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Inhoud: Feiten over de structurele samenstelling van het koninkrijk der duisternis, de doelstellingen van Satan en zijn demonen, alsook hun werkwijze.

1. Inleiding
De relevantie van een studie van deze aard blijkt onder andere uit de volgende overwegingen:
Er is wereldwijd een drastische toename in occulte en satanische bedrijvigheden. Dat wordt bevestigd door talloze boeken, artikels en nieuwsberichten die overal in de wereld verschijnen. Opvattingen en activiteiten van deze aard strekken zich uit over een wijd spectrum en dat gaat van zowel
openlijk satanisme, hekserij, toverij (sjamanisme)2 en spiritisme, als tot een groot aantal verborgen
(occulte) krachten die door zekere ‘kenners’ of ‘ingewijden’ worden gemanifesteerd. Laatstgenoemde categorie sluit mystieke praktijken van het koninkrijk der duisternis in, zoals b.v. astrologie, waarzeggerij, transcendente meditatie, yoga, hypnosetherapie, het verkrijgen van alternatieve
bewustzijnstoestanden, oosterse vormen van geloofsgenezing, holistische3 genezing, visualisering,
telepathie, psychokinese, helderziendheid, suggestologie, suggestopedie, buitenzintuiglijke waarneming, levitatie, astrale projectie, enz. Occulte hulpmiddelen zoals kristalbollen, divinatiemethoden, piramides en bezweerde amuletten, worden algemeen gebruikt en ter beschikking gesteld van
beginners. Om duidelijk onder de indruk te komen van de geweldige toename van deze mystieke
verschijnselen in de moderne samenleving, zowel binnen de kerk als erbuiten, kan men beste eens
twee boeken lezen van Dave Hunt: The new spirituality, en Occult invasion – the subtle seduction of the world and the church.
1. Een erg belangrijk terrein waarop occulte krachten bekend gemaakt worden en sterk onder miljoenen zogenaamde ‘christenen’ werkzaam zijn, is de bemiddeling van valse profeten binnenin
christelijke kerken en zogenaamde christelijke bewegingen. Hieronder valt vooral de “Word-Faith”
beweging. Hier komen de duivel en zijn medewerkers als engelen des lichts naar voor om naar bewering Gods kracht te manifesteren door verschijnselen zoals ‘vallen in de geest’, ‘lachen in de
geest’, ‘profeteren in de geest’ en een groot aantal tekenen en wonderwerken. Dit komt allemaal
neer op de bekendmaking van een “andere Jezus”, de verkondiging van een “ander evangelie”, en
een “andere geest” die onder talloze naïeve mensen werkzaam is (2Kor 11:4)4. Het is ook een verschijnsel dat in de eindtijd moet toenemen, zoals 1Tim 4:1 beklemtoont:
“Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen”
Deze werkingen en leringen van demonen, binnen het verband van het Christendom, werd volledig
uitgewerkt in boeken zoals Christianity in crisis door Hank Hanegraaf, The great evangelical
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Sjamanisme: De aanduiding voor een complex van geloofsopvattingen en handelingen rond een sjamaan: een man
(soms een vrouw) die in staat is in contact te treden met geesten en die zulks meestal doet om zieken te genezen (de
tovenaar of medicijnman van een stam). Sjamanen komen bij zeer veel volken voor, bijv. in Afrika, Oceanië en Indonesië, maar het verschijnsel is het best bekend van de Eskimo’s en Lappen. (Encarta 2002).
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Holisme (v. Gr. holos = geheel): Opvatting dat er een samenhang bestaat in de werkelijkheid die enkel uit een beschouwing van het geheel blijkt en niet terug te vinden is in de onderdelen (Van Dale).
4
2Kor 11:4: “Want indien hij, die komt, een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of [indien] gij een
andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt
gij [hem] met recht”
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disaster door Francis Schaeffer5, The seduction of Christianity door Dave Hunt, en The signs
and wonders movement exposed door Haville, Foster en Glover. Hoeveel mensen zijn al niet door
leringen en ervaringen van deze aard misleid geworden en in verwarring gebracht. Velen van hen
gaan hulp zoeken bij therapeuten of zielzorgers omdat zij niet eens beseffen wat er met hen geestelijk is fout gelopen.
2. Vanuit een dispensationeel6 oogpunt moet men vooral een chiliastische7 kijk hebben op de toename dan deze praktijken in de eindtijd. De grote afval in de laatste dagen is er ter voorbereiding
van de verschijning van “de mens der zonde”:
“Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want [die komt niet], tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs … [Hem, zeg ik,]
wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen” (2Thess 2:3, 9)
De kracht van geestelijke misleiding moet niet onderschat worden. Het allereerste teken van de
eindtijd dat de Heer Jezus in Zijn profetische rede noemt is:
“En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide …” (Matt 24:4).
Hij zei ook:
“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden”
(Matt 24:24).
De meerderheid van de mensen raken gemakkelijk door de manipulering van occulte krachten in
vervoering, en zij beschikken meestal niet over het vermogen om onderscheid te maken tussen
Goddelijke werken en mystieke, occulte verschijnselen:
“Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele
valse profeten zijn uitgegaan in de wereld” (1Joh 4:1).
Uit onkunde stellen mensen zich gemakkelijk voor iets open en zo zullen zij ook gemakkelijk de
Antichrist achterna lopen wanneer die op het toneel zal verschijnen en zal zeggen dat hij Christus is.

