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Ik ben op een feestje en raak in gesprek met een leeftijdsgenoot, midden 50, een zeer vriendelijke
man. We praten over Europa, over wat politiek en over de wereld.
Op een gegeven moment maakt hij de opmerking: “misschien zijn wij wel een generatie die geen
oorlog heeft meegemaakt”. Daarnaast vertelt hij mij dat er wel hele rare dingen gebeuren in deze
wereld van vandaag en er veel meer speelt dan wij vermoeden achter de schermen, maar kan er niet
zo goed de vinger op leggen.
Er wordt ook gesproken over ruimte, NASA, planeten. Ik maak de opmerking: “geloof jij dan dat we
op de maan zijn geweest” ? Daar heeft hij zijn twijfels over. Ik vervolg met de opmerking: “ ik geloof
er niks van, dat wij op een bol leven, maar op een platte cirkel”. Hier haakt hij af en lacht er een
beetje om. Hij heeft geologie gestudeerd en vertelt daar wat over. Het duurt niet lang voordat ik zeg:
“ ik heb maar 1 authoriteit, de Bijbel, het Woord van God” !
Ineens verklaart dat voor hem een hoop mbt de maan en een platte aarde. Vervolgens steekt hij af
met een verhaal over het Creationisme, de religieus geïnspireerde overtuiging of opvatting dat het
universum en de Aarde maar ook alle planten en dieren alsmede de mens hun ontstaan te danken
hebben aan een bijzondere scheppingsdaad. Met andere woorden, God bestaat en heeft alles
geschapen. Daarnaast de evolutietheorie, de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie
van het leven en voor de verscheidenheid aan soorten op Aarde. Ze beschrijft het proces waarbij
erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de
generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie.
Ik heb persoonlijk al vele debatten gevolgd en zelf debatten gevoerd over evolutie en God.
Altijd hetzelfde verhaal. Evolutie heeft geen antwoord op de vraag: waar begon het ? En het
Creationisme kan God niet projecteren op een scherm en zeggen: “ hier is het bewijs” .
Uiteindelijk gaat het er dan om, wat het meest geloofwaardige is, wat ons het meeste aanspreekt.
Uiteraard zijn er ook velen die dit totaal niet interesseert, daar dus ook nooit over nadenken.
Afijn, terug naar mijn gesprek. Ik kon wederom een gesprek aangaan omtrent evolutie, maar besloot
om een andere vraag te stellen: “ aan wie leg jij verantwoording af in jouw handelen in dit leven” ?
Vervolgens kreeg ik het antwoord wat velen geven: “mezelf” !
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Ik vroeg vervolgens: “ wat gebeurt er als je dood gaat” ?
Daar zag ik twijfels en een ongemakkelijke houding tevoorschijn komen. Er kwam een verhaal naar
boven van het verlies van zijn ouders en plotseling kwam er ook hoop naar boven. Een gevoel van: “
er is wel iets na de dood en jij noemt dat God”. Hij vond ook dat hij tevreden is met zichzelf in zijn
omgang met de medemens en dat dat hem rechtvaardigt. Dat omschreef hij als zijn hoop. En wie het
ook mag zijn, Hij of zij zal dat wel belonen.
Laat dit alles de kapstok vormen voor de bemoediging van God in Zijn Zoon Jezus Christus door mij
als instrument te gebruiken om het volgende, geînspireerd door de Heilige Geest te schrijven.

Algemeen
Alle onzekerheden bij mijn gesprekspartner zijn absolute zekerheden voor mij.
Wij mensen hebben een ego, een geweten, waarop wij onze keuzes baseren.
We ondervinden weerstanden, begeertes, jaloersheid, boosheid, irritaties en wat al niet meer.
We herkennen allemaal dat we soms dingen doen die we eigenlijk niet willen doen. En toch laten we
het toe.
Een mens heeft een lichaam, een ziel en een geest.
De ziel is ons ego. Het lichaam is wat we fysiek voelen en de geest is het intellect wat onze hersenen
aanstuurt. Ons ego zit tussen het lichaam wat op de oppervlakte ligt en de geest , wat veel dieper
ligt, in. Van nature luisteren we naar het vlees. Dat is ook het makkelijkst voelbaar.
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De geest is een ander verhaal. Die zien we niet en vergt een andere aanpak.
De menselijke geest
Prediker 12-7
En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem
geschonken heeft.
De geest is dus gegeven door God.
De geest is onzichtbaar. Wetenschappers hebben de hersenen onderzocht van mens en dier en
buiten vorm en grootte kunnen ze geen verschil ontdekken.
Voor mij logisch omdat wij uniek zijn in de schepping van God en de geest onzichtbaar is.
De menselijke geest is de sleutel tot de geest van God. Diezelfde sleutel hebben wij al in bezit.
We moeten het alleen maar in de deur steken om het te openen. Die deur is Jezus Christus en
niemand anders.
1 Korinthiers 2-11
Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo
weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods
Waarom begrijpen niet gelovigen de ware gelovigen niet ?
1 Korinthiers 2-12-16
12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden
weten, wat ons door God in genade geschonken is.
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest
geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem
dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van
Christus.
Als de menselijke geest niet bereid is om de sleutel te ontdekken, dan zullen we het ook nooit gaan
gebruiken.
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De Engelen

