
ZONDAG 52. 

 

lezen: Openbaring    2:18-29       zingen:   Psalm     3:2 

         1 Timotheüs   4                        Psalm    89:1,7,8 

        Matthéüs      4:1-11                   Gezang   23:6 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

               "Want God is ons ten schild 

                in 't strijdperk van dit leven." 

 

    Die woorden hebben we daareven gezongen. Ze vormen een goede inleiding op de laatste drie 

gedeelten van het "Onze Vader", waarover we vanavond gaan spreken. Want in dat slot van het "Onze 

Vader" gaat het ook over een stríjd! Op het volgende is in die strijd te letten: ten eerste: op onze 

vijanden in die strijd; ten tweede: op onze Helper in die strijd, en ten derde: op onze verwachting in die 

strijd. Dus: 

  

             -onze vijand, 

             -onze Helper, en  

             -onze verwachting, in die strijd.  

 

    Rekening houden met de duivel; precieser gezegd: rekening houden met de sàtan en zijn duivelen... 

het zou wel eens kunnen zijn, broeders en zusters, dat wij daar veel in tekort schieten. Zelfs wij 

christenen, die toch echt wel bij de Schrift leven, die er gestadig in lezen, die geregeld hun gebeden 

doen, echt de HERE en Zijn Woord niet vergeten. We vergeten hun Zaligmaker en Heiland Jezus 

Christus niet; we zullen onze gebeden altijd in Zijn Naam opzenden en besluiten, dat wel! Maar... gaan 

we nu onze gesprekken eens na! Hoe zelden getuigen onze gesprekken ervan, en onze gebeden, en de 

brieven die we elkaar schrijven, de boeken die we lezen; de christelijke bladen waarop we geabonneerd 

zijn: zelden getuigen die ervan, dat de christenheid een open oog heeft voor het gróótste gevaar dat haar 

aldoor bedreigt, immers: van de zijde van haar vijand nummer één, te weten: de sàtan! Satan en zijn 

boze geesten; die donkere, zwarte macht: die macht der dúísternis. 

 

     Nu is dat wel enigszins te begrijpen, en dus wat te excuseren. Er staat immers over die macht wel 

heel wat in de heilige Schrift te lezen; we maken er al kennis mee in Genesis 3: het hoofdstuk van de 

verleiding van Adam en Eva tot ongehoorzaamheid jegens God. Die verleiding is toen van de satan 

uitgegaan. Maar dat staat er niet bij! Dat staat er in Genesis 3 niet uitdrukkelijk met zoveel woorden bij! 

Dat is al wél onder Israël van de oude bedeling bekend geweest, dat achter de slang in het paradijs de 

duistere macht van de satan gewroet heeft. 't Staat zomaar in het apocriefe boek, genaamd "Wijsheid". 

Daar staat in dat door de nijd, de afgunst van de duivel, de dood in de wereld kwam. Wijsheid 2 vers 24: 

een apocrief boek. 'k Wil dus maar zeggen: zo werd daarover in  Joodse kring al gewoon gesproken in 

de dagen voordat de Here op aarde kwam, en dat zei. En vandààr, dat onze Here, de Heiland, èn zijn 

apostelen zich gewoon bij die kennis konden aansluiten, erop doorgaan. Toen de Here Jezus 

bijvoorbeeld tegen de Joden zei "dat ze kinderen van de duivel waren, omdat ze Hem dood wilden 

maken", en toen de Here erbij zei: "Want de duivel is een mensenmoordenaar van den beginne...", toen 

namen ze 't eerste natuurlijk wel kwalijk, maar 't laatste niet; dààr waren ze 't met Hem niet oneens over. 

En vandààr, dat de apostel Paulus bijvoorbeeld later ook schrijven kon -2 Corinthe 11- dat Eva door de 

slang verleid was; maar even later kan de apostel erop attenderen, dat het de sàtan was, die de grote 

achtergrondfiguur was. "De satan doet zich soms voor als een engel des lichts", schrijft de apostel dan. 