2. De werkelijkheid van de strijd
“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 vanwaar grote en beslissende invloeden uitgaan naar alle mensenlevens. Omdat mensen naast hun
lichaam en ziel ook een geest bezitten, zijn zij zich geestelijk bewust van de geestenwereld en zijn
ze ontvankelijk voor de invloeden daaruit.
De grote impact van geestelijke invloeden beklemtoont de noodzakelijkheid van een grondige kennis erover. Zelfs al kiezen mensen ervoor om de werkelijkheid te negeren, worden zij er nochtans
intensief door beïnvloed. De twee grote werkelijkheden in de geesteswereld zijn het koninkrijk van
God en het koninkrijk van Satan.
Deze twee koninkrijken staan in oppositie tegenover elkaar omdat ze beide wedijveren voor de zielen van mensen, en omdat zij zich ook voorbereiden om zich zichtbaar op aarde te openbaren. Het
koninkrijk van de duisternis zal de Antichrist sturen om persoonlijk de aarde te regeren, terwijl het
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koninkrijk van God de ware Christus zal sturen om het aardse koninkrijk van Satan te vernietigen
en Zijn vrederijk te vestigen.
Alle christenen zijn gewikkeld in de strijd tegen Satan, die de grote tegenstander van God is. Dit is
een erg wérkelijke strijd en het is voor ons van het uiterste belang om de strategieën van Satans koninkrijk te verstaan opdat wij in de strijd staande kunnen blijven.
Het belangrijke gevechtsterrein bestaat uit de mensenlevens die naar Gods beeld zijn geschapen. In
de directe aanvallen van de duivel op het koninkrijk van het licht probeert hij God te onttronen en in
Zijn plaats de heerser van de heelal te worden. Zijn strijd op aarde is erop gericht om alle mensen
naar geest, ziel én lichaam te beheren en door hen aanbeden te worden.
Er zijn verschillende terreinen en graden van het beheer die Satan over de mensen heeft, en het is
zijn grote doel om dit beheer uit te breiden. De Bijbel zegt:
“Wij weten … dat de gehele wereld in het boze ligt” (1Joh 5:19).
Het koninkrijk van God heeft echter ook gevestigde belangen en een aanzienlijk aantal aanhangers
hier, maar zij zijn een minderheid binnen een 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 om de aarde te onderwerpen
en heerschappij erover 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 zijn Satan en de gevallen engelen “de geweldhebbers van deze
wereld, van de duisternis dezer eeuw”8 geworden.
Het zondige en moreel verworden mensdom heeft hierna een keuze tussen twee koninkrijken gehad
- het koninkrijk van God en het koninkrijk van Satan. Een vrijheid van wil, opdat elkeen kan beslissen tot welk koninkrijk hij of zij wil behoren, zou de bepalende factor zijn of er geestelijk licht óf
duisternis op de aarde, of in bepaalde delen ervan, zou heersen. De zondige ingesteldheid en de onbekeerlijke harten van de meerderheid van de mensen is de reden waarom gelovigen zich overal
temidden van een krom en verdraaid geslacht bevinden, onder wie zij schijnen als lichten in de wereld (Fil 2:15).
Omdat zij opzettelijk in duisternis en zonde leven, liggen de meeste mensen onder 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).
De meerderheidssteun die het koninkrijk van de duisternis op aarde geniet - voorgebracht door de
bewandelaars van de brede weg (Matt 7:13) - is de reden waarom de Bijbel spreekt van “deze tegenwoordige boze wereld” (Gal 1:4). De grote massa volgelingen van Satan die over de brede weg
naar de hel lopen, zijn zij “in wie de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft” (2Kor 4:4). De god
van deze donkere wereld is Satan. Jezus verwijst naar hem als “de overste der wereld” (Joh 14:30).
Satan regeert echter niet over 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). Hoewel zij van
het beheer door de Boze bevrijd zijn, zijn christenen nochtans betrokken bij de hevige strijd die tegen het koninkrijk van het licht gevoerd wordt. Het is daarom dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt:
“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 dezen misleidt, intimideert en onderdrukt zoals hij wil. Zijn aanvallen zijn gericht op de gelovigen, die hem
weerstaan en zich erop toeleggen anderen te helpen om vanonder de macht van de duisternis bevrijd
te worden. De christenen hebben dus in de Naam van Jezus ook tegen hém de oorlog verklaard:
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“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).

3. Satans Oorlogen tegen het Koninkrijk van God
Er worden door Satan verschillende strategieën gevolgd om het finale doel met zijn eeuwenoude
oorlog tegen het koninkrijk van het licht te bereiken. Geleidelijk worden er meer en meer intensieve
aanvallen en een grotere mate van rechtstreeks beheer over de mensen uitgeoefend, om het einddoel
van een volledig ontplooide satanische orde te vestigen op alle levensterreinen. De strijd om de verscherping van het demonische beheer dat Satan voert onder de mensen, neemt de vorm van zeven
oorlogen aan. Dat zijn de volgende:

3.1 Godsdienstige oorlog
Het is voor Satan van prioritair belang om het mensdom geestelijk te misleiden en zo in zijn macht
te krijgen. Dat wordt door verschillende methodes uitgewerkt:
Valse profeten
In zijn meest verbloemde en onrechtstreekse vorm valt Satan de kerk van Christus aan door binnen
te dringen, door bemiddeling van valse profeten die zich voordoen als gezanten van Christus (2Kor
11:13-15; Matt 7:15; 1Joh 4:1). Op die manier wordt verwarring gezaaid en mensen van Christus
afvallig gemaakt (2Kor 11:2-4).
Valse godsdiensten
Op een meer openlijke wijze wordt het mensdom door middel van niet-christelijke godsdiensten
misleid om de afgoden te aanbidden, die in werkelijkheid demonen zijn (1Kor 10:19-20). De aanhangers van deze geloven beseffen niet dat zij zich met Satan en zijn demonen ophouden, die achter
de maskers van valse goden schuilgaan. Dit is eigenlijk nog een verbloemde strategie, maar de confrontatie met het ware Christendom is meer rechtstreeks. Het blijkt dat vele zogenaamde christenen
naar een universele oecumene streven en geen bezwaar maken om zich met niet-christelijke geloven
te verzoenen, omdat zij in feite allen ertoe gekomen zijn “de god van deze wereld” te aanbidden
(2Kor 4:4).
Occulte machten
Een nóg progressievere openbaring van Satan is door middel van occulte 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 afvallig te worden. Door middel van de
New-Age-beweging en zijn daaraan geassocieerde dingen, zoals toverij, spiritisme, meditatietechnieken, yoga, waarzeggerij, astrologie, psychische krachten, astrale projectie, zelfgenezing, buitenzintuiglijke waarneming, parapsychologie, enz., worden de krachten van de Satan vrijgemaakt, en
vele mensen stellen zich daarvoor open.
Satanisme
De rechtstreekse openbaring van Satan kan, wegens de inherente afstotelijkheid van het idee,
slechts aan de hoogst misleide en geestelijk totaal verworden mensen gedaan worden. In het verleden was dit tot kleine groepjes beperkt, maar thans neemt dit erg in omvang toe. Onder deze mensen openbaart de Satan zichzelf en zijn demonen in al hun afschuwelijkheid en bloeddorstigheid, en
hij dringt aan op rechtstreekse aanbidding.
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3. 2 Oorlog tegen morele waarden
De morele normen voor de mens, die God door Zijn wetten en voorschriften, alsook door het geweten van de mens heeft vastgesteld, worden onverpoosd door Satan in vraag gesteld, aangevallen
en afgebroken. Het morele verval wordt door de demonen bevorderd, zodat de moraliteit van God
wereldwijd vervangen wordt door tegenovergestelde ‘waarden’ van de satanische immoraliteit. Deze twee polen kunnen als volgt tegenover elkaar gesteld worden:
Gods moraliteit