God schiep als eerste onsterfelijke wezens, de Engelen. De Bijbel vertelt ons niet hoe lang geleden de
Engelen zijn geschapen. Maar de Engelen (zonen genaamd) juichten toen God in 6 dagen hemel en
aarde schiep.
Job 38:1-10
1 Toen antwoordde de Here Job uit een storm en zeide:
2 Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand?
3 Gord nu als een man uw lendenen, dan wil Ik u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.
4 Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt!
5 Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer
gespannen?
6 Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd,
7 Terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?
8 Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam?;
9 Toen Ik wolken maakte tot haar kleed en duisternistot haar windselen;
10 Toen Ik de door Mij gestelde grens uitbrak, grendel en deuren aanbracht;
We weten uit de Bijbel dat God een zeer speciale Engel schiep, een hooggeplaatse Engel Lucifer,
oftwel “Lichtdrager”. God verwacht dat datgene wat Hij heeft geschapen, luistert naar de Schepper.
En indien zo, dan krijg je alles wat je hartje begeert want dat gunt God aan Zijn schepping. De
Engelen kregen van God wel de vrijheid om keuzes te maken. Op die wijze heeft een keuze ook
waarde. Toch was deze Lucifer niet tevreden met alles wat hij had en werd jaloers op zijn Maker. Hij
wilde aan God gelijk worden en zichzelf zelfs boven God plaatsen.
Ezechiël 28:13-19
13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.
14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij
waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.
15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u
werd gevonden:
16 Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van
de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende
stenen.
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17 Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.
Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak
naar u te zien.
18 Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen
ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor
de ogen van allen die u zagen.
19 Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden,
verdwenen zijt gij. Voor altijd!

Lucifer kwam in opstand en verzamelde 1/3 van de overige Engelen om te rebelleren.
Onrecht, Zonde en Trots.
De mens
Genesis 1:26-27
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over
de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij
hen.
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God heeft de mens gemaakt om een relatie met de mens te hebben. Aangezien we geen robots zijn,
heeft God zijn liefde laten zien door de mens de vrijheid te geven om keuzes te maken.
De Zonde: scheiding tussen mens en God
Zoals we bij de Engelen hebben gezien, zorgt Trots in je hart voor onrecht en leidt tot Zonde.
Zonde is simpelweg alles wat afwijkt van het beeld van God. God is perfectie en is dan ook de
standaard waartegen wij allen afgezet worden.
Genesis 2:8-9
8 Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij
geformeerd had.
9 Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en
goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis
van goed en kwaad.
We hebben gezien in Ezechiël 28:13 dat Lucifer, oftewel satan, wat ‘tegenstander’ betekent, in
datzelfde hof van Eden aanwezig was.
Uiteraard wilde satan roet in het eten gooien in de relatie God en mens.
Genesis 2:16-17
16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat
gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.
Stel je het volgende voor: de mens had heerschappij over alles. Kon eten wat hij wilde en genieten,
zonder te hoeven werken, van God’s perfecte schepping. Slechts 1 gebod legde God de mens op !
Dat betekent eenvoudigweg te luisteren naar God’s wil.

Genesis 3:1-6
1 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide
tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?
2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten,
3 Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult
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daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.
4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,
5 Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God
zult zijn, kennende goed en kwaad.
6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja,
dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en
zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.
Wat we hier in Eden zien, is geen fabel over een pratend dier, maar een beangstigend voorbeeld van
een knappe strategie bedoeld om mensen van God weg te lokken. De sluwe slang is satan.
Efeziërs 6-12
12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse
gewesten.
Het kwaad in deze wereld is duisternis. Omdat Adam zondigde kwam er een breuk tussen mens en
God. Adam maakte de keuze om de wil te doen van de tegenstander van God. Adam heeft zijn
menselijke geest niet meer kunnen gebruiken om contact te hebben met de geest van God. God nam
deze weg (de boom des levens).
Genesis 3:22
22 En de Here God zeide: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad;
nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij
in eeuwigheid zou leven.
Dit is de reden waarom de mens sterft, terwijl hij geschapen is om eeuwig te leven.
Genesis 3:23-24
23 Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij
genomen was.
24 En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.

De boom des levens werd afgesloten, maw geen connectie meer met de geest van God.
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Herstel tussen God en de mens
Genesis 3:15
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop
vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
Dit vers is zeer belangrijk.

