
Het zwarte gat van de duivel

Liturgiesuggesties:
Gezang 107:1 en 4 of Gezang 296:1, 2 en 3
Psalm 95:1, 2 en 3 OB
Efeziërs 6:10-20
Psalm 93:1 en 2
Openbaring 12:7-12
Psalm 93:3 en 4 of Gezang 115:1, 2, 3 en 4
Psalm 27:1, 3 en 7 of Psalm 149:1
Psalm 145:5 OB of Psalm 149:5

*

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Hebt u, heb jij wel eens last van de duivel? 
Merk je daar wel eens iets van in je leven? 
Van de duivel, van de satan, van die grote tegenstander van de Here Jezus
Christus?
Misschien denkt u, denk jij, vanmiddag: ‘Bestaat die dan nog, de duivel?’ 
Is dat niet wat uit de tijd, dominee, preken over de duivel? 
Wat moet ik me trouwens daarbij voorstellen? 
Ik heb al zo’n moeite om te geloven dat er een God bestaat. 
En dan - in deze eeuw van wetenschap en techniek - nog spreken over een duivel,
een satan?

In 1972 verscheen een opzienbarend boek dat in vele talen werd vertaald en dat in
die tijd in een record aantal werd herdrukt. 
Misschien staat dat boek wel - vergeten - ergens bij u in de kast. 
Ik bedoel het boek: ‘Satan leeft onder ons’. 
Een boek van de bekende schrijver Hal Lindsey. 
Ik deel lang niet altijd zijn proefetische uitleg van de Bijbel. 
Maar zijn boek: ‘Satan leeft onder ons’ vind ik nog steeds één van de betere boeken
die over dit onderwerp zijn geschreven. 
Ik heb het boek nog weer eens uit de kast gehaald en bij de voorbereiding van deze
preek nog weer eens doorgebladerd.
In de inleiding schrijft Lindsey: 
‘Dit boek is een poging om een vijand, die in eigen persoon ons wereldsysteem
beheerst, duidelijk te signaleren. 
Tot voor enkele jaren betwijfelde men of hij zelfs maar bestond. 
Onze kerken hebben dat onderkend of hem onderschat. 
Maar hij is onder ons - levend en wel.’

Broeders en zusters, jongelui, merkt u, merk jij er iets van in je leven, dat de satan er
ook is? 
In je persoonlijk leven, in dat in de wereld om je heen, in de kerk, in de gemeente van
onze Here Jezus Christus?
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D’r moet maar eens wat zijn in je gezin, of in de gemeente ... of de duivel is er als de
kippen bij. 
En hij heeft je te pakken vóór je er erg in hebt. 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee - zegt het spreekwoord.
Het thema voor de verkondiging vanmorgen/vanmiddag is: 
Het zwarte gat van de duivel!

*
"Wordt nuchter en waakzaam. 
Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal
verslinden."
Het begon, broeders en zusters, jongens en meisjes, in de hemel. 
Lang voor de zondeval op aarde zou plaatsvinden heeft er in de hemel een zondeval
plaatsgevonden. 
Judas spreekt in zijn briefje (vers 6) over engelen ... die aan hun oorsprong ontrouw
werden. 
Blijkbaar heeft één van die gevallen engelen ... de leiding genomen. 
Hij wordt in de Bijbel met verschillende namen aangeduid: 
Beëlzebul, satan (= tegenstander), duivel. 
Met zijn aanhangers - die in de Bijbel demonen of boze geesten genoemd worden -
probeert hij uit alle macht Gods werk te dwarsbomen en te vernietigen. 
We zien dat al in het begin van de Bijbel, in de geschiedenis van Adam en Eva, en de
verboden vrucht die zij eten. 
Als de oude slang in het paradijs misleidt hij het eerste mensenpaar. 
De mensenmoorder van den beginne!