Satans immoraliteit

Waarheid

Leugen

Gerechtigheid

Ongerechtigheid

Zelfbeheersing

Bandeloosheid

Eerlijkheid

Valsheid en diefstal

Zedelijke kuisheid

Onzedelijkheid

Nuchterheid

Dronkenschap

Oprechtheid

Achterbaksheid

Eerbied tegenover God

Belastering van God

Reine gewoonten

Een onrein, vuil leven

Ordelijkheid

Wanordelijkheid

Zachtaardigheid

Wreedheid

Vredelievendheid

Gewelddadigheid

Vergevingsgezindheid

Wraakzuchtigheid

Liefde

Haat

Bewaring

Verwoesting

Satan beseft dat hij met zijn oorlog tegen morele waarden een erg grote rol kan spelen in de overname, het beheer en de vernietiging van het mensdom. Het Romeinse rijk b.v. is nooit militair ten
val gekomen, maar als gevolg van moreel verval intern verrot geraakt en heeft zo 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 vernietigd.
Jakobus stelt ook de moraliteit van God tegenover de morele verwordenheid van een gevallen wereld die in de macht van de Boze ligt:
“Wie is wijs en verstandig onder u? Die bewijze uit [zijn] goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en
liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel.
Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken” (Jak 3:13-18).
Onder de dekmantel van humanistische hervormingen wordt de wereld gestaag maar zeker in de
richting van een demonische immoraliteit gevoerd. Wanneer dit proces ver genoeg is gevorderd, zal
de Antichrist als de “mens der zonde” (2Th 2:3) geopenbaard worden. Hij zal de leidende figuur in
de zondecultuur zijn van de nieuwe wereldorde. Hij “zal doen naar zijn welgevallen” (Dan 11:36),
en door middel van duivelse machten regeren (Op 13:2), God belasteren (Op 13:5-6), samen met
Satan door een moreel en godsdienstig vervallen mensdom aanbeden worden (Op 13:4), een gewel
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denaar en massamoordenaar zijn (Dan 11:44), en iedereen laten terechtstellen die weigeren hem te
aanbidden (Op 13:15).

3.3 Psychische oorlog
Ook wordt er een psychische oorlog gevoerd tegen het mensdom, door hen te doen afstappen van
het rationele denken dat op logische feiten is gebaseerd. Zij worden ertoe beïnvloed om hun verborgen psychische potentieel te ontdekken, door van hun ‘rationele linker-hersenhelft’ over te schakelen naar hun ‘creatieve rechter-hersenhelft’. Hierdoor zullen zij een superieur geheugen en krachten
ontdekken voor zelfgenezing, alsook ‘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 die overschakeling te bewerkstelligen, zijn hoofdzakelijk transcendente
meditatie, zelfhypnose en yoga.
Vele psychische consulenten, humanistische psychotherapeuten en misleide ‘christelijke’ zielzorgers, helpen mensen om een nieuwe zelfontdekking te maken, hetgeen naar een alternatieve bewustzijnstoestand leidt. Sommigen van hen ontdekken hun diepere zelf, anderen ontmoeten ‘geestelijke gidsen’ die hen in staat stellen naar hun vorige levens terug te gaan om dan zo problemen op
te lossen, of om hun krachten tot zelfgenezing te gebruiken.
Deze ‘gaven’ en ontdekkingen zijn echter onmiskenbaar mystiek en demonisch van aard. Door
hieraan deel te nemen leggen de mensen allerlei vormen van zelfbeheersing af en onderwerpen zij
zich aan hogere machten. Zij stellen zich open voor de werking van onbekende en duistere geesten
en betreden daardoor de kosmische sfeer van de ‘gaven’ en ervaringen die beslist niet van God komen. Zij verwerpen alle logische en rationele argumenten uit de Bijbel, en leveren daardoor het bewijs dat de god van deze wereld (Satan) hun zinnen heeft verblind (2Kor 4:4).
De slachtoffers van Satans psychische oorlog denken en handelen geheel anders dan voorheen. Behalve dat zij op hogere geestelijke machten van een onbekende oorsprong steunen, ontwikkelen zij
mettertijd ook een nieuwe levens- en wereldbeschouwing. Alle onderscheidingen en grenzen verdwijnen, en zij zien alles als één - ook de verschillende godsdiensten. Deze filosofie wordt monisme
of synthesedenken genoemd. Deze misleide aanhangers 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 in ‘eenheid’ en
zien alles als onderdeel zijnde van een groter kosmisch geheel. Satans wereldregering en zijn alliantie van wereldgodsdiensten zullen voor deze mensen volkomen aanvaardbaar zijn (Op. 13:3-7).

3.4 Sociale oorlog
God heeft als Schepper van de mens ook regels over sociale identiteit en groepsvorming gemaakt,
zodat de menselijke samenleving ordelijk kan voortbestaan. Deze instellingen zijn allemaal het
mikpunt van Satans hevige aanvallen:
Zo heeft God de mens als man en als vrouw gemaakt, met verschillende ingesteldheden en sociale
rollen die aan elkeens identiteit is gekoppeld. Hun voorkomen, houding, klederdracht en haarstijl
moet deze verschillen reflecteren en moeten geëerbiedigd worden. De mannen moeten in alle opzichten echt mannelijk zijn en de vrouwen moeten echt vrouwelijk zijn. De duivel echter poogt deze
verschillen uit te wissen. Er wordt een gelijkmakingsproces ingesteld en ook wordt homoseksualiteit tot een aanvaardbare alternatieve levenswijze verheven. De samenleving wordt ook op een nietseksistische grondslag geherorganiseerd zodat de rolverschillen tussen mannen en vrouwen kunnen
verdwijnen. Omdat God de man als hoofd over de vrouw heeft aangesteld, en de meeste samenlevingen steeds paternalistisch zijn geweest, wordt nu een radicaal feminisme door Satan en zijn
misleide humanistische medewerkers ingezet om een gelijkmakingsproces te bewerkstelligen.
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Op dezelfde wijze worden ook cultuurverschillen in de menselijke samenlevingen uitgewist, zodat
mensen van hun volksverbanden vervreemden en allemaal samen als wereldburgers geclassificeerd
kunnen worden. Dit is nu de grondslag voor de Antichrist zijn neo-Babylonische nieuwe wereldorde. Ieder die deelneemt aan dit gelijkmakingsproces is een medewerker van Satan in zijn strijd om
sociale en culturele chaos en identiteitsloosheid op aarde te scheppen. Dit is een oorlog tegen de
standaarden en regels van God voor enkelingen, groepen en naties.

3.5 Economische oorlog
In het koninkrijk van de duisternis wordt geld als een erg belangrijk wapen beschouwd. Hierdoor
beheert de duivel de mensen hun levens, koopt hij hen om en biedt hen allerlei genietingen van de
wereld en het vlees. Als hij erin kan slagen om 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 God én de Mammon gelijk dienen (Matt 6:24).
Satan streeft er ook naar om een centrale wereldomvattende geldmacht te vestigen. Dit zal contantloos en volledig door numerieke digitalisatie bedreven worden. Hierdoor wil hij alle mensenlevens
beheren zodat niemand kan kopen of verkopen zonder een nummer (Op 13:16-18).
Om de mensen hun geldzaken internationaal te beheren moet er een oorlog tegen economische onafhankelijkheid gevoerd worden. Het individu moet door schuld in handen komen van de regering
of geldmagnaten. Ditzelfde moet op een hoger vlak ook met landen en regeringen gebeuren. Hun
buitenlandse schuld bij de grote banken, het IMF en de Wereldbank moet zó groot worden dat zij
verplicht zullen zijn om buitenlands, en uiteindelijk wereldbeheer, over hun economieën te aanvaarden. Het is op dit vlak dat de duivel d.m.v. de Antichrist de wereld ook economisch zal overnemen en regeren.

