Overzicht satanische en demonische invloeden
– Satan is de god van deze wereld!
M.V. Update 30-12-2014 (aanvulling)
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Satan is de god van deze wereld. Daarom moeten wij altijd beseffen dat wij in “bezet gebied” leven!
Hij bevindt zich niet in de hel: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waar_is_Satan_nu.pdf.
Satan en zijn demonen zijn duistere, gevallen engelen die in vijandschap leven met God. Zij zijn de
bronnen en veroorzakers van het kwaad. Deze gevaarlijke, persoonlijke entiteiten moeten wij goed
onderscheiden.
Het is noodzakelijk dat wij ons bewust zijn van deze negatieve krachten, ervoor te zorgen dat wij
altijd de gehele wapenrusting dragen, en tevens de Heer bidden om bescherming.
Hierna een overzicht van Schriftplaatsen over Satan en zijn demonen en welke invloeden zij uitoefenen. Vergewis u er ernstig van, neem de lijst helemaal door, mediteer erover, en grif een aantal
teksten in het geheugen.
1. Satan is de vorst en god van deze wereld
Johannes 12:31; 14:30; 16:11: “de vorst van deze wereld”.
Lukas 4:5-6: “Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is
aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil”.
Handelingen 26:18: “om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van
de macht van de satan tot God”.
2 Korinthiërs 4:4 “dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind”.

Efeziërs 2:2 “de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid”.
Efeziërs 6:12 “de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit
tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”.
Kolossenzen 1:13 “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde”.
Kolossenzen 2:15 “Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd”.
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1 Johannes 5:19 “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het [of: de] boze ligt” (vgl.
Lukas 4:5-6)
Samengevat: Johannes 12:31; 14:30; 16:11; Lukas 4:5-6; Handelingen 26:18; 2 Korinthiërs 4:4;
Efeziërs 2:2; 6:12; Kolossenzen 1:13; 2:15; 1 Johannes 5:19.
2. Over satanische en demonische invloeden
Job 2:7 “Toen ging de satan uit van het aangezicht van Jahweh, en sloeg Job met boze zweren, van
zijn voetzool af tot zijn schedel toe”.
Mattheüs 4:1 “Toen werd Jezus door de Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden
door de duivel [diabolou]”.
Mattheüs 4:10 “Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan [satana]”.
Mattheüs 6:13 (en Lukas 11:4) “maar verlos ons van de boze [poneros]”.
Mattheüs 9:33 “En toen de duivel [daimoniou: boze geest] uitgeworpen was, sprak de stomme”.
Mattheüs 16:23 “Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas [satana]!
gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn”.
Mattheüs 17:18 “En Jezus bestrafte hem, en de duivel [daimonion: boze geest] ging van hem uit, en
het kind werd genezen van die ure af”.
Mattheüs 25:41 “Dan zal Hij zeggen ook tot hen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij
vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen [diaboló kai tois aggelois] bereid
is”.
Markus 1:23 “En er was in hun synagoge een mens, met een onreine geest [pneumati akathartó], en
hij riep uit…”
Markus 1:26 “En de onreine geest [pneuma to akatharton], hem scheurende, en roepende met een
grote stem, ging uit van hem”.
Markus 3:11 “En de onreine geesten [pneumata ta akatharta], toen zij Hem zagen, vielen voor Hem
neer en riepen, zeggende: Gij zijt de Zoon van God”.
Markus 4:15 “En dezen zijn, die bij de weg bezaaid worden, waarin het Woord gezaaid wordt; en
als zij het gehoord hebben, zo komt de satan [satanas] terstond, en neemt het Woord weg, dat in
hun harten gezaaid was”.
Markus 5:2 “En toen Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, uit de graven, een mens
met een onreine geest [pneumati akathartó]”.
Lukas 6:18 “Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en
die van onreine geesten [pneumatón akathartón] gekweld waren; en zij werden genezen”.
Lukas 13:11-16 “En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid [pneuma echousa astheneias] achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich in het geheel niet oprichten. … En deze, die een dochter van Abraham is, welke de satan [satanas], ziet, nu achttien jaren
gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van deze band, op de dag van de sabbat?”
Lukas 22:3 “En de satan [satanas] voer in Judas, die toegenaamd was Iskáriot, zijnde uit het getal
der twaalven”.
Johannes 8:44 “Gij zijt uit de vader de duivel [diabolou], en wilt de begeerten van uw vader doen;
die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen
waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit wat hem eigen is; want hij is
een leugenaar, en de vader der leugen”.
Johannes 17:15: “Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de
boze [poneros]”.
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Handelingen 5:16 “En ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem,
brengende kranken, en die door onreine geesten [pneumatón akathartón] gekweld waren; welke
allen genezen werden”.
Handelingen 10:38 “Jezus van Názareth, hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met
kracht; Die het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van de duivel [diabolou]
overweldigd waren; want God was met Hem”.
Handelingen 26:18 “Om hun ogen te openen, en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en
van de macht van de satan [satana] tot God”.
2 Korinthiërs 11:14 “En het is geen wonder; want de satan [satanas] zelf verandert zich in een engel
des lichts”.
Efeziërs 6:11-12 “Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel [diabolou]. 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 [pneumatika tès ponèrias] in de lucht”.
Efeziërs 6:16 “Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze
[poneros] zult kunnen uitblussen”.
1 Thessalonicenzen 2:18 “Daarom hebben wij tot u willen komen (immers ik Paulus) eenmaal en
andermaal, maar de satanas [satanas] heeft ons belet”.
2 Thesssalonicenzen 2:9 “Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans [satana], in
alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen”.
2 Thessalonicenzen 3:3 “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze
[poneros]”.
1 Timotheüs 4:1 “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen
van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten [pneumasin planois], en leringen der duivelen [pneuma rètós: boze geesten]”.
1 Timotheüs 5:15 “Want enigen hebben zich reeds afgewend achter de satan [satana]”.