De duivel heeft dus vele namen en vele gezichten. 
In Openbaring 12 vers 10 wordt hij genoemd: 
"de aanklager van onze broeders, die hen aanklaagde bij God, dag en nacht." 
In Job 1 en 2 lezen we hoe dat gebeurde. 
De duivel had toen nog toegang tot de hemel en tot God. 
En probeerde Job bij de HERE in een kwaad daglicht te stellen.
Openbaring 12 vertelt ons ook, dat de duivel, de satan, dit ná de hemelvaart van
Christus niet meer kan doen. 
"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, maar hij kon geen
stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 
En de grote draak werd /op de aarde geworpen/, de oude slang, die genaamd wordt
duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en
zijn engelen met hem."

Na de hemelvaart van de Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en
meisjes, als onze Heiland zijn werk op aarde heeft volbracht ... kan er geen plaats
meer zijn voor de duivel in de hemel. 
Hij wordt er uitgegooid. Met al zijn demonen. Op de aarde! 
"En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, die
het mannelijke kind gebaard had."
Ziet u het voor u? 
De vrouw is in het boek Openbaring het symbool voor de Kerk.
De Kerk die vervolgd wordt. 
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Niet alleen de Kerk vormt het doelwit van de duivel. 
Ook de wereld wordt verleidt: tot de oorlog. 
Door de duivel.
Het wordt - als u Openbaring 12-19 leest - verschrikkelijk. 
Er komt een duivels beest uit de zee. 
Er komt een duivels beest uit de aarde. 
Er komt een laatste wereldoorlog.
Maar dan ... dan zegt de HERE: Nu is het genoeg geweest. 
En de duivel wordt door vuur uit de hemel verslonden. 
Hij wordt geworpen "in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse
profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden."
Dan komt het laatste oordeel en zijn de eerste hemel en de eerste aarde en de zee
voorbijgegaan. 
En de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, daalt uit de hemel, van God, neer, versierd
als een bruid, die voor haar man versierd is. 
God maakt alle dingen nieuw!

                                            *

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." 
De duivel. Onze tegenstander. 
Hij staat, broeders en zusters, jongens en meisjes, aan het hoofd van het koninkrijk
van de duisternis. 
Daarin is hij de ongekroonde koning. 
Maar ... omdat hij niet op alle plaatsen tegelijk kan zijn ... daarom heeft hij zijn
helpers: de vele tienduizenden demonen, die met hun duivelse listen en streken,
mensen proberen te vernietigen.
Demonen. Kwade engelen. Boze geesten. 
U moet vanmiddag niet zeggen: die bestaan niet. 
Integendeel: ze zijn er méér dan ons lief is. 
Waar zouden anders al die oorlogen, al die ellende in deze wereld vandaan komen?

Mensen, broeders en zusters, jongens en meisjes, zijn soms ... bezeten. 
Bezeten van een macht. Bezeten van een demon. 
Eén van de soldaten uit het leger van de duivel.
Mensen worden soms ... des duivels. 
Adolf Hitler: 6 miljoen Joden en de rest.
Het neo-nazisme bloeit weer volop in Duitsland. 
Saddam Hoessein: een duivel in mensengedaante. 
Door fanatieke moslims op handen gedragen. 
Milosovits, de slachter van de Balkan. 
Het ene massagraf na het andere wordt geopend. 

                                             *

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." 
Mensen worden soms ... des duivels. 
Vaak gaat het veel geraffineerder. 
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Via de misleiding. 
Het heeft allemaal te maken met het duivels plan om de wereld onder controle van de
duivel te brengen. 
Een New Age, een nieuw tijdperk is aangebroken. 
En alle losse elementen klikken steeds meer als één groot netwerk in elkaar.
Paravisie is daar een voorbeeld van. 
Ook wat sommige christenen als onschuldige vormen van alternatieve geneeswijzen
hebben beschouwd (magnetisme, elektrotherapie, edelsteentherapie en acupunctuur)
worden nu binnen het zwarte gat van de duivel gebracht. 
Dat is het geniepige, het geraffineerde. 
Alternatief en occult op één hoop. 
Het wordt steeds moeilijker om aan te geven waar de bijbelse grenzen liggen voor
wat nog kan en wat nog mag. 
De paranormale wereld wordt hoe langer hoe meer omringd door occulte elementen.
Bovendien: de commercie - zeg maar: het geld - is steeds belangrijker geworden. 
Er valt tegenwoordig een dikbelegde boterham te verdienen in de wereld van het
para-normale.
                                                    *