3.6 Politieke oorlog
Satan voert erg duidelijk ook een politieke oorlog tegen het mensdom. Gods orde voor de naties is
gebaseerd op het beginsel van onafhankelijke en zelfbeschikkende volkeren, die elk hun eigen regering en grondgebied hebben. Handelingen 17:26 zegt dat de Heer grenzen tussen de naties heeft
gesteld:
“[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” (Hand 17:26).
De geheel eerste rebellie die Satan tegen de bestaande orde van onafhankelijke naties opgezet heeft,
was bij de vestiging van het antieke Babylonische rijk en de bouw van de toren van Babel. Het
grondmotief voor deze poging was politieke, godsdienstige, economische en taalkundige eenheid op
aarde (Gen 11:4-6). Dit was echter verkeerd in de ogen van de Heer en daarom heeft Hijzelf hun
plannen verward en de deelnemende naties laten wegtrekken, om zo zonder overheersing door een
wereldregering hun eigen regeringen in te stellen en hun eigen bestaan te voeren.
De duivel heeft echter nooit zijn plannen laten varen voor een alternatieve orde die gebaseerd is op
internationale politieke overheersing van de naties. Zo zijn er verscheidene goddeloze wereldregeringen door de eeuwen heen ontstaan. Zij hebben allemaal de volkeren onderdrukt, een heidense
wereldgodsdienst op hen afgedwongen en door middel van slechts één taal geregeerd. Er waren ook
verscheidene onsuccesvolle pogingen in die richting, waarvan de meest recente die van Adolf Hitler
was in de Tweede Wereldoorlog.
Telkens wanneer Satan een poging in die richting onderneemt, bereidt hij voor zich een sterk leger
voor dat een machtspositie verkrijgt en zich als een politieke en militaire dictator vestigt. Door
machtsuitbreiding lijft hij dan andere volkeren in bij zijn rijk en bevordert op die manier zijn plannen voor wereldheerschappij. Wegens hun inherente immoraliteit, corruptie en de onderdrukking en
uitbuiting van volkeren, zijn die rijken echter altijd weer tot een val gekomen.
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Volgens de Bijbel zal Satan, vóór de wederkomst van de Heer, een van zijn sterkste pogingen ondernemen om Gods orde van zelfbeschikkende naties omver te werpen en in de plaats daarvan een
nieuwe wereldorde in te stellen van internationale politieke, godsdienstige, economische, sociale en
taalkundige eenheid. De man die hij voor die taak voorbereidt, wordt in de Bijbel de Antichrist
genoemd (en ook het beest). Het wereldrijk dat hij zal vestigen, zal een herhaling van het Babylonische rijk van Nimrod zijn, en daarom wordt het eindtijdse rijk van de Antichrist op een gepaste wijze Babylon genoemd (Op 17 en 18).
Net zoals Nimrod zal de Antichrist zichzelf ook vergoddelijken en door misleiding en onderhandelingen andere naties overreden om bij de nieuwe wereldorde toe te treden. Dit zal aanvankelijk dus
een gezamenlijke, onderhandelende toetreding 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 wereldorde9 zijn reeds op
gang gebracht onder de leiding van Amerika, en de wereldlichamen. Wanneer de Antichrist komt,
zal hij deze onderhandelingen naar hun logische bestemming doorvoeren, namelijk die van een wereldeenheid onder zijn eigen leiderschap:
“En hij zal velen [de naties] het verbond versterken, één week [profetische week van 7 jaar]”
(Dan 9:27).
Wanneer echter de Antichrist als wereldleider aanvaard wordt, zal dit ten nadele gaan van de misleide naties met wie hij een verbond gesloten heeft. Hij zal niet in hún dienst staan, maar in de
dienst van Satan zelf, die hem voor deze taak voorbereid heeft:
“…en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht” (Op 13:2).
Wij moeten goed begrijpen dat de duivel benevens zijn aanvallen op enkelingen en groepen, ook
een strategie volgt om de naties te verleiden, opdat zij hem dienstbaar worden en bij zijn satanische
orde worden ingeschakeld. Wij lezen in Op 20:3 dat de duivel na Christus’ wederkomst zal gebonden worden “opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd
zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden”. Later zal hij dus nog losgelaten worden
en de naties nog éénmaal verleiden, door hen voor een gezamenlijke strijd tegen het koninkrijk van
God te verenigen en in een militair optreden te mobiliseren (Op 20:7-10).
Vandaag worden de naties politiek misleid om hun soevereiniteit prijs te geven, zoals b.v. Europa,
om ze in toenemende mate bij de nieuwe wereldorde in te schakelen. Individuele volkeren worden
summier van hun door God gegeven zelfbeschikking beroofd en bij grotere eenheden ingeschakeld.
Zodoende worden landen, streken, continenten, en uiteindelijk ook de hele wereld, politiek verenigd
als voorbereiding op de komst van de Antichrist. Het gaat hier om een politieke en ideologische
oorlog die vanuit het duivelse rijk der duisternis tegen de volkeren gevoerd wordt, en waartegen zij
grote weerstand behoren te bieden.

3.7 Militaire oorlog
In associatie met zijn politieke oorlog tegen onafhankelijke landen - vooral christelijke landen die
satanische ideologieën weerstaan - zet Satan ook aan tot militaire overwinningstochten om goddeloze rijken te vestigen en uit te breiden. Hij is “de god der vestingen”10 (Dan 11:38, NBG) die geweld
gebruikt om vestingen in te nemen, landen van hun zelfbeschikkingsrecht te beroven en aan sterkere
tegenstanders te onderwerpen. Op die manier worden de belangen van het koninkrijk der duisternis
bewust óf onbewust door de overheersers bevorderd.

9

En tot globalisering van de economie, enz.
King James Version: “the God of forces”. De Statenvertaling heeft het Hebreeuwse woord ongewijzigd gelaten: “de
god Maüzzim [Strong’s 4581]” en dat betekent ‘de god van versterkte plaatsen’.
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Vele oorlogen zijn al door Satan tegen Israël aangestoken, in een poging om het uitverkoren volk
uit te wissen waaruit de Messias werd geboren en naar wie Hij ook binnenkort zal terugkeren om de
wereld vanaf de troon van David te regeren. Deze oorlogen worden dikwijls door samenzweringen
tegen God gemotiveerd:
“O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden maken
getier, en Uw haters steken de kop op. Zij maken listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk,
en beraadslagen tegen Uw verborgenen. Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat
zij geen volk meer zijn; dat aan de naam van Israël niet meer gedacht worde. Want zij hebben in
het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt; De tenten van Edom
en der Ismaëlieten, Moab en de Hagarenen; Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de
inwoners van Tyrus. Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd …” (Psalm 83:1-9).
Grote oorlogen werden er in nieuwtestamentische tijden gevoerd tegen Israël en verscheidene
christelijke groepen en naties, door het Romeinse rijk, de Islamitische naties, het Vaticaan, de Nazi’s, Communistische landen en andere mogendheden. Satan blaast deze oorlogen aan, en hij zal dat
ook in de toekomst doen. De twee toekomstige 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 grote oorlogen zullen vooraf actief door
demonen worden aangehitst:
“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 16:13-14, 16).
Terwijl die verdrukkingsperiode aan het naderen is, zullen oorlogen en revoluties aanhouden en
vermeerderen, met het duivelse doel om totale wanorde tussen de naties te scheppen. Uiteindelijk
zal dit erop uitlopen dat de naties bereid zullen zijn om de (tijdelijke) vrede en eenheid te aanvaarden die de Antichrist hen zal aanbieden, en zodoende zullen zij onderdanen van zijn wereldrijk
worden. Zij zullen van hun politiek en economisch zelfbeschikkingsrecht afstand doen, en zij zullen
Satans ‘Vredevorst’ als hun gemeenschappelijke ‘Messias’ vereren en aanbidden.

