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HOOFDSTUK 16 
 
Na de dood van de reuzen stellen wij vast 
dat hun geest, kwade geesten of 
demonen zijn die veel vernietiging en veel 
schade op aarde zullen brengen en dit tot 
de dag van het grote oordeel. Zij 
houden in niets rekening met 
gerechtigheid! 
Zij zoeken om de aarde en alles wat zich 
daarop beweegt te vernietigen, wij zien 
allerlei natuurrampen en alle oorlogen 
(Matth.24)  
 
 
Hun lichamen zullen compleet worden vernietigd, en zullen nooit meer terugkeren tot 
een hemels lichaam noch een aards lichaam krijgen. Daarom zoeken zij soms een 
lichaam om allerlei kwaad te doen. Gedemoniseerde mensen vermoorden met of 
zonder motief mensen en plegen zelfmoord.  
Deze geesten kunnen mensen en dieren overweldigen, of gebruiken en dan kunnen 
wij spreken over de bezetenen, in bezit genomen door een demoon. 
 

 
Mattheüs 8:28  
Nadat Hij aan de overkant in het 
land der Gadarenen was 
gekomen, kwamen Hem twee 
bezetenen uit de grafsteden 
tegemoet, zeer gevaarlijke 
mensen, zodat niemand langs die 
weg kon voorbijgaan.:29 En zie, zij 
schreeuwden, zeggende: Wat 
hebt Gij met ons te 
maken, Zoon van God? Zijt Gij 
hier gekomen om ons vóór de 
tijd te pijnigen? 8:30 Nu werd er 
ver van hen een grote kudde 
zwijnen gehoed.:31 De boze 
geesten smeekten Hem en 

zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen. :32 En Hij zeide 
tot hen: Gaat heen! Zij voeren uit en gingen in de zwijnen; en zie, de gehele kudde 
stormde langs de helling de zee in en zij kwamen om in het water. :33 En de hoeders 
namen de vlucht en kwamen in de stad en berichtten alles, ook van de bezetenen. 
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Deze afgevallen engelen, nu demonen waren eens in de hemel, en hebben niet alle 
geheimen gekend. (Job 11:7) Wat ze kenden hebben van geheimen hebben zij 
gewetenloos overgedragen aan vrouwen met de bedoeling om in wijsheid kwaad te 
doen aan  de mensen. Zo bestaat hekserij reeds lang. Job werd geslagen met boze 
zweren door demonen! Wat wij vandaag zien en noemen als hekserij, magie, voodoo 
enz. Zij zullen geen seconde vrede of rust kennen!  
 
1 Korintiërs 4:1 Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan 
wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. 

 
 
 
Jezus werd verzocht in de woestijn, het oord 
van duivelen, ten einde liet men Hem in rust, 
en engelen kwamen en dienden Hem! Jezus 
riep de mensen op om tot Hem te komen, 
Hem te volgen  om rust te vinden! 
(Matth.11:28). 
 

Jesaja 48:22 De goddelozen, zegt de HERE, 
hebben geen vrede. 
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Henoch kwam op een plaats terecht waar de engelen straalden met licht van 
heerlijkheid, en wanneer zij het wilden konden ze zich vertonen als het uiterlijk en 
lichamelijk als mensen. Dan kwam hij naar een andere plaats van duisternis, en een 
berg tot aan de hemel reikend. Daar 
zag hij de kostbaarheden van het 
heelal?  
 
Verder lezen wij een beschrijving  wat 
Henoch zag in die hemelse oorden, 
een hemels leger en  de levende 
wateren. God is de bron van levend 
water! (Jer.2:13)   
Jezus is de bron van levend water! 
Een rivier van vuur lijkt best op lava 
van een vuurberg welke in de zee 
stroomt  
 
 

Johannes 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal 
geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in 
hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 
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Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien. 
 
De apostel Johannes schreef ook wat hij had gezien. 
  