Waarom doet de duivel zo zijn best om mensen te misleiden? 
Waarom lezen veel vrouwen zo graag de horoscoop in hun damesblad? 
Waarom lijkt het allemaal zo geloofwaardig? 
Dat komt, broeders en zusters, jongens en meisjes, door de informatie die ze
verstrekken. 
De duivel kent immers alle familiegeheimen. 
Ook de dingen die andere mensen onbekend zijn. 
Daar maakt hij gebruik van. 
Voor veel mensen is dat hét bewijs. 
Het klopt. Het werkt. Kijk maar. 
Het komt bij hen niet op, dat iets boven-natuurlijks ook iets van de duivel kán zijn.

Misschien hebt u, heb jij, er nog nooit bij stil gestaan ... dat demonen, boze geesten,
soldaten van het duivelse leger ... wonderen kunnen doen. 
Geen hokus pokus. Maar ... wonderen! 
In Openbaring 13 vers 13 wordt zo'n wonder gemeld: "Het - beest uit de aarde - doet
grote tekenen, zoals het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten
aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen die op de aarde wonen."

Wíe worden er verleid? 
Zijn dat de bezoekers van paranormale beurzen? 
Nee, de mensen die op aarde wonen, zíj worden verleid. 
Bijna iedereen! 
Blijkbaar, broeders en zusters, jongens en meisjes, zal er een tijd komen - als die er
al niet is, zo vraag ik me af - ... 
Blijkbaar zal er een tijd komen dat wij onze zintuigen niet meer kunnen vertrouwen.
Dat echt en on-echt zo veel op elkaar lijken, dat het bijna onmogelijk is te zien ...
wáár de misleiding begint. 
De schoolagenda van uw kinderen misschien? 
Of de programma's van Veronica op radio en t.v. 
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Kinderen dromen er van. Slechte dromen. 
Via allerlei terreinen rukt het zwarte gat van de duivel op. 
Echt of on-echt? Normaal of para-normaal? Visie of para-visie?

                                                      *

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." 
Moet je je dan maar laten misleiden? 
Moet je je dan maar laten verslinden? 
Nee, natuurlijk niet! 
De Here Jezus zélf waarschuwt in Mattheüs 24 vers 24, dat "zij grote tekenen en
wonderen zullen doen, maar dat ze de uitverkorenen niet zullen verleiden."
Waarom, broeders en zusters, jongens en meisjes, worden de uitverkorenen niet
verleid? 
Omdat zij ... de wapenrusting Gods dragen! 
In de strijd tegen de duivel en zijn duivelse demonen biedt God ons Zijn wapenrusting
aan. 
Je hoeft het alleen maar ... aan te trekken. 
God heeft die wapenrusting al kant en klaar ... voor je klaar liggen.
Want in de strijd tegen de duivel zul je je moeten verdedigen. 
Het is een strijd, een oorlog, op leven en dood. 
Een strijd tussen goed en kwaad. 
Daarom dient je bescherming perfect, optimaal te zijn. 
Want de strijd is geen is geen gevecht met mensen, maar met de misleidingen van
de duivel zelf.
Wie de wapenrusting van God aantrekt ... zal weerstand kunnen bieden. 
Laten we die wapenrusting nog even in het kort bekijken.

                                                       *

Het voorbeeld van de wapenrusting vinden we bij de apostel Paulus in Efeziërs 6.
Paulus kijkt naar de mensen om zich heen. 
Ze hebben lange, op de grond hangende kledingstukken.
Die hinderen je als je je snel en effectief moet reageren.
"Omgord je lendenen met de waarheid." 
Met een riem om je middel ben je vrijer in je bewegingen. 
Dan kun je je kleren wat omhoog trekken en kun je je sneller uit de voeten maken.
"Omgord je lendenen met de waarheid."
Waarheid. 
In het leven van alle dag ben je open, oprecht, eerlijk tegenover de ander.
Daarmee ontwapen je hem of haar. 
Een christen past geen: list, leugen of onwaarheid. 
Een christen is omgord met de ... waarheid.