Dus, dat de satan met zijn demonen -duivelen, boze geesten- vanaf de vroegste tijden hét grote gevaar 

geweest is voor onze mensheid, voor àlle mensen!, dat staat wel vast, en dat is wel duidelijk. En over de 

invloed en het optreden van die zwarte, lugubere macht daarnà heeft God ons weliswaar niet onkundig 



gelaten -ik moet daar straks nog wat van zeggen-, maar dit is toch ook wel waar: iets geheimzinnigs, iets 

raadselachtigs blijft ondanks alles die zwarte, demonische wereld altijd voor ons, mensen, houden. De 

hele geestenwereld, de engelenwereld, is voor ons al iets vreemds, en nu, na de kloof van de zonde 

zeker! Een boek over de "angelologie" -"engelenkunde"- kan er ons niet uithelpen, maar een boek over 

de "demonologie", over de demonen, de duivel en zijn boze engelen, helemaal niet! We blijven maar 

mensen; een sluitend geheel vormt onze kennis aangaande satan niet, en ook niet betreffende de 

duivelen en de zonde, en zondighéíd! (Zonde, dat is dat je wat dóét, maar zondighéíd, dat is dat je er de 

habitus, de aangeboren gewoonte voor krijgt, voor hebt, en maar niet afleggen kunt). En wat "vlees" nu 

eigenlijk is...? Enzovoorts. 

 

     Volledige kennis heeft God ons dienomtrent niet geschonken. De Here zal daar Zijn wijze redenen 

wel voor hebben gehad. Vraag: hoe bang zou anders ons leven zijn? Nóg banger dan nú, als een mens 

zich 'ns alles realiseert. Want daar is een reden voor! Want hoe is de stand van zaken thans? 

 

     Jawel, enerzijds mogen we zeggen: "satan, met zijn aanhang, is overwonnen." Want toen de satan 

met zijn verleiding op de éérste Adam afkwam, is díé bezweken, tot ongehoorzaamheid vervallen door 

het eten van de verboden vrucht, en dat nog wel in een paradijs vol overvloed! Maar toen de satan 

datzelfde probeerde met de twééde Adam, met Christus, toen bleef de tweede Adam standvastig! En Hij, 

níét in een paradijs, maar in een woestijn! U kent de geschiedenis van de verzoeking van ons Hoofd, 

Christus, in de woestijn; we lazen het. Zó is 't begonnen! Toen de satan tot Christus zei: "Indien Gij de 

Zoon Gods zijt..." -en dat was nog waar ook!- "...zeg dan dat deze stenen broden worden!" En de Here 

Jezus hàd honger, grote honger, ràzende honger! Veertig dagen!; daar kun je ook niet bij: hoe dat 

medisch mogelijk is geweest? En Hij wàs toch Gods Zoon? En Hij zóú Zich toch met een handomdraai 

van spijzen hebben kúnnen voorzien? Maar ja...! dan was die Man, Jezus uit Nazareth, niet trouw 

geweest aan Zijn roeping; dan had Hij Zijn recht in eigen handen genomen! Dan zou Gods Zoon Zijn 

vernedering als Knecht des HEREN hebben laten varen, en dan zou Hij uit de weg gegaan zijn; van het 

pad af, waarop de Vader, waarop bepaald de heilige Géést Hem geleid had! Want dat staat er: dat de 

Here Jezus in de verzoeking geléíd is, en dat staat in de zesde bede ook: "Leid ons niet in de verzoeking 

alstublieft!" Ja, want God gaat over alles; ook over het leiden van het mensenleven in 

verzoekingssituaties! De Here Jezus is door de Geest in de woestijn geleid óm verzocht te worden door 

de satan! Dat is helemaal niet bij geval geschied; dàt heeft nou echt zo moeten wezen, ja! Zou Jezus nu 

op die moeilijke weg Zijn vertrouwen op de Here, Zijn Vader, alléén blijven stellen, of zou Hij 

één-twee-drie wel even voor Zichzelf zorgen? U weet: onze Heiland, onze Middelaar, de Mens Jezus 

Christus, is staande gebleven, evenals trouwens tijdens de andere verzoekingen, die we ook lazen. 

