Wie is satan eigenlijk?
In de bijbel zien we eigenlijk niet zoveel verhalen
over satan. Toch zien we wel de gevolgen van zijn
bestaan.
Satan wordt in de bijbel op verschillende manieren
beschreven. Hij wordt onder andere de slang, engel
van het licht, morgenster, lucifer, overste van de
macht der lucht genoemd.
Satan wordt ook een gevallen engel genoemd.
Hiermee wordt bedoeld dat hij niet meer in de hemel is, maar op de aarde werkt.
Jes 14:12-17

Waarom is hij gevallen?
Ezech 28:11-17
Satan was een prachtig geschapen machtige engel,
die zich gelijk wilde stellen aan God en daarom uit
de hemel werd verbannen.

Satan heeft een koninkrijk op aarde.
Matt 12:26 vertelt dat satan een koninkrijk heeft.
In dat koninkrijk heeft hij de macht. Toen satan uit de
hemel werd verbannen kwam hij op aarde met zijn
volgelingen. Deze wezens noemen we demonen. Zij
proberen mensen te misleiden en te beheersen.
Satan zoekt aanbidding en macht in de wereld,
omdat hij gelijk wil zijn aan God.

Heeft satan macht over Jezus?
Joh 14:30
Jezus heeft nooit gezondigd, daarom
heeft satan geen macht over Jezus.
Joh 12:31
Satan heeft nu al geen macht meer
over gelovigen. Als Jezus naar de aarde terugkomt,
zal satan geoordeeld worden en uiteindelijk ook zijn
macht over de wereld verliezen.

JEZUS HEEFT DE MACHT VAN SATAN
OVERWONNEN.
Satan testte Jezus en probeerde hem te verleiden
naar hem te luisteren. Welke testen vind je in
Luk 4:1-13?
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a. Niet luisteren naar satan, maar naar God.
Jezus paste het woord in praktijk toe.
b. Alleen God aanbidden.
c. God niet verzoeken.
Jezus deed niets wat satan hem vroeg. Steeds
weerlegde Jezus de woorden van satan met het
woord van God.
Weet je nog dat Adam en Eva wel luisterden?
Omdat Jezus God, de Vader vertrouwde en hem
gehoorzaamde, kreeg satan géén macht over
Jezus.
Jezus overwon satan door te doen wat de Vader,
die alle macht heeft, van hem vroeg.

Wat is de opdracht van de Vader voor
Jezus?
Joh 10:17,18
Jezus geeft dus zijn leven, omdat hij gekomen is
om jou te verlossen van zonde, je te redden van de
eeuwige dood en van de macht van satan.
Waar is Jezus nu en waar is satan?
Ef 1:20-22
Waarom is Jezus naar de aarde gekomen?
Ef 2:1-5

En nu jij, wat is het gevolg voor jou?
Col 1:13,14
God vraagt wel een reactie van je. Hij vraagt dat je
dit goede nieuws gelooft met je hele hart.

OPDRACHT:
Je hebt net gelezen dat je niets met je goede
daden kan verdienen bij God. Ook satan kun je
hiermee niet overwinnen. Maar wel door het goede
nieuws te geloven. Jezus heeft satan in je leven
overwonnen.
Zijn er gebieden in je leven waar satan macht over
heeft? Om daar achter te komen, kun je nog eens
kijken naar de drie testen uit Luk 4:1-13. Herken
je gebieden in je eigen leven waar jij anders hebt
gereageerd dan Jezus?
Je ziet hoe Jezus satan overwon. Elke keer sprak
hij het woord van God en gehoorzaamde hij zijn
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Vader. Je kunt satan overwinnen door in vertrouwen
en afhankelijkheid van God te gaan leven. Kies net
als Jezus om dichtbij de Vader te leven.
Spreek samen met je mentor over de vorige les.
Wat is er werkelijk veranderd als je Jezus koning
over je leven hebt gemaakt?
Bespreek de gebieden in je leven waar je ervaart
dat je beheerst wordt. Dingen die jou leiden, in
plaats van dat jij ze leidt. Zijn er bepaalde angsten,
nachtmerries, andere dingen die je helemaal niet
prettig vindt en die je leven onderdrukken? Praat
daar samen over.
Ben je zover om de keuze te maken om de besproken onderwerpen aan God te geven? Schrijf dan
zelf een gebed waarin je God vertelt wat je gelooft
over de macht van Jezus in je leven. Vertel satan
ook dat zijn macht in je leven teniet is gedaan door
Jezus. Bespreek dit met je mentor en bid het samen.
Bewaar dit gebed in je gebedsboek en kom er
de volgende les op terug en kijk wat God gedaan
heeft.
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TEKSTEN
Jes 14:12-17
O morgenster, zoon van de dageraad,
hoe diep ben je uit de hemel gevallen.
Overwinnaar van alle volken,
hoe smadelijk lig je daar geveld.
13 Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel,
boven Gods sterren plaats ik mijn troon.
Ik zetel op de toppen van de Safon,
de berg waar de goden bijeenkomen.
14 Ik stijg op tot boven de wolken,
ik evenaar de Allerhoogste.
15 Nee! Je daalt af in het dodenrijk,
in de allerdiepste put.
16 Ze zien je, ze kijken naar je
en kijken nog eens goed naar je:
“Is dit de man die de aarde deed beven
en koninkrijken deed sidderen?
17 Die het land tot verval bracht en steden
verwoestte?
Die zijn gevangenen nooit liet gaan?”
12