En om je borst hang je het pantser der gerechtigheid. 
Die gerechtigheid beschermt je tegen dodelijke slagen of steken. 
Wat die gerechtigheid is? 
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Die gerechtigheid is de Here Jezus Christus en alles wat Hij voor ons heeft gedaan.
Hij beschermt je leven tegen de aanvallen van de duivel. 
Met dít pantser: geen gevaar. 
Wie Hem aanneemt is zeker van een goddelijke bescherming.

Op blote voeten gaat het niet in een stevig gevecht. 
Daarom, je wordt "geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de
vrede." 
Die on-verslijtbare schoenen hebben we maar wat hard nodig. 
Christus zegt: Je wordt toegerust met het evangelie.
Die blijde boodschap van definitieve overwinning roept op tot vrede. 
Want vrede ís er door de opstanding van Jezus Christus. 
En vrede kómt er ... als Hij zal wederkomen.

En natuurlijk heb je ook iets in je handen: het schild van het geloof. 
Vele brandende pijlen vuurt de duivel dagelijks op ons af. 
De misleiding, de twijfel, de laster, het bedrog ... als vurige pijlen komen ze op je af.
Op het schild van het geloof wordt het vuur geblust en de brand gedoofd. 

Ook ons hoofd, broeders en zusters, jongens en meisjes, heeft afdoende
bescherming nodig. 
De Here God reikt ons daarvoor aan: de helm van het heil. 
Van die helm straalt af ... dat we in Christus overwinnaar zijn. 
Het teken op deze onverwoestbare helm zegt: Ik ben gered, ik ben verlost.

En als het goed is ... heb je nu nog één hand vrij. 
In die hand krijg je nu het zwaard van de Geest. 
Het zwaard van de Geest is het Woord van God. 
Met dat zwaard kun je een tegenstander van je af houden. 
Dat krachtige, flonkerende, tweesnijdende ijzer ... maakt je tegenstander bang.
Wie goed thuis is in de Bijbel - Jehova's getuigen en Zevendedagsadventisten zijn
dat bijvoorbeeld ... 
Wie goed thuis is in de Bijbel kan heel wat aanvallen afweren, afslaan.

De wapenrusting van God. 
Hij reikt het u en jou en mij aan: een riem, een borstpantser, schoenen, een schild,
een helm en een zwaard. 
De duivel siddert als hij je zo ziet staan. 
Gewapend voor de strijd.
                                               *

"En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken." 
In de oorlog, broeders en zusters, jongens en meisjes, moet je intensief contact
onderhouden met je basis, met de legerleiding en de staf. 
We hebben dat gezien in de laatste oorlogen ... de oorlog in de Golf en op de Balkan.
Contact onderhouden met je basis, met je legerleiding, die achter de linies een goed
overzicht heeft van heel het strijdtoneel. 
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In de oorlog tegen het rijk van de duisternis, het rijk van de duivel, is het gebed het
communicatie-middel bij uitstek om - in goed overleg met Boven - de juiste
beslissingen te nemen.
Dat voortdurend bidden houdt je nuchter en waakzaam - schrijft de apostel Paulus.
In overleg met Boven raak je niet in paniek. 
De Here God heeft een overzicht over alles wat er op aarde gebeurd. 
Geen paniek - maar nuchterheid.

Paulus weet dat het aanhoudende gebed gemakkelijk kan verslappen en inzinken.
Daarom bindt hij u en jou en mij op het hart, dat we in dat opzicht wakker moeten
blijven. 
Niet moeten indutten en wegsuffen. 
We moeten ook niet na een paar keer denken dat het genoeg is en er daarom mee
stoppen. 
Nee, zegt Paulus, ga ermee door! Houd vol!