Evenals trouwens in Z'n lààtste verzoeking, toen de Here aan het hout hing, en toen Hij gehoorzaam was 

tot de dood, ja, tot de helse verlatenheid toe! Alle duivelen hadden even àlle macht over Hem! 't Is 

ondenkbaar, ondénkbaar! Toen heeft Christus de satan overwonnen! En vandààr, dat de Here nú aan 

Gods rechterhand gezeten is: die Man, Jezus! Die is in de hemel, en Hij is daar Hoofd over alle engelen. 

Hij kwam binnen, en àlle engelen maakten hun eresaluut voor Hem! Hij is nu verheven boven àlle 

machten, krachten en tronen!  En vandaar, dat wij nu -inderdaad!- mogen zeggen: de satan en al zijn 

trawanten zíjn overwonnen! 

 

     Ja, tenminste... enerzijds! Want die zaak heeft ook nog een andere kant! Het is hiermee als met het 

hele Middelaarswerk, dat door Christus voor ons volbracht is in de dagen van Zijn vernedering. Ja, het is 

wel volbracht; dat heeft de Here wel gezegd: "het is volbracht!", en het is ook wel voor óns volbracht, 

zeker, maar we moeten altijd twee dingen goed onderscheiden: ten eerste: de verwérving van het heil 

door Christus, en ten tweede: de effectuéring van dat heil: de uitvoering, de toepassing van dat heil aan 

óns, en aan alle andere gelovigen! Die twee vallen chronologisch -in de tijd- niet samen! De toepassing 

van het heil geschiedt slechts successievelijk -na elkaar!-: niet alles tegelijk! En dat is een zaak waarop 

ik u al zó vaak gewezen heb, dat ik daar vanavond zeker wel kort over zijn mag. We ontvangen thans al 

wel -in de weg van geloof- vergeving van zonden en dagelijkse vernieuwing van ons leven, zeker, maar 

het is nu nog niet zover, dat we al onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt 

gesteld zijn! Welnu, denk daar nu ook aan, als het gaat over satan en zijn nederlaag! Die nederlaag hééft 



hij geleden! Paulus durft te schrijven "dat satan door Christus alreeds te kijk is gezet! in 't openbaar 

tentoongesteld!" En Paulus durft ook zó vast te vertrouwen op de vastheid van Gods beloften dat wij 

mede-erfgenamen met Christus zijn, dat hij uitroept: "Maar in dit alles zijn wij hyperoverwinnaars: méér 

dan overwinnaars!" Inderdaad, dat is het nú al, al-reeds, nú reeds! 

 

     Zo sprak, en zo spreekt, het geloof, en zo spreekt niet alleen het geloof, het weten, maar ook de hoop, 

de verwachting, de àfwachting! De stéllige afwachting van het heil doet ons bij ogenblikken, mét de 

apostel, ook over àlles heenzien! Over vervolging, naaktheid, gevaar, het zwaard, over het graf, over 

dood en leven! Ook over engelen, ook over bóze engelen: machten en krachten! En dan spreken we in de 

tegenwoordige tijd: we zíjn méér dan overwinnaars! 

 

     Zeker, zeker, zeker... dat is het: alreeds! Maar de apostel Paulus heeft ook andere ogenblikken 

gekend! Ogenblikken van het "nog-niet"! Nóg niet! Ook daarvan even een enkel voorbeeld, gewoon uit 

het leven van alledag. Hij schreef in 1 Thessalonisenzen 2: "Och, ik was zo graag naar jullie 

toegekomen, maar die eeuwige dwarsliggers van me, die vervelende Joden, hebben het me belet...", en 

dan schrijft Paulus: "...de sàtan heeft het belet!" En even verder, in 1 Thessalonisenzen 3: "...maar, in elk 

geval, nu is Timotheüs bij jullie geweest, en ik heb via hem mogen vernemen dat de verzoeker..." -daar 

heb j'm weer!- "...de verzoeker -satan- er niet in geslaagd is, jullie afvallig te maken van het geloof 

tijdens mijn afwezigheid, zodat mijn arbeid met vruchteloosheid geslagen zou zijn." 