En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende 
uit de troon van God en van het Lam. 
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Hier vinden wij een beschrijving van alles wat Henoch had gezien in het heelal, hoe 
alles werd geschapen. (1-6) Henoch zag de hoeksteen van de aarde! Wij vinden dit 
terug in het boek Job, waarbij God tot Job spreekt door een storm en zegt: 
 

 Job 38:6 Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, 
 
Bijzonder komen hier ter sprake al de winden en hun werking en hun doel in de 
schepping. Henoch zag hoe de winden invloed hadden op de sterren en de zon. Hun 
werkgebied is tussen de hemel en de aarde. 
Henoch zag de paden der engelen, dit vinden wij terug in de psalmen. Hij maakte 
engelen tot winden! (Hebr.1:7) Ook stormwinden, wervelwinden en rukwinden, 
Elia werd op die wijze opgenomen!  
 

Psalm 104:4 

Hij maakt de winden tot zijn boden, 
laaiend vuur tot zijn dienaren. 

 
Ook vinden wij de stormwinden in de profetie, bij de Profeet 
Jeremia 49 en dit als een van oordelen over Elam, Perzië het 
huidige Iran! Iran het land dat Israël van de kaart vegen, zal 
eens begrijpen dat de God van Israël, de enige ware God is 
en alles onder controle heeft.  
 

en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des 
hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat 

ergeen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam 
komen zullen. 49:36 
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Psalm 83 spreekt over stormwinden welke zullen komen over de vijanden van Israël. 
Deze oordeelswinden zijn Gods wapens, wie zal nog strijden? 
Ook allen die Gods raad niet hebben gewild en hebben gespot, komen om door 
stormen en wervelwinden, bidden zal niet meer helpen!!! (Spr.1:27-30).   
 
God heeft macht over de winden, Jezus bestrafte de winden en de zee, het werd stil! 
(Matth.8:26)  God zal de winden nog in de toekomst gebruiken, want zonder winden, 
krijgen wij vuile lucht.  
 
Openbaring 7:1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de 
vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of 
over de zee, of over enige boom   
 

HENOCH ZAG VERSCHILLENDE PLAATSEN.. 
 

(6-16) Hier vinden wij een beschrijving van 
plaatsen, het eerste ziet er prachtig uit met 
zeven bergen van sierstenen enz. Dan komt 
er een diepe afgrond met hemels vuur en 
vallend vuur. Voorbij de afgrond een 
afschuwelijke plaats.  
Dan komt er wat uitleg door de engel over 
die plaats, namelijk het is een soort 
gevangenis voor sterren, de gevallen 
engelen, en de “host of heaven” a.v. heerscharen. Terug te 
vinden in de Babylonische religie! 
 

 Doch het is de “host” waarvan later 
het woord “hostie” is voortgekomen, 
afgodsbeeld van de zonnegod, als 
“Heer des hemels” “Heer der hoogte”. Ook de gastheer 
van de sterren (goden) en opgevat als overste van een 
verzameling van engelen, Azazel!  
Deze afgoderij vinden wij terug in 2 Kon.17:16 2 Kon.21:3  
 

En te dien dage zal het 
geschieden, dat de HERE bezoeking zal 
brengen over het heer der hoogte in 
den hoge en over de koningen der 
aarde op de aardbodem. Jesaja 24:22 

En zij zullen bijeengebracht worden, 
zoals men gevangenen 
bijeenbrengt in een kuil, en zij 
zullen opgesloten worden in een 

kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.  
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De engel Uriël toont nogmaals aan Henoch waar de afgevallen engelen zullen 
verblijven in de afschuwelijke plaats. De vrouwen welke op een dwaalspoor werden 
gebracht zullen in vrede verder gaan.   
Ook de demonen welke de mensen hebben verleid tot het aanbidden en om offers te 
brengen aan afgoden, waarachter zij schuilen! Zo vinden wij dit een satanische 
godsdienst of kerk, en tot een eeuwenoude traditie van afgoderij geworden in de 
Katholieke kerk, de dochter van Babel! 
 
1 Korintiërs 10:20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten 
en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze 
geesten.21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze 
geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben èn aan de tafel der 
boze geesten. 

 
Zacharia 2:6 Op, Op! Vlucht uit het Noorderland! luidt het woord des 
HEREN, want naar de vier windstreken des hemels heb Ik u uiteengedreven, luidt het 
woord des HEREN. Zacharia 2:7 Op, redt u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. 

 

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit 
van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet 
ontvangt van haar plagen. 
 

En alleen ik, Henoch, zag het visioen, het einde van alle dingen en niemand 

zal zien zoals ik gezien heb. 
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