4. Grondbeginselen van het Koninkrijk der Duisternis
Uit een studie van Satans werkwijze onder de mensen in het algemeen, alsook bij de insiders van
het satanisme waar hij zijn boze karakter ten volle openbaart, blijkt dat de volgende 13 grondbeginselen werkzaam zijn waarop zijn koninkrijk berust:
4.1 Rebellie
Satan betekent Tegenstander. Zijn rebellie en tegenstand tegen God is in de hemel begonnen. In het
boek Jesaja zegt de Heer over Satan:
“Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon van de dageraad! [hoe] zijt gij ter
aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der
samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal
den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij neergestoten worden, aan de zijden van
den kuil! Die u zien zullen, zullen u aanschouwen, zij zullen op u letten, [en zeggen]: Is dat die
man, die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Die de wereld als een woestijn
stelde, en haar steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los [gaan] naar huis toe?” (Jes
14:12-17).
Satan is nog steeds de tegenstander die alle gezag en wetten verwerpt en anarchie in de hand werkt.
Hij ondermijnt goddelijke én menselijke gezagsinstanties in een poging om chaos te scheppen. Dit
maakt deel uit van de eeuwenoude strijd die hij vanuit het koninkrijk der duisternis tegen het ko
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ninkrijk van het licht voert. Satanisten zijn ook door diezelfde geest van rebellie en anarchie bezeten. Zij geven hun opstandigheid duidelijk te kennen door het anarchiesymbool (A)11 op muren,
vloeren op openbare plaatsen te schilderen. De Cirkel omheen dit symbool, is de cirkel van macht.
Vele van de satanische symbolen worden in een cirkel geplaatst. De occulte macht van Satan moet
binnen die cirkel gehouden worden, en het gevaar daarbuiten.
4.2 Vernietiging van Gods schepping
De ganse schepping is een doelwit voor Satans vernietigingswerk. Hij wenst de aarde en zijn natuurlijke hulpbronnen zó te bezoedelen, verbranden en verwoesten dat de wereld onleefbaar wordt.
Het is opmerkelijk dat slechts landen en beschavingen die Bijbelse normen handhaven, de aarde en
zijn hulpbronnen op een verantwoorde wijze bewerken, bewaren en veredelen. Hoe meer beheer
Satan over een volk en zijn cultuur krijgt, des te meer verblindt hij de mensen hun zinnen, stompt
hun verantwoordelijkheidsgevoel en zin voor waarden af, maakt hen hebzuchtig, en dat maakt dat
zij op een gevoelloze en gewetenloze wijze de natuur verwoesten om zichzelf te kunnen bevoordelen. Bomen worden gekapt zonder ze te vervangen, weivelden worden overbenut en verwoest, erosie wordt uitgelokt en op zijn beloop gelaten, land- en zeedieren worden uitgeroeid, het water en de
lucht worden zó bezoedeld door allerhande pollutie en fabrieksafval, zodat het levensbedreigend
wordt voor mens en dier. Het staat op Satans agenda om deze aarde, die de Heer voor bewoning en
bewerking aan de mensen gegeven heeft, onbewoonbaar te maken. In de komende grote verdrukking zal hij zeer kort bij de verwezenlijking komen van zijn boos plan van totale ecologische ineenstorting.
4.3 Vernietiging van Gods instellingen
Satans koninkrijk is er niet enkel op gericht om de fysische schepping te vernietigen, maar ook al
Gods instellingen voor een ordelijk en zinvol bestaan in de menselijke samenleving. Hierdoor zijn
het huwelijk en de overheidsinstellingen zijn belangrijkste doelen. Het huwelijk wordt vervloekt
zodat het ontbonden wordt en de ouders hun gezag over hun kinderen verliezen. Voortdurende pogingen worden aangewend om regeringen en hun instellingen voor de handhaving van gezag, orde
en morele standaarden ten val te brengen. De politie, die dikwijls op satanisten jaagt12, wordt veracht, ondermijnd en zelfs ook geïnfiltreerd. De satanisten gebruiken codenamen voor elkaar op bijeenkomsten, met geheimhouding van hun adressen en werkplaatsen, zodat een door de politie opgepakt lid bij ondervraging geen bruikbare inlichtingen kan verschaffen over de andere leden. Op
die manier probeert Satan chaos in de menselijke samenleving te scheppen.
4.4 Sabotage en ondergrondse bedrijvigheden
In Satans rijk is er een sterke drang tot sabotage, in een poging om af te breken wat opgebouwd is.
Dit betreft niet enkel het afbreken, verwoesten van allerlei eigendommen, maar ook de nietmateriële dingen zoals het geestesbezit van een volk. Dit houdt de sabotage van onderwijsstandaarden in, alsook andere vormen van academisch terrorisme waardoor de tertiaire instellingen in een
land bedreigd en ontwricht worden. De meeste van deze bedrijvigheden worden ondergronds gepland en uitgevoerd. De duivel maakt ook gebruik van een groot netwerk van geheime organisaties
om zijn boze plannen ten uitvoer te brengen. Paulus verwijst hiernaar als “de verborgenheid der
ongerechtigheid” (2Thess 2:7). De plannen van Satan worden in het verborgene, in diepe geheimhouding gepland en dan door zijn medewerkers gefinancierd en op een listige wijze door frontorganisaties in het openbaar geïmplementeerd en bevorderd. Deze organisaties en groepen verwoesten
christelijke standaarden en instellingen en zijn dus bondgenoten van de satanistenbeweging.
4.5 Leugens en leringen van demonen

11
12

Hier spreekt de schrijver waarschijnlijk vooral over zijn specifieke ervaringen in Zuid-Afrika.
10

