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Vraag: Ik zou willen weten of Satan en Lucifer één en hetzelfde wezen zijn. Sommigen zeggen ja,
anderen een krachtig nee.
Antwoord:
Wij zijn door de Schrift overtuigd dat Lucifer en Satan hetzelfde wezen zijn. Wij weten dat sommigen zoeken te ontkennen dat Jesaja 14 verwijst naar Satan, en zij limiteren deze passage tot de Koning van Babylon. Maar precies zoals Ezechiël 28:12-18, spreekt deze passage van een individu dat
een aardse koning transcendeert (te boven gaat).
Jesaja 14:4, 12-14: “4 dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel, en u zult zeggen:
… 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen1, morgenster2, zoon van de dageraad [KJV: “Lucifer, son
of the morning”]! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En ú zei in
uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik
zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste”.
Ezechiël 28:12-13: “12 Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt de Heere HEERE: U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt
van schoonheid, 13 u was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteente was uw sieraad: robijn,
topaas en diamant, turkoois, onyx en jaspis, saffier, smaragd, beril en goud. Het werk van uw
tamboerijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed”.
Het zal duidelijk zijn dat de koning van Babel nooit uit de hemel viel, net zomin als dat de aardse
koning van Tyrus ooit “in Eden” was (Ezechiël 28:13).
Het blijkt dat het woord “Lucifer” in Jesaja 14:12 slechts in bepaalde bijbelvertalingen voorkomt,
en dat Lucifer een Latijns woord is. Jesaja werd oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws. Vertaald betekent “Lucifer” “Lichtbrenger” en het is het Latijnse equivalent van het Hebreeuwse Heylel. De Hebreeuwse term Heylel ben Shachar betekent “Schijnende, zoon van de dageraad”. De
beschrijvingen die we lezen in Jesaja 14:12-20 en Ezechiël 28:12-18 stellen hem als een vijand van
God, en hij wordt “de slang” genoemd in Genesis 3:1, en Satan in Job 1:7 en andere plaatsen. Nogmaals: zijn activiteiten overstijgen duidelijk aardse wezens.
De naam “Satan” is ontrokken aan het Hebreeuwse ha-Satan, dat letterlijk “de tegenstander” betekent. Niet een mens is “de tegenstander” van God, zoals de Schrift duidelijk leert. Voor de christen
geldt: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen 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” (Efeziërs 6:12).
Openbaring 12:9 zegt ons: “En de grote draak werd neergeworpen3, namelijk de oude slang, die
duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en
zijn engelen werden met hem neergeworpen”. En Openbaring 20:2 vertelt dat op een zeker punt in
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Dit is de eerste val van Satan: die vond plaats in de tijd van het aardse paradijs, in Eden, vóór de zondeval: Ez 28:13.
Zie “De viervoudige val van Satan”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf.
2
Het Hebreeuwse woord dat hier weergegeven wordt als ‘morgenster’, wordt in de Vulgaat vertaald met het Latijnse
‘Lucifer’, hetgeen ‘lichtbrenger’ betekent. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel.
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Dit is de tweede val van Satan: dit vindt plaats ná de Opname van de Gemeente, in het midden van de 70ste jaarweek.
Zie “De viervoudige val van Satan”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf.
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de geschiedenis een engel “de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan” zal grijpen en ketenen4.
Nogmaals Jesaja 14:12: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster [KJV: “Lucifer”], zoon van
de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!” Wij weten uit de
Schrift dat alhoewel Satan bij gelegenheid toegang heeft tot de hemel, hijzelf stelde dat zijn standplaats “het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover” betrof (Job 2:2). Het is op
de aarde5 dat Satan rondgaat “ als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden”
(1 Petrus 5:8).
Als we verder lezen in 14:13, zien we dat Satan berispt wordt: “En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen
naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de
ontmoeting aan de noordzijde” (Jesaja 14:13). Dit loopt parallel met Psalm 48:3: “Mooi van ligging,
een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning!”
Dit spreekt duidelijk van Jeruzalem, maar 48:2 identificeert dit als “de stad van onze God”. We
kunnen de verwijzing zien naar de Messias, de “Koning der koningen en de Heer der heren” (Openbaring 19:16). Dit spreekt duidelijk over méér dan een aardse koning.
Jesaja 14:14 detailleert de bluf van deze grote troonpretendent: “Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste”. Dit is altijd Satans doel geweest, namelijk:
God te zijn. Dat is dezelfde verleiding die hij gebruikte bij Eva in de Hof van Eden: “Maar God
weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn,
goed en kwaad kennend” (Genesis 3:5).
“Lucifer” en “Satan” zijn namen voor hetzelfde individu.

Zie verder:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waar_is_Satan_nu.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/loopbaan-duivel.pdf
En meer onder: http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel
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Dit is de derde val van Satan: dit vindt plaats aan het begin van het duizendjarig vrederijk, waar hij verbannen wordt
naar de “afgrond” (Abyssos). Zie “De viervoudige val van Satan”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf.
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Ef. 2:2: “de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” - het is in de luchtlaag rond de aarde dat satan onzichtbaar zijn invloed laat gelden op aarde.
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