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Genesis 1:4 
En God zag het licht, dat het goed was; en God 
maakte scheiding tussen het licht en tussen de 
duisternis.

Inleiding 
Satan, de duisternis uit Genesis 1:4, kreeg het 
licht tegenover zich geplaatst en vanaf dat 
moment is de strijd tussen de duisternis en het 
Licht begonnen. Satan, als machthebber over 
deze schepping en mensheid wilde niet dat deze 
macht van hem werd afgenomen. Door de 
eeuwen heen heeft hij zich bewezen als een 
geduchte tegenstander van God en van de 
gelovigen. Jezus Christus is door zijn lijden en 
sterven de grote overwinnaar geworden op 
Satan. Heeft Satan dit niet zien aankomen en 
heeft hij niets gedaan om deze nederlaag af te 
wenden? 

Matthéüs 4:1 
Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in 
de woestijn, om verzocht te worden van den 
duivel.

Lukas 4:5-8 
5. En als Hem de duivel geleid had op een 
hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken 
der wereld, in een ogenblik tijds. 
6. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze 
macht, en de heerlijkheid derzelver 
koninkrijken geven; want zij is mij 
overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; 
7. Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het 
alles Uw zijn. 
8. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga 
weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij 
zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem 
alleen dienen.

De eerste ontmoeting 
Vlak nadat Jezus gedoopt was werd hij door de 
Heilige Geest voorgesteld aan Satan. Dit 
gebeuren wordt in de Schrift de verzoeking in de 
woestijn genoemd. Het initiatief voor deze 
ontmoeting lag bij God (Matthéüs 4:1). Satan is 
zich tijdens de verzoeking bewust van zijn 
macht maar ook van de autoriteit die tegenover 
hem staat. Satan laat zijn eigendommen zien en 
wil die in ruil voor aanbidding (terug) geven aan 
God. Hieruit blijkt dat Satan wist waar het God 
om te doen was, namelijk de schepping, hier 
omschreven als “al de koninkrijken der wereld” 
die aan Satan waren overgegeven, terug te 
krijgen. Verder geeft Satan aan dat hij zich er 
van bewust is dat Jezus hierin een belangrijke 
rol zou vervullen. Het streven van satan is aan 
God gelijk zijn (Jes.14:12-15). Als God’s Zoon 
hem zou aanbidden, dan was voor Satan zijn 
doel bereikt, daar heeft hij de heerschappij over 
de koninkrijken der wereld wel voor over. Uit 
het antwoord op deze enorme verleiding en 
verzoeking spreekt geloof en vertrouwen en de 
overtuiging dat dit niet de weg is die God had 
uitgekozen. Maar dat God het initiatief voor de 
verzoeking genomen heeft geeft aan dat God 
duidelijk en krachtig Jezus bij Satan 
introduceert. 

Jesaja  14:12-15 
12. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o 
morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt 
gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de 
heidenen krenktet! 
13. En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel 
opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren 
Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den 
berg der samenkomst aan de zijden van het 
noorden. 
14. Ik zal boven de hoogten der wolken 
klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk 
worden. 
15. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, 
aan de zijden van den kuil!

Het plan wordt geopenbaard 
Hoewel Jezus mens was, moet er wel worden 
gezegd dat hij een heel bijzonder mens was. Hij 
had geen biologische vader. Als Jezus wel een 
biologische vader had gehad dan had hij ook de 
erfzonde gehad. De erfzonde is de zonde die 
vanaf Adam via de vaderlijke erflijn, 
patrilineair, wordt overgegeven. Met andere 
woorden de erfzonde gaat van vader over op alle door hem verwekte kinderen. Adam heeft deze 
erfzonde gekregen omdat hij at van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Dat Eva dit 
deed was van veel minder belang. Het eten van deze vrucht door Adam had als gevolg dat hij en Eva 
gestraft werden met het kunnen sterven. De straf op de erfzonde is de dood (Genesis 2:17). Jezus heeft 
deze erfzonde niet overgeërfd en kon dus in principe niet sterven. Hoewel wij zeggen dat Jezus aan het 
kruis stierf is dat Bijbels gezien niet juist. Alle evangelisten schrijven dan ook dat Jezus de geest gaf. 
Het was zijn handelen. In Lukas 23:46 staat het nog duidelijker. Hier staat dat Jezus zijn geest aan de 

Genesis 2:17 
Maar van den boom der kennis des goeds en 
des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want 
ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood 
sterven. 

