs 6:12 – wereldbeheersers, geestelijke machten v.h. kwaad in de hemelse gewesten. 
Efeziërs 6:16 – vurige pijlen van de boze. 
1 Thessalonicenzen 2:18 – satan verhindert. 
2 Thessalonicenzen 3:3 – God zal versterken en bewaren voor de boze. 
1 Timotheüs 4:1 – misleidende geesten en leringen van demonen. 
1 Timotheüs 5:15 – sommigen gaan de satan achterna. 
2 Timotheüs 2:25-26 – de strik van de duivel 
Jakobus 3:15 – duivelse wijsheid. 
Jakobus 4:7 – bied weerstand aan de duivel. 
1 Petrus 5:8 – de duivel gaat rond als een brullende leeuw om te verslinden. 
1 Johannes 3:8 – wie de zonde doet is uit de duivel. 
1 Johannes 3:10 – de kinderen van de duivel. 
1 Johannes 4:1 – beproef de geesten. 
1 Johannes 5:18-19 – de hele wereld ligt in het / de boze. 
Openbaring 2:10 – de duivel zal enigen van u in de gevangenis werpen. 

3.  God laat ALLE dingen samenwerken ten goede voor gelovigen: 
Romeinen 8:28 – voor hen die God liefhebben werken alle dingen mee ten goede. 

 
 
 

 

 

Zie verder: 
o Overzicht satanische en demonische invloeden: Satan is de god van deze wereld: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/satan-god-vd-wereld.pdf 

o Lessen over Romeinen 8:28: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen-8_28.pdf 
o Rubriek “Duivel en demonen”: http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel 
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