En voor wie moet er gebeden worden? 
Voor alle heiligen! 
Paulus denkt dus aan de voorbede. 
Voorbede - niet alleen voor zieken - maar voor allen. 
Voor heel de gemeente. 
We moeten, broeders en zusters, jongens en meisjes, veel meer bidden voor elkaar.
Gezien het tekstverband zal Paulus hier gedacht hebben aan voorbede waarin
gevraagd wordt, of God alle heiligen, de gehele gemeente van Christus ... wil doen
standhouden in de strijd tegen de aanvallen van de duivel. 
Dat gebed is noodzakelijk en van wezenlijk belang. 
Gebed van een biddende gemeente.
Want je staat er niet alleen voor. 
Er zijn er velen die met je dezelfde oorlog aan het uitvechten zijn. 
Er zijn er velen die door de duivel en zijn demonen worden verleid. 
Er zijn er velen die door hun onkunde in slaap zijn gesukkeld. 
Waakt en bidt!
Een biddende gemeente ... dat betekent: er staan broeders en zusters vóór je, achter
je, rechts en links van je. 
Een broederschap van gelovigen in de donkere wereld waarin we vandaag leven.
Een christen-leger tegenover de brullende leeuw!
Samen, broeders en zusters, jongens en meisjes, staan we sterk. 
Samen zullen we overwinnen. 
In het teken van Jezus Christus, het Lam dat overwon.

                                                     *

Jezus is gekomen om de duivel zijn macht te ontnemen. 
De eerste overwinning heeft reeds plaatsgevonden toen onze Heiland opstond uit het
graf. 
En plaats mocht nemen aan de rechterhand van zijn Vader ... in de hemel. 
De duivel en zijn kwade engelen werden uit de hemel op de aarde geworden. 
Maar de duivel gaat op onze aarde nog wel rond - als een brullende leeuw -
zoekende wie hij kan verslinden. 
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Hij zet alles op alles. 
Hij gebruikt daarbij alles wat hij daarvoor kan gebruiken. 
Programma’s op radio en tv van een omroep als Veronica. 
Een tijdschrift en een manifestatie als Paravisie. 
Een schoolagenda en een beweging als New Age.
De duivel weet dat hij tijd te kort komt. 
En met inspanning van al zijn krachten probeert hij in die korte tijd zijn doel nog te
bereiken. 
Maar zijn pogingen zullen verijdeld worden. 
Uiteindelijk wordt hij voorgoed verslagen en onschadelijk gemaakt.

                                                    *
Het zwarte gat van de duivel. 
Ik wilde vanmorgen / vanmiddag u en jou en mijzelf weer eens aan het denken
zetten. 
Aan het denken over die Engel van de duisternis die zich voordoet als een Engel van
het licht. 
Het is niet mijn bedoeling geweest een heksenjacht te gaan organiseren tegen alles
wat alternatief en wat para-normaal is.
Ik wilde u en jou wel allert maken. 
Onderzoek kritisch en biddend wat op je af komt.
Weest waakzaam en volhard in je geloof.
O ja, nog even dit. 
Er zijn mensen die - met een beroep op de Bijbel - zeggen: 
Beproeft alle dingen en behoudt het goede! 
Dat is een bijbeltekst uit z'n verband halen. 
En daar moet je voorzichtig mee zijn.
Een vader of een moeder zegt toch ook niet tegen een klein kind: ‘Leg je handjes
maar gerust tegen de hete kachel, want je moet alles beproeven.’
En niemand is toch zo dwaas om van een vergif iets in te nemen, alleen om te
ondervinden hoe het in z'n lichaam werkt.
Iedereen weet, dat wanneer je je handen tegen een hete kachel legt, dat ze
verbranden.
En iedereen weet, dat het doodgevaarlijk is om van een vergif in te nemen.
Zo is het, jongelui, ook doodgevaarlijk om op de verleidingen van de duivel in te
gaan. Dood-gevaarlijk!

Daarom: "Wordt nuchter en waakzaam!" 
En laten we voor onszelf en voor elkaar bidden: "Onze Vader in de hemel, ... leidt ons
niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze."
Goddank: door de overwinning van Jezus Christus ... bewaart God zijn uitverkorenen,
tot de dag van Zijn toekomst. 
"Hem zij de macht en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.” Amen.

Ds. Jan K.C. Kronenberg Haarlem, 16 juli 2000

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. !
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