Lukas 23:46 
En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: 
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En 
als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest. 
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de Vader toevertrouwd en vervolgens geeft hij 
ook daadwerkelijk de Geest, met nadruk op 
geven. Jezus was onsterfelijk en heeft het 
sterven zelf ondergaan. (Johannes 10:18) Met 
dit ondergaan heeft hij de straf die God aan 
Adam gaf gedragen en na drie dagen heeft de 
Vader Hem opgewekt (Hand 10:39-40). Door 
het sterven van Jezus is het voor sterfelijke 
mensen mogelijk geworden onsterfelijk te 
worden. Dit onsterfelijk worden van de mens 
kon niet gebeuren in het lichaam dat al besmet 
was met de erfzonde. Er moet een nieuwe 
mens komen een wedergeboren mens, een 
mens geboren uit God. (1 Joh.3:9 en  1 
Joh.5:1) Deze nieuwe mens is een geestelijke 
mens, een geestelijke mens die weliswaar 
”woont” in het oude, zondige, biologische 
lichaam van de mens, maar hoort bij Christus 
en onderdeel is van Zijn zondeloze lichaam.  

Johannes 10:18 
Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg 
het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af 
te leggen, en heb macht hetzelve wederom te 
nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader 
ontvangen. 

Handelingen 10:39-40 
39. En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij 
gedaan heeft, beide in het Joodse land en te 
Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem 
hangende aan het hout. 
40. Dezen heeft God opgewekt ten derden 
dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou 
worden; 

1 Johannes 3:9 
Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet 
de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en 
hij kan niet zondigen, want hij is uit God 
geboren. 

Door te sterven heeft de Heer een belangrijke 
overwinning geboekt in de strijd tegen Satan. 
Hij heeft het mogelijk gemaakt voor mensen 
om onder de heerschappij van Satan uit te 
komen. Daarom was het dat Satan, toen hij 
voor het eerst hoorde van de bedoelingen van 
Jezus, zo fel reageerde en via Petrus aan Jezus 
te kennen gaf dat hij Jezus nooit zou laten 
sterven. (Matthéüs 16:21-23) Satan wilde koste 
wat het kost voorkomen dat Jezus zou sterven. 
Als Jezus niet zou sterven werd de 
mogelijkheid tot verlossing niet gecreëerd en 
bleef de gehele mensheid onder zijn 
heerschappij. Maar heeft hij ook daadwerkelijk 
geprobeerd het sterven te voorkomen. Heeft hij 
mensen gebruikt om de plannen van Jezus te 
dwarsbomen? 

1 Johannes 5:1 
Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de 
Christus, die is uit God geboren; en een 
iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren 
heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem 
geboren is. 

Matthéüs 16:21-23 
21. Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen 
te vertonen, dat Hij moest heengaan naar 
Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, 
en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en 
gedood worden, en ten derden dage opgewekt 
worden. 
22. En Petrus, Hem tot zich genomen 
hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: 
Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins 
geschieden. 
23. Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot 
Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij 
een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, 
die Gods zijn, maar die der mensen zijn. 

Judas 
Judas leverde Jezus uit aan het Sanhedrin met 
de bedoeling Jezus te laten veroordelen. Dit 
was veilig, want hoewel de Joodse wet de 
doodstraf kende, mochten de joden de 
doodstraf niet toepassen en de Romeinen 
zouden echter veel minder reden zien om Jezus 
te doden (Joh.18:31). Toen bleek dat het 
Sanhedrin wel degelijk er op uit was om de 
Romeinen zover te krijgen dat ze Jezus zouden 
veroordelen tot de doodstraf, kreeg Judas spijt. 
Hij kreeg spijt van deze aankomende 
veroordeling (Matthéüs 27:3).  

Johannes 18:31 
Pilatus dan zeide tot hen: Neemt gij Hem, en 
oordeelt Hem naar uw wet. De Joden dan 
zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd 
iemand te doden. Pilatus 

Via Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder, 
die volgens zijn wetten wel iemand ter dood 
kon veroordelen, heeft Satan meerdere keren 
geprobeerd de ter doodveroordeling van Jezus 
tegen te gaan.  