Omdat de duivel de vader van de leugen is, worden alle vormen van waarheid aangevochten en
door leugens vervangen. Hieraan ten grondslag ligt een ideologie van omgekeerde waarden, waarin
dat wat goed is als slecht voorgesteld wordt. Mooie, schone, eerbare en behoudende dingen worden
veracht. In plaats daarvan worden lelijke, vuile, oneerbare en afbrekende dingen aan de mensen
voorgehouden. Vuil, zoals pornografie wordt overal uitgestald om het proces van geestelijke, psychische en lichamelijke bezoedeling te bevorderen en Satans stempel op de samenleving te drukken.
Dit sluit ook godsdienstige, politieke en filosofische ideologieën is. Leringen van demonen worden
ingezet om een christelijke levens- en wereldbeschouwing te vervangen door humanistische en duivelse ideeën. Kerken, regeringen, politieke partijen en universiteiten vertonen duidelijk de gevolgen
van deze aanslagen uit de onderwereld. De theologische dogma’s aan de meeste van onze universiteiten vertonen in hun huidige vorm ook onmiskenbaar de hand van Satan. De belangrijkste hiervan
zijn de Godheid en maagdelijke geboorte van Jezus, de goddelijke inspiratie van de Bijbel, alsook
de verlossing door wedergeboorte, die door moderne theologen worden ontkend. Satanische tekenen en wonderwerken worden ook samen met leringen van demonen in sommige kerken door valse
profeten voortgebracht. Het is al aan het licht gekomen dat satanisten zulke kerken en groeperingen
vooraf waren geïnfiltreerd om er het zaad van valsheid en bedrog te zaaien.
4.6 Vervloeking en lastering
De duivel en zijn trawanten haten, verwerpen en belasteren de Drie-enige God, de Christenen én
Israël. Duivel betekent lasteraar, en dat is wat hij bij uitstek doet. Een uitgebreide woordenschat van
vloekwoorden en lastertaal wordt daarbij gebruikt. Verder worden er ook vervloekingen over enkelingen, groepen, kerken en zelfs over landen uitgesproken, en er worden daarop verbonden gesloten.
De Antichrist zal onder de leiding van de duivel ook een geweldige lasteraar zijn:
“En het13 werd een mond gegeven, om grote dingen en [gods]lasteringen te spreken … En het
opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die
in de hemel wonen” (Op 13:5-6).
Ieder die Gods Naam ijdel gebruikt, en die ook de christenen belastert, is een handlanger van Satan.
4.7 Tegenstand aan het kruis van Jezus en de Christelijke kerk
Het koninkrijk van de duisternis is fanatiek tegen de Kerk van Jezus Christus gekant en probeert
haar op elke denkbare wijze tegen te staan, in vraag te stellen, te ontmoedigen, te vervalsen, te infiltreren, omver te werpen en te verwoesten. Sommige symbolen die zij in dit verband gebruiken,
zijn de volgende:
Het gebroken kruis
In dit symbool wordt het kruis van Jezus ondersteboven gedraaid en de dwarsbalken
gebroken zodat ze schuin naar onder wijzen. Dit stelt de omverwerping en vernietiging van het Christendom voor – iets wat elke ingelijfde satanist moet doen. Heksen
gebruiken ditzelfde teken, en daarom staat dit teken ook als ‘heksenpoot’ bekend. Een
Aantal radicale vredesbewegingen gebruiken ook dit symbool, in allerlei demonstraties. Zij zoeken naar een humanistische vrede, buiten Christus om, onder de leiding
van de engel des lichts, Satan. Hier is geen plaats voor vrede met God op basis van
het kruis van Jezus. Het kruis moet juist verbroken en omver geworpen worden zodat
de mens onder de leiding van Satan, die de god van deze wereld is, zijn eigen vrede
kan scheppen.
Het ondersteboven gekeerde kruis
Dit kruis is niet gebroken, maar slechts ondersteboven gedraaid zodat het op zijn kop
staat. Dit duidt op de verwerping en minachting van Jezus Christus. Omgekeerde
symbolen zijn typisch voor de omgekeerde, tegenovergestelde waarden die door de
satanisten nagestreefd worden. Mensen die door satanisten soms tijdens hun Zwarte
13

Het figuurlijke ‘beest’.
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Sabbat (valt samen met het Paasfeest) aan Satan geofferd worden, worden ondersteboven gekruisigd.
Het kruis van verwarring
Dit is een kruis waarvan de lange onderste balk gekruld is zodat het op een omgekeerd vraagteken lijkt. Dit is ook een satanisch kruis waardoor de echtheid en kracht
van Jezus’ kruisdood in vraag gesteld wordt. De rockgroep ‘Blue Oyster Cult’ gebruikt dit symbool op hun cd-hoezen.
Het Ankh-kruis
Dit is een antiek Egyptisch symbool van leven, waarvan de korte bovenste balk een
cirkel vormt. Dit kruis is een combinatie van de vrouwelijke en mannelijke tekens van
Isis en Osiris. Satanisten gebruiken het als een sekssymbool bij hun orgieën.

4.8 Immoraliteit
Omdat de Bijbel hoge morele normen voorstaat, is het de tegenstander zijn doel om deze standaarden af te breken en door de ergst mogelijke vormen van immoraliteit en wangedrag te vervangen.
Vuile en onreine gewoonten en gedachten, anti-sociaal gedrag, wreedheid, vernieling van leven,
abortus, corruptie en diefstal, onbeteugelde wellust, brasserij en dronkenschap, hoererij, prostitutie
en homoseksualiteit maken allemaal deel uit van Satans voorgestane immorele leefwijze, wat hij
onophoudelijk bevordert. Hij is de auteur van de zonde en streeft ernaar om wereldwijd een cultuur
van zonde te vestigen. Dat is de reden waarom ook naar de toekomstige wereldleider, de Antichrist,
verwezen wordt als “de mens der zonde” en “de zoon van het verderf” (2Thess 2:3). Tijdens het rijk
van de Antichrist zal de decadentie en het morele verval vergelijkbaar zijn met de dagen van Noach
en Lot. In de dagen van Noach zag God:
“… dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel van de gedachten zijns harten te allen dage alleen boos was … Daarom zeide God tot Noach: Het einde
van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met misdadigheid14” (Gen 6:5, 13).
In de dagen van Lot was er een uiterst zondige levenswijze aan de orde van de dag, waarvan gewelddadigheid en homoseksualiteit de belangrijkste kenmerken waren. God heeft toen op grond
hiervan grote oordelen over de betrokken mensen uitgestort. In het komende bewind van de draak,
het beest en de valse profeet, zal dit in een overtreffende mate het geval zijn. De wereld zal dan aan
een grote verdrukking overgegeven worden zoals er nooit een geweest is:
“Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld
tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om de uitverkorenen zullen die dagen verkort worden” (Matt. 24:21-22).
Zonde is de reden waarom God mensen oordeelt. Satan maakt het tot zijn bezigheid om enkelingen,
groepen en zelfs hele gemeenschappen en naties in zonde te dompelen en dit dan als een aanvaardbare levenswijze te vestigen.
4.9 Occulte kracht
Satan beschikt ongetwijfeld over aanzienlijke macht en kracht die hij actief aanwendt voor de bevordering en de belangen van zijn koninkrijk. Dit wordt ter beschikking gesteld van satanisten, tovenaars, heksen, waarzeggers, spiritisten en tal van andere beoefenaars van occulte praktijken. Door
hen wordt dit naar de bredere gemeenschap gekanaliseerd. Deze krachten gaan ook naar valse profeten, die christelijke gemeenschappen binnendringen en tekenen en wonderwerken doen om de
14