 

     Ja, die is er ook: de àndere kant! Ziet u het? Of, óf die Paulus nog met de macht van de satan te 

maken gehad heeft! Nee, die was tijdens Paulus' leven nog net zo min helemaal uitgeschakeld als thans, 

thàns: tijdens het leven van u en van mij! Sàtan...? Als we met iemand te maken hebben, dan wel met 

hém! Al zijn er met Paulus wel heel merkwaardige dingen gebeurd, die ik nu niet bepaald normatief -een 

maatstaf- zou durven achten voor alle christenen van later tijd; ook niet voor ieder van ons! Laten we 

oppassen, en niet dweperig worden! Zo lezen we bijvoorbeeld dat God aan Paulus een doorn in het vlees 

gegeven heeft: "een engel des satans, om hem met vuisten te slaan". 

 

     We weten niet wat de apostel daarmee bedoeld heeft in 2 Corinthe 12; er is gedacht aan ziekte, 

bepaald vallende ziekte... In elk geval denk ik er natuurlijk niet aan, om tegen iedere zieke christen of 

christin te zeggen: "Ja, nu moet u maar bidden hoor, en nu moet u maar geloven dat die ziekte van u het 

werk van de satan is, en nu moet u die maar met bidden overwinnen!" Laten we oppassen! Wíj zijn geen 

Paulussen! Er is maar één apostel Paulus geweest! Wij zijn niet geroepen om apostel der heidenen te 

zijn! "Geroepen, om die heidenen..." -zo staat dat dan in Handelingen, weet u wel?- "...te verlossen: uit 

de macht des sàtans, tot God!" Want heidens land is sàtans land! Dààr is 't zo donker, in satans land! U 

weet, dat Christus bij Paulus' roeping op de weg naar Damascus de hele taak van Paulus zó heeft 

geformuleerd: "de heidenen verlossen uit satans macht". En nu begrijpt u natuurlijk wel: het is toch geen 

wonder dat de satan het op die Paulus voorzien gehad heeft! Hij kon zijn voeten niet zetten in Filippi of 

daar was alweer zo'n kind, zo'n arm meisje met een waarzeggende geest! En toen wierp Paulus die 

duivel eruit, en dat is de oorzaak van een heleboel ellende geworden! 

 

     Zóú de satan soms van God toestemming hebben gekregen om die arme man, die Paulus, te kwellen 

met een ziekte? (Denk eens aan Job...?) En hééft Paulus toen driemaal daar tegenin gebeden: "Here, geef 

hem die permissie niet!"? En heeft God toen naar Paulus níét geluisterd, en heeft het Hem toen behaagd 

te zeggen: "Néé! Dat juk zal je dragen; mijn genade is  je genoeg!"?? We weten het niet! 

 

     Kijk! Daar is weer iets van dat raadselachtige! We weten niet alles van de verhouding tussen God en 

satan af; nu ook nog niet! Al is de satan nu misschien de hemel uitgeworpen, maar... er blijven voorlopig 

voor ons nog vraagtekens, en het zijn dààrom zulke làstige vraagtekens, omdat dat gebed tot onze 

hemelse Vader óns toch óók maar opgelegd is: "Vader, wilt U ons alstublieft liever niet in verzoeking 

leiden? Ja, want U regeert alles; houd ons er alstublieft uit! Maar àls het U behaagt ons erin te leiden, 

verlos ons dan van de boze." Je kunt vertalen: "bescherm ons dan tegen...", maar je kunt ook vertalen: 

"verlos ons dan van de boze...". Het Griekse oor heeft het er allebei in gehoord! Onze Heiland heeft het 



zó bevolen; wel een bewijs dat er voor ons ook nog genoeg overgebleven is van dat "nog niet! nóg 

níét!!" We zijn er nog niet, nog hélemaal niet! 

 

     O, o! Verbeeld u zich dat toch alstublieft niet, broeders en zusters, dat u met de zwarte macht van de 

demonen niets te maken zou hebben! Als ik u dat zeg, dan ben ik niet bijgelovig; dan spreek ik 

Schriftmatig! En dénk erom dat de demonen in elk geval wel met ú wat te maken willen hebben! En ze 

zijn er, hoor! en ze oefenen invloed uit! 

 

     Ik kan vanavond natuurlijk niet alles zeggen, en niet alles bespreken wat de Schrift ons leert over de 

demonische gevaren die ook óns bedreigen! Maar als ik het wat samenvatten mag, dan zou ik op déze 

twee dingen vooral willen attenderen, als materiaal waarvan de satan zijn strikken vervaardigt tot ónze 

verzoeking. Dan zou ik willen wijzen, ten eerste: op demonische ideeën, en ten tweede: op demonische 

zéden! Twee nauw verwante dingen! 

