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Het kwaad heeft al de ganse wereldgeschiedenis 
bestaan, en dit sinds de zondeval. Vandaag gaat 
het van kwaad tot erger, want de duivel heeft nog 
weinig tijd. Jezus komt in de komende jaren terug 
en zal dan hier duizend jaar regeren vanuit 
Jeruzalem! Na de veldslag Armageddon zal er 
geen wapenstilstand zijn, maar een ware vrede 
zijn met een Vredevorst! De wolf en het lam 
zullen samen eten, en de leeuw zal stro eten! 
(Jes.65:25)  

Vandaag zijn de gevallen engelen, demonen zeer 
actief, en willen de ganse schepping en het mensdom 
vernietigen. Deze demonen staan onder de leiding 
van de duivel. Hij heeft nog steeds macht over alle 
koninkrijken. (Luc.4:6). God koos Jeruzalem als zijn 
stad. De Duivel kiest voor Babel, Babylon, en maakte 
met keizer Constantijn, zonaanbidder, schijnchristen, 
een Babels christendom te Rome. 
De koningen van Babel en Tyrus zijn types van de duivel. Een Bijbelse toekomstverwachting 
een tijd na de Coronavloek vinden wij hier: 

En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet 
drie onreine geesten komen, als kikvorsen; Openbaring 16:14 want het zijn geesten van duivelen, 
die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot 
de oorlog op de grote dag van de almachtige God. 

De politieke wereld staat onder sterke invloed van deze boze machten. Bijbelgetrouwe 
christenen moeten waakzaam zijn voor de “listen” het bedrog van de duivel. Paulus 
roept nergens op tot gewapend verzet! (vlees en bloed) (Efeze 6:12). Onze strijd is 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten!  

DE DUIVEL VERVOLGT ISRAEL EN DE GEMEENTE 

Openbaring 12:13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, 
vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had. 
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De duivel werd op de aarde geworpen, buiten zijn eigen wil. Dit lijkt een zware 
vernedering te zijn. De strijd in de hemelse gewesten is hij verloren. De rode draak lijkt 
toch het symbool voor China! Coronavirus komt uit China, een wereldwijde aanval op 
de mensheid. Hij gaat zich afreageren op de vrouw. De vrouw staat hier voor de 
staat Israël, ontstaan in 1948. Velen dachten al de jaren ervoor, dat de kerk in de 
plaats was gekomen van Israël, als uitverkoren volk, helaas predikte men met veel 
verkeerde uitleg. 
Uit Israël kwam een mannelijk kind. Jezus. (Jes.9:6) (Micha 5:2). Dit is het Bijbelse 
christendom. Openb.12:14 Een ontsnapping voor het overblijfsel van Israël naar de 
woestijn. 
 

DE DUIVEL VERZET ZICH TEGEN  
HET EVANGELIE EN DE BIJBEL 

 
 
Zoals in de middeleeuwen waar de Bijbel verboden 
lectuur was, door de katholieken, zo komt een 
dergelijke situatie terug. Het Bijbel bezit of lezen 
werd verboden door het Babels christendom in het 
Vaticaan. Dit in 1564. Vaticaans schild is ook een 
draak! (Vatis= aanbidden Can= slang) 

 
 

De Bijbel is als zaad. Wie getuigt en spreekt tot de mensen over het evangelie is een 
zaaier. Er komen soms mensen op uw weg in het dagelijks leven. Het is opmerkelijk 
hoe men kan verhinderd worden. Dat is normale weerstand. 
De duivel zal telkens de luisterende mens hinderen! De Bijbel verbieden kan zeker nog 
komen in de toekomst! 
 

Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt 
de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet 

zouden geloven en behouden worden. (Luc.8:12) 

Hand.13:  
De duivel gebruikt ongelovigen, satanisten, 
om het prediken van de waarheid te 
dwarsbomen. De apostel Paulus werd 
verhinderd door een magiër, Elymas. Hij 
noemde hem een zoon des duivels. Wij lezen 
hier over een geestelijk conflict, een 
geestelijke strijd. Paulus bestrafte hem met 
tijdelijke blindheid!  
 
Hand.23:12 Een complottheorie zoals 
vandaag! 
 
En toen het dag was geworden, maakten de Joden een complot en vervloekten zichzelf 
met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus hadden gedood. 
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Deze Joden waren zeloten, welke een sluipmoord hadden bedacht. Deze politieke 
groep heulden samen met farizeeërs. Dit zoals vroeger en vandaag een samenwerking 
tussen politiek en religie! Deze samenzwering was in tegenspraak met de Romeinse 
wetgeving. Dus een wetteloze wijze! Zo horen wij ook vandaag van soortgelijke 
samenzweringen buiten de ogen van pers en  publiek. Paulus kwam het toch te weten, 
zonder media, als vandaag, maar blijkbaar door de zoon van zijn zuster!  
 

DE DUIVEL VALT INDIVIDUELE GELOVIGEN AAN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ging de satan van des HEREN aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van 
zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. Job 2:7  
 
Zo kunnen wij zien dat iedere Bijbelgelovige soms een beproeving kan ervaren. Doch 
zoiets is telkens tot eer van God. Dit behoort tot de geestelijk oorlog welke eeuwenlang 
reeds bezig is. Het ware geloof en sterk vertrouwen op God zoals dat van Job werd 
beproefd. Zijn vrouw sprak kwetsend: Zeg God vaarwel en sterf! Maar weet, er kwam 
een dubbele zegen voor Job achteraf!  
 

