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Openbaring 12
(oorlog in de hemel)

leidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

We gaat lezen in Openbaring
12:7

Hier worden vier namen genoemd voor de satan: (1) de
grote draak (2) de oude slang
die Eva verleidde in het paradijs.
(3) de duivel: letterlijk diabolos,
de beschuldiger, de aanklager en
(4) satan: de tegenstander, de
vijand van God.

7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen
hadden oorlog te voeren tegen
de draak; ook de draak en zijn
engelen voerden oorlog
Hier wordt Michaël genoemd,
een hemelse strijdvorst. Een belangrijke aartsengel evenals
Gabriël en dat is Gods boodschapper.
Er kwam dus oorlog in de hemel
en Michaël (zijn naam betekent:
Wie is als de Heer) en zijn engelen versloegen in Gods kracht de
draak en zijn engelen. Vanaf
die tijd kon hij niet meer standhouden zoals vers 8 zegt:
8 Maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de
hemel niet meer gevonden
9 En de grote draak werd op de
aarde geworpen, de oude slang,
die genaamd wordt duivel en de
satan, die de gehele wereld ver-

Ook staat hier duidelijk wat hij
doet: … namelijk de hele wereld verleiden. Dat is het wat hij
doet. Hij verleidt tot zonde.
En als wij gaan begrijpen dat alles, wat de satan te bieden heeft,
iets minderwaardigs is en dat het
bedrog is, en dat het eeuwig verlies is, dan verliest satan zijn
macht.
We gaan even naar een krachtig
maar tamelijk onbekend Bijbelvers en dat staat in Romeinen
16:20.
De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten
vertreden.
Dit is kernachtige taal. Dit zal
gebeuren. Het grote van dit
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woord is, dat het een waar
woord is. Daar bestaat geen
twijfel over.
En er staat dat God Zelf het zal
doen. Er staat ook bij dat het
weldra zal gebeuren, dus niet
over 10 of 20 jaar.
Een andere vertaling zegt dat hij
onder onze voeten verpletterd
zal worden.
En nu een belangrijke vraag.
Hoe kan zoiets gebeuren? De
gemakkelijkste manier om het
antwoord hierop te vinden is,
door eerst het tegenovergestelde
te vragen, namelijk:
Hoe komt het, dat de satan zoveel macht over de mensen
heeft?
Deze macht heeft hij, doordat hij
de mensen verleidt om zonde te
doen. En als dan de zonde gedaan is, klaagt hij hen dag en
nacht aan.
Dan heeft men een kwaad geweten gekregen, waardoor men zijn
vrede, blijdschap en vrijmoedigheid dreigt te verliezen.

Maar hoe krijgt hij ons toch zover, dat wij zoiets verwerpelijks
als zonde doen? Op welke wijze
beweegt hij ons om in zijn lokaas te bijten?
Daar is maar één goede verklaring voor, namelijk deze, dat hij
de kunst verstaat, om ons in de
waan te brengen, dat hetgeen
waartoe hij ons verleidt, groot
en waardevol is.
Hij weet dus de dingen groot en
begerenswaardig in onze ogen te
maken. Wat is dus de manier
om hiervan verlost te worden?
Het antwoord is ons al min of
meer in de mond gelegd.
Wanneer wij duidelijk gaan verstaan, dat alles waartoe de satan
ons verlokt en verleidt en alles
wat hij te bieden heeft, klein en
nietswaardig is, ja … nog minder dan niets, dan raakt de satan
zijn verleidende macht over ons
kwijt.
Over het algemeen komt een
mens tot zonde, doordat hij
blind is voor de werkelijkheid
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en iets groots ziet in datgene
waartoe hij verzocht wordt. En
dat is het wezen van de verzoeking.
Hoe komt een muis in de val?
De muis ruikt de heerlijke 40+
kaas. Daar praat de satan graag
over als het om verzoekingen
gaat. Hij praat over de heerlijke
kaas maar niet over de val.
Hoe vangt een hengelaar een
vis? Hij doet een vette worm
om een haakje en dan maar
wachten tot de vis er in bijt. Het
aantrekkelijk voor de vis is de
worm; hij ziet namelijk de haak
niet. Maar hapt hij, dan is hij
gevangen.
Hoe komt b.v. een man of een
vrouw tot zo iets minderwaardigs als overspel? Dan is hij of
zij in de val van satan getrapt
dat hij had klaargezet.
Men
kan voor zoiets voor zoiets vergeving krijgen zoals David maar
zijn overspelig verhaal kan nu
nog, heden ten dage, van Australië tot Alaska en van China
tot Lapland gelezen worden.