2 Timotheüs 2:25-26 “Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel [diabolou], door wie zij levend
gevangen waren om zijn wil te doen”.
Jakobus 3:15 “Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels
[daimoniódès]”.
Jakobus 4:7 “Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel duivel [diaboló]”.
1 Petrus 5:8 “Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel [diabolos], gaat rond als een
briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden”.
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1 Johannes 3:8 “Die de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel [diabolos] zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels [diabolou] verbreken zou”.
1 Johannes 3:10 “Hierin zijn de kinderen Gods en de duivels [diabolou] des duivels openbaar. Een
ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft”.
1 Johannes 4:1 “Geliefden, gelooft niet iedere geest [pneumati], maar beproeft de geesten [pneumata], of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld”.
1 Johannes 5:18 “Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze [poneros] heeft geen vat op hem”.
1 Johannes 5:19 “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het [of: de] boze [poneros]
ligt”.
Openbaring 2:10 “Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel [diabolos] zal enigen
van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt”.
3. Overzicht van namen en kenmerken van de duivel en zijn demonen
Benamingen en aanduidingen voor Satan en zijn demonen in het Nieuwe Testament
Nederlandse vertaling

Voorkomend in

satanas
beelzeboul archonti tón daimonión
drakón megas purros
ho peirazón
ho katègoros
pseustès kai ho patèr autou
anthrópoktonos
ho kleptès
antikeimenó
tou ponèrou
echthros
ton ofin ton archaion
ho ofis
diabolos
diaboló kai tois aggelois
ho archón tou kosmou
ton archonta tès exousias tou aeros
pneumatos ...en tois uiois tès apeitheias
tès exousias tou skotous
ho theos tou aiónos
aggelon fótos
león óruomenos
belial

satan (= tegenstander, aanklager)
beëlzebul, de overste van de demonen
grote rode draak
de verzoeker
de aanklager van de broeders
leugenaar en de vader van de leugen
mensenmoordenaar
de dief
de tegenpartij of tegenstander
de boze
de vijand
de oude slang
de slang
de duivel (= lasteraar)
de duivel en zijn engelen
de overste van deze wereld
de overste van de macht der lucht
de geest die werkt in de zonen der ongehoorzaamheid
macht van de duisternis
de god van deze eeuw
engel des lichts
brullende leeuw
Belial
beschuttende cherub
de Leviathan, de snelle, kronkelende slang, de draak
engel van satan
demon
vreemde goden
geest
geest van een onreine demon
geesten van demonen
de overheden, de machten, de wereldbeheersers
geesten van de boosheid
boze geesten
verleidende geesten
geest van dwaling
onreine geest
waarzeggende geest (= letterlijk ‘pythongeest’)
stomme geest
stomme en dove geest
geest van ziekte (of ‘zwakheid’)

Lk 22:3
Mt 12:24
Op 12:3
1Th 3:5
Op 12:10
Jh 8:44
Jh 8:44
Jh 10:10
1Tm 5:14
Mt 6:13
Mt 13:39
Op 20:2
2Ko 11:3
1Pt 5:8
Mt 25:41
Jh 12:31
Ef 2:2
Ef 2:2
Ko 1:13
2Ko 4:4
2Ko 11:14
1Pt 5:8
2Ko 6:15
Ez 28:14, 16
Js 27:1
2Ko 12:7
Mt 17:18
Hd 17:18
1Jh 4:1
Lk 4:33
Op 16:14
Ef 6:12
Ef 6:12
Lk 7:21
1Tm 4:1
1Jh 4:6
Mk 1:23
Hd 16:16
Mk 9:17
Mk 9:25
Lk 13:11
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Griekse benaming (Textus Receptus)

aggelos satan
daimonion
xenón daimonión
pneumati
pneuma daimoniou akathartou
pneumata daimonón
tas archas pros tas exousias pros tous kosmokratoras
pneumatika tès ponèrias
pneumatón ponèrón
pneumasin planois
pneuma tès planès
pneumati akathartó
pneuma puthónos
pneuma alalon
to pneuma to alalon kai kófon
pneuma echousa astheneias

Zie verder onder de rubriek “Duivel en demonen”: http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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