DE DUIVEL VALT DE GEMEENTE AAN 
 

Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, Lucas 22:32 
maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot 
bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. 
 
In de context vinden wij de beproeving van de apostel Petrus. Wat was een sterk 
wapen van de duivel? Angst veroorzaken! Ook koning Saul kreeg angst door een 
boze geest. De Geest des Heren had hem verlaten! Ons geloof dient te rusten op de 
kracht van God. (1 Kor.2:5) 
 

De satan gebruikt het werelds genot en  
uw welvaart als wapen! 

 
De Bijbel is het zaad, men predikt de waarheid, maar zorgen en het bedrog van de 
wereldse rijkdom, vele menselijke begeerten verstikken het zaad en er komt geen 
vrucht. Men dient een keuze te maken tussen waarheid en leugen, tussen een 
komende hemel met eeuwig leven of een hel met eeuwig verdriet! Satan: Ik zal je 
vangen als vogels! (Ps.91) De verleiding ligt onder het net of internet? 
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BIJT JE OPNIEUW IN DE APPEL DOOR DE DUIVEL AANGEBODEN? 
 
 

Je voelt het vandaag aankomen. Je mag terug naar uw 
festivals, uw voetbal, uw sport, uw dancings, op reis, 
uw vrijheid terug, enz… De duivel is zeer listig, nu zal 
hij het nog niet verplichten, maar dwangmatig via de 
politiek u doen buigen! Later na de opname, de 
opstandige onthoofden! 
De meerderheid zal opnieuw in de appel bijten! 
 
Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch 
in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de 
meerderheid mee, om het recht te buigen. (Ex.23:2) 
 

 
 
 

Maar is uw duivels “medisch” vaccinpaspoort in orde? Straks uw kankerverwekkende 

RFID-chip? (Openb.16:2) Bijt je in de appel als Adam?  Of is uw paspoort als 
hemelburger getekend, enkel door Jezus, als je aan de hemelpoort komt? Hij kent u 
bij name! (Joh.10:3) (Joh.10:9) 
 
Wie het genot van de wereld boven de liefde tot Jezus stelt, loopt groot risico langzaam 
af te vallen! Daarom is onze welvaart een zeer groot gevaar, het brengt meer 
geloofsafval dan de brandstapels destijds!  
 

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil 

zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Jak.4:4 

 
Hoe verzetten wij ons als Bijbelse christenen? Volharding en gebed! 

 

Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei 
verzoekingen valt, 
Jakobus 1:3 want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding 
uitwerkt. 
Jakobus 1:4 Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en 
onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Maar hij moet bidden in geloof, 
 
Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd 
door allerlei verzoekingen bedroefd, 1 Petrus 1:7 opdat de echtheid van uw 
geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof 
en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. 
 
 

DE DUIVEL PREDIKT VALSE LERINGEN 
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In iedere gemeente zoekt hij iemand naar zijn zin, om op de preekstoel te geraken. Hij 
heeft invloed op Bijbelvertalingen, opgelet hij bracht verwarring bij Eva, door de 
woorden van God te manipuleren. Andere Bijbelboeken kon hij verwijderen!  
Het gevolg slechte vertalingen, slechte uitleg! Scheuringen en verdeeldheid komen in 
de gemeenten. Paulus waarschuwde veel voor de strik des duivels. (1 Tim.3:7) 
 

1 Korintiërs 11:19 Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het 
blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan. 

 
Vandaag zijn wij in de eindtijd gekomen met enorm veel valse profeten, valse leraars! 
Mensen die de Geest niet hebben, maar wel openlijk spreken, soms met 
schijnwonderen! De wetsverachting neem toe! (Matth.24:12) Ware het mogelijk ze 
zouden de uitverkorenen verleiden. (Marc.13:22). Jezus gaf het als een teken voor Zijn 
wederkomst.  
 
De valse profeet, een goddeloze, doet vandaag zijn werk vanuit Babylon-Vaticaan. Het 
Babels christendom, dat hoereert met de ongelovige en gewetenloze 
wereldleiders. (Op.17:2) Religie, politiek en handelaars slaan hand in hand en maken 
demonische plannen om de wereld te misleiden. De R.K.K. maakte een eigen Babelse 
religieuze doctrine, ceremonie en kerkelijke wetten, welke traditioneel werden. Men 
verloochent Christus. (Judas 4).  

 

 
 
 

DE DUIVEL ZAL WORDEN ONTWAPEND 
 

Kolossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. 

 

2 Tessalonicenzen 2:8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de 
Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door 
zijn verschijning, als Hij komt.9 Daarentegen is diens komst naar de 
werking des satans metallerlei krachten, tekenen en bedrieglijke 
wonderen, 
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De duivel had macht over de dood, maar werd onttroond. (Hebr.2:14). Jezus zal zich 
ontfermen over het nageslacht van Abraham, dit zijn alle gelovigen. Jezus zal ieder 
bevrijden, welke angst heeft voor de dood. Angst voor de dood was de weg tot 
slavernij. Een slaaf had geen rechten, geen vrijheid, kreeg een merkteken, een 
mondkapje, was koopwaar! Soms op jonge leeftijd gecastreerd. De “kerk” heeft nog 
eeuwenlang de slavernij verdedigt! (Hernhuttersgemeente 1757). 
Hoe is het gesteld met onze vrijheid vandaag?  
 

Een duiveluitdrijving bij ‘neger-dopelingen’, in een Herrnhuttersgemeente, op een 
prent uit 1757. Er worden drie mannen en vier vrouwen gedoopt; links de ‘neger -
gemeente’. De locatie, ergens in de VS, is onbekend.  
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