Dat zijn de gevolgen van de
zonde. Meestal maakt God het
openbaar, als iemand als christen overspel gepleegd heeft.
Maar voor deze zonde is zeker
vergeving.
We gaan verder met Openb.
12:10
En ik hoorde een luide stem in
de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het
koningschap van onze God en
de macht van zijn Gezalfde;
Want de aanklager van onze
broeders, die hen dag en nacht
aanklaagde voor onze God, is
neder geworpen.
Michaël overwon de satan en
zijn engelen door de macht van
Jezus, de Gezalfde en niet door
zijn eigen kracht. En hier staat
van de duivel, de aanklager, dat
hij de gelovigen dag en nacht
aanklaagt voor God.
Jezus daarentegen kan ons volkomen behouden daar Hij altijd
leeft om voor ons te pleiten.
(Hebr. 7:25)
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Maar zij hebben deze leugenaar,
de aanklager, overwonnen en in
vers 11 staat hoe:

Het wezen van de aanklager is
verschrikkelijk: eerst verleiden
en dan aanklagen.

11 En zij hebben hem overwonnen (1) door het bloed van het
Lam en (2) door het woord van
hun getuigenis, en (3) zij hebben
hun leven niet liefgehad, tot in
de dood.

Door het bloed van Jezus zijn
wij echter vrijgekocht van de
zonde en van onze ijdele wandel
en hoeven wij niet meer te zondigen.

Als eerste wordt genoemd dat
zij de aanklager hebben overwonnen door (1) het bloed van
het Lam.
Wanneer een christen een zonde
belijdt, dan wordt dat vergeven
op hetzelfde ogenblik dat die
zonde beleden wordt; volkomen
vergeven en voor eeuwig vergeven door het offer van Jezus,
door het bloed van het Lam.
Dat kan men dus de aanklager
voorhouden.
Hij zal misschien beweren dat
het niets met je gedaan is en dat
je maar beter kunt ophouden om
Jezus te volgen.

We laten ons niet door de aanklager in een hoekje drukken.
De aanklager heeft er belang bij
dat u moedeloos wordt en dat u
het opgeeft.
Zij hebben de aanklager overwonnen door (2) het woord van
hun getuigenis. Zij beleden hun
geloof in hun Advocaat Jezus.
Zij geloven in Hem en in zijn
liefde. En zij belijden dat Hij,
die in hen een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal
voortzetten.
Zij belijden vrijmoedig het
woord. Zij belijden vrijmoedig
dat God weldra de satan onder
hun voeten vertreden zal en zij
krijgen meer en meer door, dat
alles, wat de aanklager aan te
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bieden heeft, iets minderwaardigs is en een eeuwig verlies.
Zij hebben de aanklager overwonnen doordat zij (3) hun leven niet liefgehad hebben tot in
de dood. Zij hebben geen zelfmedelijden.
Zij verloochenen zichzelf en
nemen dagelijks hun kruis op –
het kruis over hun eigen ik leven
– en volgen Jezus, die hetzelfde
deed. Zij hebben geen zelfmedelijden. Ze doen niet zielig en
klagen niet over zichzelf.
Zij weten zich met Christus opgewekt en in de hemel gezet.
We zijn door het geloof hemelburgers en zo gaat het woord in
vervulling uit vers 12:
12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen.
Wee de aarde en de zee, want
de duivel is tot u nedergedaald
in grote grimmigheid, wetende,
dat hij weinig tijd heeft.
Verheug u, gij hemelen, en wie
daarin wonen. Er staat in de
psalmen: Wie in de hemel zit,
zal lachen. (Psalm 2:4a Col.3:1)