De Statenvertaling geeft hier “wrevel*” maar met de voetnootvermelding: *misdadigheid. De King James Version
geeft “violence” (Strong’s 2555): geweld(dadigheid).
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mensen ermee te misleiden. Vooral in de eindtijd zal dit sterk naar voor komen. De Heer Jezus heeft
hiervoor gewaarschuwd:
“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden”
(Matt 24:24).
Zodoende zal Satan door zijn handlangers de weg effenen voor de verschijning van de leider van
die valse christussen, namelijk dé Antichrist. Paulus zegt over zijn komst:
“wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen” (2Thess 2:9).
De valse profeet15 zal over dezelfde satanische macht beschikken. Johannes zegt in Openbaring
over hem (het tweede beest in Op 13):
“En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid ervan, en het maakt, dat de
aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En
het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die er aan te doen gegeven
zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij
voor het beest, dat de wond van het zwaard had, en [weer] leefde, een beeld zouden maken” (Op
13:12-14).
4.10 Universele heerschappij
In zijn koninkrijk stelt satan zichzelf graag voor als de god en heerser van het heelal. Mensen moeten hem ook in deze hoedanigheid aanvaarden als zij een verbond met hem sluiten. Het is zijn grote
begeerte en doel om heerschappij over alle mensen te voeren. Hij bezit reeds een grote mate van
beheer over de koninkrijken van de aarde, maar hij is daarmee niet tevreden. Hij streeft ernaar om,
zoals de geschiedenis leert, een goddeloze wereldregering in te stellen met dictatoriale machten.
Alle onderdanen moeten met een ijzeren vuist geregeerd worden en onmiddellijk terechtgesteld
worden bij de geringste aanduiding van disloyaliteit. Deze satanische wereldregering zal inderdaad
onder de leiding van de Antichrist ingesteld worden, en dit zal gebeuren door een herleving van de
oude Romeinse en Babylonische wereldrijken. In die rijken hebben occulte krachten en afgodendienst sterk gefloreerd. Satan zal zijn kracht en macht aan de Antichrist doorgeven om het mensdom
politiek en militair te onderwerpen.
4.11 Moord en doodslag
Satan is een mensenmoordenaar van bij het begin. Hij stelt er behagen in om mensen neer te halen
en naar het verderf te slepen, waar de eeuwige dood op hun wacht. Ook zijn volgelingen zijn belust
op moord en moordwapens, en hebben een band met doodsbeenderen, schedels, bloed, harten en
andere lichaamsdelen van hun slachtoffers. Hoe wreder en gruwelijker het moordtoneel is, hoe meer
zij daarvan houden16. Als satan met zijn eigen volgelingen klaar is, drijft hij hen tot zelfmoord of
gebruikt andere mensen om ze te vermoorden. Anton La Vey, degene die op de zesde dag van de
zesde maand in 1966 de eerste kerk van Satan in Amerika gesticht heeft, en die ook de satanistenbijbel heeft geschreven, kwam in 1997 op een geheimzinnige wijze om het leven. Hij heeft de laatste paar maanden voor zijn dood erg aan depressie geleden en daarom denkt men dat hij zelfmoord
heeft gepleegd.
4.12 Demonische bezetting
Een gevestigde werkwijze in het koninkrijk der duisternis is demonische bezetting. Satan en zijn
gevallen engelen zijn geesten en hebben mensen nodig om zich in te vestigen, te bezetten, om zo
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Naar mijn mening is de “valse profeet” de Antichrist. Hij oefent al de macht uit van het (eerste) beest. Het eerste
beest in Op 13 (het herstelde Romeinse rijk) en het tweede beest (de valse profeet) en de draak (Satan), vormen een
satanische drie-eenheid. Zie mijn artikel: “Wie is in Openbaring 13 de Antichrist”, http://users.skynet.be/fa390968/.
16
Ik denk hier ook aan de afschuwelijke praktijken bij de vroegere Azteken en Maya’s, de satanische concentratiekampen in W.O.II, de gruwelijke folteringen die begaan werden door het regime van de Rode Khmers, enz. enz.
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door hen te werken. Een demon die een mens in bezit neemt, verandert de persoonlijkheid van zijn
slachtoffer helemaal, oefent beheer uit over zijn wil en emoties, intimideert en beveelt hem door
middel van telepathische opdrachten of door zelfs met een hoorbare stem in hem te spreken, en hij
pijnigt en martelt hem als hij ongehoorzaam is. Het slachtoffer krijgt angstwekkende nachtmerries,
wordt gedwongen om macabere prenten tegen de muren van zijn kamer te hangen en zwarte kleren
te dragen. In de satanscultus is er een hogepriester die verscheidene demonen in zich heeft, met elk
hun eigen naam en die ook door de priester bevolen kunnen worden om zekere opdrachten uit te
voeren.
4.13 De aanbidding van Satan
Satan is het onbetwiste hoofd van zijn koninkrijk en hij eist de loyaliteit en
aanbidding op van al zijn onderdanen. De satanisten moeten hem ook allemaal
aanbidden en hem gedurig offers brengen. Zij gebruiken hoofdzakelijk de
naam Heer Satan (Lord Satan), maar zij draaien die naam soms ook om tot
Natas. Ook spreken zij hem aan als Lucifer of als Leviatan. In illustraties
wordt hij als een menselijk wezen met een bokkenkop voorgesteld, of als een
zwarte bok. De symbolen die het meest met hem in verband staan, zijn het
ondersteboven gestelde pentagram (met de punt naar onder). In het pentagram
wordt dikwijls een bokkenkop afgebeeld.
Alhoewel Satan en de demonen in zijn rijk de onrechtstreekse aanbidding van miljoenen mensen
genieten, namelijk door de verschillende afgoden die zij aanbidden, is het zijn uiteindelijke doel om
in zijn ongecamoufleerde vorm, als Lucifer, aanbeden te worden. Weigering om dit te doen, zal met
de dood bestraft worden:
“… en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak, die het
beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan
er krijg tegen voeren? … en [hij zal] maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden
aanbidden, gedood zouden worden” (Op 13:3-4, 15).