Matthéüs 27:3 
Toen heeft Judas, dien Hem verraden had, 
ziende, dat Hij veroordeeld was, berouw 
gehad, en heeft de dertig zilveren penningen 
den overpriesters en den ouderlingen 
wedergebracht, 

1. Allereerst werd Jezus naar Herodes 
Antipas gebracht en werd de aandacht 
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van Jezus afgewend doordat de twee leiders meer bezig waren met de verzoening die via Jezus 
tussen Pilatus en Herodes tot stand 
kwam (Lukas 23:12). Voor Herodes 
was Jezus dus ook verder niet van 
belang en Jezus kon wat Herodes 
betrof vrijgesproken worden door 
hem een wonder te tonen, iets wat 
voor Jezus naar de mening van 
Herodes toch geen zware opgave 
moest zijn. Maar helaas voor Satan 
zweeg Jezus en deed hij geen wonder. 
De hogepriester en de 
schriftgeleerden beschuldigden Jezus 
zwaar en Herodes wilde er niet veel 
meer mee te maken hebben en stuurde 
Jezus terug naar Pilatus. 

Lukas 23:12 
En op denzelfde dag werden Pilatus en 
Herodes vrienden met elkander; want zij 
waren te voren in vijandschap tegen den 
anderen. 

Johannes 19:4 
Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot 
hen: Ziet, ik breng Hem tot ulieden uit, opdat 
gij wetet, dat ik in Hem geen schuld vinde. 

Mattheus 27:15-21 
15. En op het feest was de stadhouder gewoon 
den volke een gevangene los te laten, welken 
zij wilden. 
16. En zij hadden toen een welbekenden 
gevangene, genaamd Bar-abbas. 
17. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus 
tot hen: Welken wilt gij, dat ik u zal loslaten, 
Bar-abbas, of Jezus, Die genaamd wordt 
Christus? 
18. Want hij wist, dat zij Hem door nijdigheid 
overgeleverd hadden. 
19. En als hij op den rechterstoel zat, zo heeft 
zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: 
Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; 
want ik heb heden veel geleden in den droom 
om Zijnentwil. 
20. Maar de overpriesters en de ouderlingen 
hebben den scharen aangeraden, dat zij zouden 
Bar-abbas begeren, en Jezus doden. 
21. En de stadhouder, antwoordende, zeide tot 
hen: Welken van deze twee wilt gij, dat ik u 
zal loslaten? En zij zeiden: Bar-abbas. 

2. Pilatus heeft vervolgens Jezus 
ondervraagd en vond geen reden tot 
een ter doodveroordeling. Maar omdat 
de menigte niet van ophouden wist en 
maar bleven roepen om de doodstraf 
besloot hij, in de hoop dat de Joden na 
het zien van de gemartelde Jezus van 
gedachten zouden veranderen, om 
Jezus te geselen en te bespotten. 
(Johannes 19:4). 

3. Satan heeft Pilatus een andere uitweg 
ingegeven en dat was het idee om de 
Joden de keuze te geven tussen Jezus 
en Bar-abbas (Matthéüs 27:15-21) 

4. En terwijl Pilatus de keuze tussen 
Bar-abbas en Jezus aan de Joden 
voorlegde, lezen we in Matthéüs 
27:19 de vierde poging van Satan om 
de veroordeling van Jezus tegen te 
gaan. De vrouw van Pilatus had een 
droom gehad waarin Jezus als 
rechtvaardige naar voren kwam en het 
was beter dat Pilatus zich niet met de 
zaak van de Joden zou bemoeien. 
En dat zou inhouden, geen ter 
doodveroordeling. 

Overheden en machten  
Satan heeft de dood van Jezus niet kunnen 
verhinderen en zonder dat de Joden, de Joodse 
machthebbers en het Sanhedrin het wisten zijn 
ze een belangrijke schakel geweest in Gods 
plan. Ze zijn met hun enorm sterke wil om 
Jezus te veroordelen een belangrijk instrument 
geweest van God. God heeft in zijn grote 
wijsheid de mensheid redding gegeven door 
zijn zoon Jezus te laten sterven en Hij heeft 
Hem na drie dagen opgewekt uit de dood als Jezus Christus onze Verlosser en Zaligmaker. Als de 
overheden en machten van deze wereld dit geweten hadden zouden ze Jezus Christus nooit hebben 
gekruisigd. (1 Korinthe 2:7-9) 

1 Korinthe 2:7-9 
7. Maar wij spreken de wijsheid Gods, 
bestaande in verborgenheid, die bedekt was, 
welke God te voren verordineerd heeft tot 
heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 
8. Welke niemand van de oversten dezer 
wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 
hadden, zo zouden zij den Heere der 
heerlijkheid niet gekruist hebben. 
9. Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog 
niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, 
en in het hart des mensen niet is 
opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, 
die Hem liefhebben.
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