SATAN, EEN VERSLAGEN VIJAND

Les 8 voor 23 februari 2019

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.” (Openbaring 12:11, HSV)

A SATANS OORLOG TEGEN JEZUS:
❖ HET WEGGERUKTE KIND. Openbaring 12:1-6.
➢ De vrouw.
(1) De Kerk van God (2 Kor.11:2, Hooglied 6:10).
(2) Gekleed als de Zon van Gerechtigheid, Christus (Maleachi 4:2).
(3) Op de maan. Gebaseerd op het Woord van God, de openbaring van de heerlijkheid
van Christus.
➢ De draak.
(1) Satan (Openbaring 12:9).
(2) Zijn staart is een werktuig voor misleiding. (Jes.9:14-15).
(3) Hij misleidde een derde van de engelen en wierp ze op de aarde. (Openbaring 12:
4).
➢ Het kind.
(1) Jezus, die zal hoeden met een ijzeren staf. (Openbaring 19:15).
(2) Hij werd naar de hemel gebracht om te worden verhoogd. (Handelingen 2:33).
❖ SATAN IS VERSLAGEN. Openbaring 12:7-12.
➢ Toen Satan in de hemel rebelleerde, werd hij in "ketenen van duisternis" geworpen.
(Jesaja 14:12-15; 2 Pet. 2:4)
➢ God stond hem toe de hemel binnen te gaan als de vertegenwoordiger van de aarde.
(Job 1:6; 2:1)
➢ Sinds de dood van Jezus is hem de toegang tot de hemel ontzegd. De engelen en de
niet-gevallen werelden hebben geen twijfels meer over Satans karakter. (Openbaring
12:9-12)
➢ Satan was verslagen, maar hij mag op beperkte wijze controle hebben over de aarde en
haar bewoners.
B SATANS OORLOG TEGEN DE KERK:
❖ DE VROUW IN DE WILDERNIS. Openbaring 12:13-16.
➢ Satan werd kwaad toen hij uit de hemel werd verdreven, dus probeerde hij God schade
te berokkenen door datgene aan te vallen wat Hij het meeste liefheeft: Zijn Kerk.
(Zacharia 2:8)
➢ De wateren die de draak gebruikte om de zuivere Kerk aan te vallen, zijn dezelfde wateren
waarop de afvallige kerk staat: onbekeerde menigten. (Openbaring 12:15; 17:15)
➢ Degenen die trouw aan God bleven, werden vervolgd, vooral tussen 538 NC en 1798 NC.
(voor 1.260 jaar).
➢ Ze zochten hun toevlucht in dunbevolkte gebieden (de wildernis). Bijvoorbeeld: de
Waldenzen en de Pelgrimvaders deden dat.
❖ HET OVERBLIJFSEL. Openbaring 12:17.
➢ Het Overblijfsel zou na 1798 NC verschijnen. Ze zouden twee kenmerken hebben:
(1) Ze houden de geboden van God.
(a) Het laatste strijdpunt gaat over het aanbidden van God of het beest.
(b) Dat impliceert de 4 eerste geboden, vooral de Sabbat (Openbaring 14:7)
(2) Ze hebben het getuigenis van Jezus Christus.
(a) Openbaring 19:10 legt uit dat "het getuigenis van Jezus de geest van profetie is"
(b) Sinds 1844 werd de geest van profetie gemanifesteerd door de bediening en
geschriften van Ellen G. White
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C SATANS STRATEGIE.
❖ Satans werk van misleiding maakt deel uit van het verhaal van Openbaring 12:9 tot en met
20:7-10. De focus in die passage ligt op de gebeurtenissen tijdens de Eindtijd.
❖ Dat werk wordt uitgebeeld door de draak (moderne spiritualisme), het beest uit de zee
(rooms-katholicisme) en het beest uit de aarde (afvallig protestantisme) [zie Markus 13:22].
"Sommigen zullen in de verleiding komen om deze wonderen als van God te ontvangen. De
zieken zullen voor ons worden genezen. Wonderen zullen voor onze ogen worden gedaan.
Zijn we voorbereid op de beproeving die ons wacht wanneer de leugenachtige wonderen van
Satan vollediger worden tentoongesteld? Zullen niet veel zielen verstrikt en gevangen
genomen worden? Door af te wijken van de duidelijke voorschriften en geboden van God, en
aandacht te schenken aan fabels, bereiden de geesten van velen zich voor om deze
leugenachtige wonderen te ontvangen. We moeten nu allemaal trachten ons te wapenen voor
de wedstrijd waaraan we spoedig moeten deelnemen. Geloof in Gods Woord, onder gebed
bestudeerd en praktisch toegepast, zal ons schild zijn tegen de macht van Satan en ons tot
overwinnaars maken door het bloed van Christus." E.G. White (Testimonies for the Church,
deel 1,hoofdstuk 61, pag. 302)
"De alvermogende kracht van de Heilige Geest is de verdediging van iedere berouwvolle ziel.
Niet één die onder boetedoening en in geloof aanspraak heeft gemaakt op Zijn bescherming,
zal Christus in de macht van de vijand laten komen. De Heiland staat aan de zijde van de
Zijnen die verleid en beproefd worden. Met Hem is geen falen mogelijk, geen verlies, geen
onmogelijkheid of nederlaag ; wij vermogen alle dingen door Hem Die ons kracht geeft.
Wanneer verleidingen en beproevingen komen, wacht dan niet om alle moeilijkheden te
vereffenen, maar zie op Jezus, uw Helper." E.G. White (The Desire of Ages [De Wens der
Eeuwen], hoofdstuk 53, pag. 490)