 

     Zie bijvoorbeeld die brief, die we ook hebben gelezen: de brief van de Here Jezus aan de gemeente te 

Thyatira. Daar blijken mensen toe behoord te hebben... -er waren ook trouwe leden!- ...maar er blijken 

ook mensen toe behoord te hebben die beweerden: "...dat het nog niets met je gedaan is, hoor, wanneer 

je niet éérst was heengegaan door "de díép-tén des sàtans"! Vermoedelijk is dat zoiets geweest als de 

leer van de Nicolaïeten, die beweerden dat de mens zichzelf, z'n vlees, z'n "oude mens" moest doden 

door zich helemaal uit te leven, door deel te nemen aan de maaltijden en de drinkgelagen in de 

afgodstempels, en door sexuele omgang te beoefenen met de talloze tempelprostituées. Let wel: niet 

alleen vrouwelijke, maar ook mannelijke prostituées. Dàt waren "de diepten des satans, en dààr... dààr 

moest je doorheen geweest zijn, om tot de wàre vrijheid te worden herboren!" 

 

     Als u dàt leest, denkt u dan ook niet aan onze dagen? Aan iets zó ouds, helemaal niet modern; múf 

van ouderdom?! Maar u begrijpt, dat zulke dingen natuurlijk niet uit de lucht komen vallen, maar 

vruchten zijn geweest -tóén al!- van heidens denken, van religieuze ideeën! Wij zeggen dan wel 

"goddeloos", ja ja, maar er is ook goddeloze religie! Ideeën, waarvoor de apostel Paulus al 

gewaarschuwd heeft dat ze komen zouden! 1 Timoteüs 4 hebben we zoëven ook gelezen. Daar voorzei 

de apostel dat de heilige Geest -Die hem drééf toen Hij schreef!- dat de heilige Geest hem te kennen gaf, 

dat er onder de christenen zouden zijn, die zouden afvallen van het geloof, doordat ze luisterden naar 

dwaalgeesten, en... -dan staat er-: "...en naar leringen van demónen!". Leringen van demónen...! En dan 

gaat het daar in 1 Timotheüs 4 warempel ook over dingen op zedelijk gebied; het huwelijk en zo. "Seks" 

heet dat dan tegenwoordig; u weet dat wel. 

 

     Zou God soms bezig zijn, naar zijn vrijmacht, over de christenheid van onze dagen aan satan en zijn 

duivelen permissie te verlenen ontbinding te geven; gelegenheid te bieden tot het veroorzaken van zúlke 

verzoeking, van zúlke verleiding, van zó'n diepe afval, van zo'n verschríkkelijk ongeloof, van zo'n 

vréselijke opstand, als onze ouders en onze grootouders niet hebben gekend, hoewel de Bijbel er 

ALTIJD al voor gewaarschuwd heeft?! Sluit onze eeuw misschien veel nauwer dan enige voorgaande 

eeuw aan bij de apostolische eeuw? Hebben de ideeën, de opvattingen, en de praktijken van ónze dagen 

ook niet af en toe iets griezelig meeslepends? Verzet u er zich maar eens tegen! "Dan bent u iemand 

zonder verstand, dan hebt u niet gestudeerd, dan bent u niet wetenschappelijk!" Als je geen evolutionist 

bent, dan word je in de Engels-sprekende wereld niet voorgedragen voor een hoogleraarsbenoeming! 

"Dan bekijkt u de zaak niet psychologisch! Dan hebt u van psychiatrie geen verstand", zegt men dan. 

 

     We hebben met machtige vijanden te doen aan het gééstelijke front -schrànder!-, waar we niet 

tegenop kunnen! Machtig, invloedrijk, met uitoefenaars van een terreur, een demónische terreur, die het 

allemaal elegant doet. Die het griezelig meeslepend elegant en galant doet! En die zó alles nivelleert, 

alles gelijkschakelt; alles even plàt drukt en perst! Die alles even uniform stempelt: onze kleding, onze 

taal...! Je moet wel een beetje "bij" zijn, anders ben je niet "in"! Onze zeden...! Zou dat soms de grote 

boycot zijn uit het boek der Openbaring aan Johannes: "Méédoen! En ànders... knock out!"? 