Ezech 28:11-17
De HEER richtte zich tot mij:
‘Mensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan: “Dit zegt God, de
HEER: Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van
schoonheid.
13 Je leefde in Eden, in de tuin van God, en
je was bekleed met een keur van edelstenen:
met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en
smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de
dag dat je geschapen werd lagen ze klaar.
14 Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet
op de heilige berg van God, waar je wandelde
tussen vurige stenen.
15 Je was onberispelijk in alles wat je deed,
vanaf de dag dat je was geschapen tot het
moment dat het kwaad vat op je kreeg
16 Door al het handeldrijven raakte je verstrikt
in onrecht en geweld, en je zondigde; daar11

om, beschermende cherub, verbande ik je
van de berg van God en verdreef ik je van je
plaats tussen de vurige stenen.
17 Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere
koningen.

Matt 12:26
Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen
zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden?

Joh 14:30
Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want
de heerser van deze wereld is al onderweg.
Hij heeft geen macht over mij.

Joh 12:31
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.

12
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Luk 4:1-13 NBG
En Jezus, vol van de heilige Geest, kwam
weer van de Jordaan, en werd door de Geest
heengeleid in de woestijn,
2 en werd veertig dagen lang door de duivel
verzocht. En Hij at niet in die dagen; en toen
zij ten einde waren, hongerde Hem daarna.
3 En de duivel zeide tot Hem: Zijt Gij Gods
Zoon, zo zeg tot die steen, dat hij brood
worde.
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hem:
Er staat geschreven: “De mens leeft niet
van brood alleen, maar van ieder woord van
God.”
5 En de duivel voerde Hem op een hoge berg,
en toonde Hem al de koninkrijken van de gehele wereld in een ogenblik tijds,
6 en zeide tot Hem: Al deze macht en hun
heerlijkheid zal ik U geven; want zij is mij
1

overgegeven, en ik geef ze wien ik wil.
7 Indien Gij mij nu zult aanbidden, zal alles
van U zijn.
8 Doch Jezus antwoordde en zeide tot hem:
Ga weg van Mij, satan! Er staat geschreven:
“Gij zult God, uw Heer, aanbidden en Hem
alleen dienen.”
9 En hij voerde Hem naar Jeruzalem, en stelde
Hem op de tinne van de tempel, en zeide tot
Hem: Zijt gij de Zoon van God, zo werp U van
hier neerwaarts;
10 want er staat geschreven: “Hij zal wegens
U zijn engelen bevelen, dat zij U bewaren zullen,
11 en op de handen dragen, opdat Gij uw voet
niet wellicht aan een steen stoot”.
12 Doch Jezus antwoordde en zeide tot hem:
Er is gezegd: “Gij zult God, uw Heer, niet verzoeken”.
13 En toen de duivel alle verzoeking voleindigd
had, week hij van Hem voor een tijd.

Joh 10:17,18
De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven
geef, om het ook weer terug te nemen.
18 Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf.
Ik ben vrij om het te geven en om het weer
terug te nemen-dat is de opdracht die ik van
mijn Vader heb gekregen.’
17

Ef 1:20-22
Die macht was ook werkzaam in Christus
toen God hem opwekte uit de dood en hem in
de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,
21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam
die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld
maar ook in de toekomstige.
22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en
hem als hoofd over alles aangesteld, voor de
kerk.
20
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Ef 2:1-5
U was dood door de misstappen en zonden
waarmee u de weg ging van de god van
deze wereld, de heerser over de machten in
de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen
die God ongehoorzaam zijn.
3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens
beheersen door onze wereldse begeerten,
wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en
gedachten die in ons opkwamen en stonden
van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder
ander.
4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat
de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo
groot is,
5 heeft hij ons, die dood waren door onze
zonden, samen met Christus levend gemaakt.
Ook u bent nu door zijn genade gered.
1
2

Col 1:13,14
Hij heeft ons gered uit de macht van de
duisternis en ons overgebracht naar het rijk
van zijn geliefde Zoon,
14 die ons de verlossing heeft gebracht, de
vergeving van onze zonden.
13