5. Toekomstige verwikkelingen
Nu moeten wij ook zien hoe de strijd tussen die twee koninkrijken, van het licht en de duisternis, in
de toekomst zal verlopen. Volgens de Bijbel beweegt de wereld zich, wegens zijn verdorvenheid,
gestaag en zeker in de richting van een satanische overname. Op het hoogtepunt van de Antichrist
zijn schrikbewind, namelijk in de grote verdrukking, zal het satanisme de enige erkende en verplichte godsdienst worden. Dit zal gedurende de laatste 3½ jaar van de zevenjarige verdrukking
zijn. Dit donkerste uur in de wereldgeschiedenis zal pas aanbreken nadat er een oorlog plaatsvindt
tussen de engelen en de demonen, in de hemelse gewesten, en als gevolg daarvan zal de duivel op
de aarde neergeworpen worden. Hij zal dan met dubbele woede op de aardbewoners toeslaan om
zijn vernedering te wreken en voor zichzelf de aanbidding op te eisen:
“En er werd krijg in de hemel; Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak
krijgde [ook] en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden
in de hemel. En de grote draak is geworpen, [namelijk] de oude slang, welke genaamd wordt
duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, [zeg ik], geworpen op de aarde; en zijn
engelen zijn met hem geworpen … Wee hun, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is
tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft” (Op 12:7-9, 12).
De Satan zal dan weten dat hij nog maar 3½ jaar heeft om zijn plannen voor wereldheerschappij te
verwezenlijken. De Bijbel is er erg duidelijk over dat de Heer Jezus aan het eind van de grote verdrukking met een hemels leger zal komen en met zijn vijanden zal afrekenen, en dat Hij zijn voeten
op de Olijfberg zal zetten. Omdat de duivel dus zal weten dat hij nog weinig dagen heeft, zal hij
alles in het werk stellen om tegen Jezus en zijn hemelse legers te vechten, wanneer Hij terugkomt
naar de aarde. Dit zal de slag van Armagéddon zijn. Satan zal alle naties op aarde mobiliseren voor
een oorlog in Israël:
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“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).
De slag van Armagéddon zal niet lang duren, want “Vreselijk is het te vallen in de handen van de
levende God” (Heb 10:31). De val van Satan en zijn trawanten zal snel gaan en compleet zijn:
“En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heerlegers vergaderd, om krijg te voeren
tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heerlegers. En het beest werd gegrepen, en met
hem de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hem gedaan had, waardoor hij
verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs, die met sulfer brandt … En ik zag een engel
afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand; En
hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; En
wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde [die] boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn” (Op 19:19 - 20:3).
Voordat door Christus’ wederkomst de draak, het beest en de valse profeet overwonnen zullen worden, wacht er nog een satanische machtsontplooiing, zoals de wereld nooit beleefd heeft. De duivel
zal weten dat zijn tijd kort is, en de Antichrist zal ook van de profetie kennis hebben dat hij door de
wederkomst van Christus teniet gedaan zal worden (2Thess 2:8). Zijn haat en vergeldingsdrang zal
geen perken kennen en “daarom zal hij uittrekken met grote grimmigheid om velen te verdelgen en
te verbannen17” (Dan 11:44).

Hoe staat het met U?
In het licht van dit alles zijn er een paar vragen die ieder van ons zal moeten beantwoorden. Hoe
geschokt wij ook mogen zijn over de plannen en werkwijzen van het koninkrijk van de duisternis,
moeten wij niet de illusie hebben dat wij daar niets mee te maken hebben. Satan slaat niet één mens
op aarde over.
Als gevolg van de zondeval, die door Satan gepland was, worden alle mensen met een zondige natuur geboren, en daarvan móéten zij verlost worden! Het gevolg van deze zondige natuur is dat alle
mensen zondigen en als gevolg daarvan verloren gaan:
“Want zij hebben allen gezondigd, en derven18 de heerlijkheid Gods” (Rom 3:23).
“Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Rom 3:10).
De vraag is niet of u zich aan satanisme schuldig gemaakt hebt, of valse godsdiensten beoefend, met
occulte krachten geëxperimenteerd of door valse profeten misleid werd. Dit zijn wel allemaal grote
gevaren, en de mensen die daarin gevangen zitten moeten daaruit verlost worden. Maar het is niet
zo dat de meeste mensen als gevolg dáárvan verloren gaan, maar wel als gevolg van hun eigen zonden, ook al waren zij - in het algemeen gesproken - goede mensen. Hier moet een duidelijke keuze
vóór de Heer Jezus en tégen uw zonden gemaakt worden.
Het feit dat u als gevolg van de zondeval en door toedoen van de duivel een zonde-geneigde natuur
geërfd hebt, ontheft u niet van uw verantwoordelijkheid om daaraan iets te doen. De Heer heeft aan
elk mens een vrije wil gegeven om in deze kwestie een zelfstandig besluit te nemen. Als gevolg van
het feit dat uw zondige natuur deel uitmaakt van uw persoonlijkheid, wordt u zèlf voor uw zonden
aansprakelijk gesteld:
“Maar een ieder wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerlijkheid19 afgetrokken en verlokt
wordt” (Jak 1:14).
17

KJV: “make away” (wegdoen). Het gaat hier om verdelgen en uitroeien; zie kantt. 179 in SV bij Dan 11:44.
KJV: “come short of” (komen tekort aan).
19
Textus Receptus: epithumias: begeerte, genot, lust.
18

15

De duivel buit wel uw zondige hartstochten uit en blaast ze aan, maar als gevolg van uw zondige
natuur doet u meestal die zondige daden zonder de rechtstreekse bemoeienis van duivel en demonen. Elke keer neemt uzelf een wilsbesluit om óf de verzoeking te weerstaan, óf daaraan toe te geven.
Wordt uw leven door voortdurende zonde gekenmerkt, of bent u wedergeboren met een nieuwe
natuur die naar God geschapen is in ware gerechtigheid? Leeft u een heilig leven naar het werk van
de Heilige Geest? Als u in zonde leeft gaat u net zo zeker naar de hel als de misleide slachtoffers
van Satan waarover we het hadden in deze boodschap.
Onderzoek uzelf of u in het geloof bent en de vruchten draagt die bij bekering passen. Misschien
zullen een paar vraagjes u helpen om hierover duidelijkheid te krijgen:
- Bent u het slachtoffer van een dode vormgodsdienst, zonder getuigenis van wedergeboorte? Dan
hebt u slechts een gedaante van godzaligheid en misleidt u zichzelf.
- Hoe ziet uw leven eruit op uw werk? Wordt u door woedebuien overheerst en verliest u dikwijls
uw humeur? Bent u eerlijk, vermijd u corruptie en weerhoud u zich van vuile gesprekken?
- Hoe ziet uw leven er bij u thuis uit? Slaat u uw vrouw? Bent u met haar getrouwd, en lief voor
haar? Stelt u aan uw huisgenoten een voorbeeld van heilige wandel en godsvrucht?
- Hoe ziet uw leven eruit op persoonlijk vlak? Bent u vlug het slachtoffer van materiële begeerten of
onreine gedachten? Houd u geregeld stille tijd en onderzoekt u de Bijbel voor raad, voorlichting en
antwoorden op al uw problemen? Leest u goede geestelijke boeken?
Deze vragen zullen u helpen om duidelijkheid in uw gemoed te krijgen, namelijk of u aan de Heer
Jezus toebehoort of aan de duivel. Alle zondaars zijn kinderen van de duivel. De Heer Jezus heeft
tegen ongeredde godsdienstige leiders gezegd:
“Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen” (Joh 8:44).
Als een kind van de Heer zonde doet, is dit een ramp in zijn leven en moet hij dit dadelijk belijden
en daarvan afstand doen. Onze bijbelse levensregel is dat wij niet moeten zondigen (1Joh 2:1). Wij
moeten weerstand bieden tegen de zonde (Heb 12:4).
Als u een verloste van de Heer bent, staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt
heeft. Help anderen die door de satansmacht gebonden zijn, om bevrijding bij de enige Verlosser
van de wereld te krijgen. De Heer Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken (1Joh
3:8). “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn” (Joh 8:36). Prijs
zijn Naam!
http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Satansryk.htm
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