 



     Nu, dan heeft onze Zaligmaker in dàt strijdperk tóch alvast een machtige, een machtigér... Helper aan 

ons, de bidders, beloofd! Een nog veel en veel machtigér Helper dan heel die niet te onderschatten 

duivelenwereld! De Here zei dat we op het zestal beden van Zijn "Onze Vader" dan maar een 

"doxologie" moesten laten volgen, een lofprijzing van God! Deze: "...want Uw is het koninkrijk, Vader, 

en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid!" 

 

     Hoort u 't goed, welk karakter deze woorden dragen; wat ze zijn? U moet dus niet denken dat we het 

"Onze Vader" afsluiten met een vrome wens, met een vraag, met een bede, met bede numero zeven! Néé 

nee! In deze woorden vràgen we niet wat, maar zéggen we wat, ponéren we wat, bewéren we wat! Dit: 

"Vader, ja... wat U straks nog allemaal wilt laten gebeuren, tsja, dàt weten we niet; U hebt de leiding, en 

die is ondoorgrondelijk. Uw raadsbesluiten, ja... die doorvorsen we niet. En wat U dus nog zult willen 

toestaan...? We weten het niet! Maar één ding weten we wél: aan U het laatste woord! U hebt toch 

uiteindelijk het heft in handen! Want van U ís het koninkrijk, en van U ís de kracht, en aan U komt tóé: 

àlle heerlijkheid!" 

 

     Gemeente, dit is geen wens, dit is een belíjdenis! Vergeet dat niet hoor! Spreek dat maar met een 

flínke stem uit! Déze zaak staat vast: eind goed, àl goed! Tot uw bemoediging en tot uw troost in 't 

strijdperk van dit leven! Hoe hoog de nood daarin ook kan gaan! En wat we als christenheid misschien 

nog zullen moeten doormaken, dàt weet God alleen! 

 

     En dan hoeft dààrom dat laatste woordje van het "Onze Vader", die goede verwachting -ondanks 

alles!- van alle oprechte bidders ons toch niet te verwonderen, namelijk, de verwachting die ze hebben 

samengevat in het woord, het woordjé: "amen". "Vader..." -zeggen ze daarmee- "...we vertrouwen U 

helemaal!" Want u weet natuurlijk wel, gemeente, dat dat "amen" een Hebreeuws woordje is; 't is geen 

Hollands: het is Hebreeuws! Het vormt de kern van het Hebreeuwse werkwoord "geloven, op God 

vertrouwen". En u weet ook wel dat "amen" in de Bijbel wel eens een naam is voor de Here Jezus; dat 

Hij wordt genoemd: "de Amen, de Trouwe". U weet ook wel dat de Here Jezus nog al eens vaak gezegd 

heeft "amen, amen!": "voorwaar, voorwaar!". Nu, daar is alles mee gezegd. 

 

     Laten nu de heel kleine kleintjes, die nog veel te jong zijn om lange zinnen en lange gebeden uit hun 

hoofd te leren, laten díé dàt laatste woord dan maar al vroeg leren zeggen! Want een kind... dat is een 

méns! En zo vaak als een kind des verbonds hier op aarde "amen" zegt -zo stel ik me voor- is dat een 

triomf voor God tegenover de satan; dan kan God zeggen: "Hoor je 't? Daar heb je d'r één: een méns! 

Een mens is een mooi schepsel, en die zegt tegen Mij, tegen Míj!: amen!" Ik denk dat God dat graag 

hoort, dat woordje "amen". Het komt in de Abrahams-geschiedenissen al voor. Houd u daarbij! De 

kleintjes, en de groten en de volwassenen natuurlijk helemààl! 

  

   Want Uw is het koninkrijk, én de kracht, én de heerlijkheid, 

   Vader! 

 

En daarom: "Op U steunt onze hoop, 

                 o God van ons vertrouwen! 

                 Ze worden nóóit beschaamd 

                 DIE OP UW GOEDHEID BOUWEN!" 

 

                                        Amen! 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 18 juli 1971. 

 