De vijandschap is tussen het zaad van satan en het zaad van de vrouw. Adam had gezondigd en
zonder het zaad van een man kan er geen kind worden verwekt. Het is het zaad van de man dat zorgt
voor de bloedlijn in de nageslachten. Wij allemaal stammen af van Adam in het vlees. Wij erven
allemaal de zonde mee.
Romeinen 3:10-12
10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,
11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt;
12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs
niet een.
Romeinen 3:23-25
23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
Zojuist heb ik beschreven dat ieder mens uit Adam, in het vlees, zondigt en dus geen relatie heeft
met God. Maar dan het andere zaad: “haar zaad” !
Een vrouw kan nooit zonder zaad van een man zwanger raken en een kind baren.
Hier zien we al in het begin van de Bijbel, Jezus Christus, het zaad van de maagd Maria die satan zal
verslaan en licht zal brengen in de duisternis dat heerst hier op aarde.
Lukas 1:3030 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.
32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon
van zijn vader David geven,
33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal
geen einde nemen.
34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?
35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods
genoemd worden.
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Jezus Christus is dus niet uit het zaad van een mens met een zondige natuur, maar uit de Heilige
Geest, daarom kon Jezus Christus niet zondigen. Hij kwam om alles te herstellen, om ons terug te
brengen naar God. Oftwel de connectie tussen menselijke geest en de geest van God weer
toegankelijk te maken. Dit is dus een onzichtbare relatie !
Het Evangelie
Dit betekent: goede boodschap !
En dit is het Evangelie:
1 Korinthiërs 15:1-4
1 Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt,
waarin gij ook staat,
2 waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij
gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.
3 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven
voor onze zonden, naar de Schriften,
4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,

We hebben gezien dat wij sterven door zonde, maar Christus nam die schuld op zich. Hij heeft zich
opgeofferd voor ons, om ons het eeuwig leven te geven.
Johannes 3:16
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
De strijd en gehoorzaamheid: satan of God
We denken als mens dat we een vrije wil hebben, maar dat is absoluut niet zo. We hebben de
vrijheid om een keuze te maken. Er zijn er helaas maar 2:
-

de wil van God
de wil van satan

1 Johannes 8-9
8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van
God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
9 Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet
zondigen, want hij is uit God geboren.
Oh, zult u als lezer nu zeggen, ben ik uit de duivel ? Wat een beschuldiging !
Het spijt me als ik u als lezer nu heb beledigd, maar helaas, het is waar. Dat was ik ook.
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Satan is de God van deze wereld.
2 Korinthiërs 3-4
3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan,
4 ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het
schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.
Dus wanneer de Bijbel zegt dat Satan de "god van deze wereld " is, betekent dat niet dat hij het
uiteindelijke gezag heeft. Er wordt mee tot uitdrukking gebracht dat Satan op een bepaalde manier
heerst over de ongelovige wereld.
Tot Satans listen behoort het stimuleren van valse filosofieën in de wereld – filosofieën die de
ongelovige blind maken voor de waarheid van het Evangelie. Satans filosofieën zijn de forten waarin
mensen gevangen worden gehouden, en ze moeten in vrijheid gesteld worden door Christus.

Hoe pak ik dan de sleutel om de deur te openen tot God ?
Zoals al eerder gesteld is de sleutel reeds in onze handen om de deur te openen. De deur is Jezus
Christus.
Galaten 2:20
20 Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in
mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Dit is de volgorde:
-

je gelooft in wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, in zijn bloed zijn wij gereinigd en
gerechtvaardigd
je belijdt al je zonden en benoemt ze aan God de Vader en dankt God dat Jezus die zonden
voor jou heeft uitgewist
God zal je dan de Heilige Geest geven waardoor jouw geest connectie maakt met de Heilige
Geest
Je verandert omdat je met andere ogen naar deze wereld kijjkt, je doorziet de heerschappij
en systemen van satan in deze wereld, je verafschuwt de dingen die je voorheen begeerd
hebt
Je geweten gaat spreken en de alarmsignalen van de dingen die om je heen gebeuren gaan
klinken
Je voelt je onzekerheden, angsten wegebben en worden vervangen door liefde, hoop en
zekerheid
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Kortom: je geest, geleid door de Heilige Geest van God, gaat de leiding overnemen in de relatie ziel,
geest en lichaam. Je ego, je trots, wordt vervangen door de wil van God (de God van Abraham, Izaak
en Jacob). Je gaat de bijbel lezen en bidden want je wilt de persoonlijke relatie met God verdiepen.
De Weerstand
Ik durf te stellen dat Trots en Hoogmoed God doet zwijgen.
`Ik ben het belangrijkste`, is scheiding voor eeuwig van God.

Het gaat niet om wat wij willen, maar om wat God wil. En God´s wil is altijd goed, we komen niets
tekort. Denk maar niet dat je jezelf kunt rechtvaardigen tegenover God, want God accepteert
niemand in Zijn gezin die nog onder de zonde staat. Zonde is vijandschap tegenover God.
Dus, hoeveel armen wij ook te eten hebben gegeven, hoeveel mensen we ook geholpen hebben in
ons leven, hoe goed we ook hebben gehandeld naar anderen, zonder Jezus in je hart zijn je zonden
niet vergeven en stellen alle `goede werken` in je leven niets voor.
Johannes 14:6
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan
door Mij.
Onze Eindbestemming
De keuze maken wij in dit leven op aarde en niet daarna.
Hebreeën 9:27
27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,
Openbaring 20:11-15
11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde
en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.
12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
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13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen
waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de
poel des vuurs.
15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij
geworpen in de poel des vuurs.

Openbaring 19:20
20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan
had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn
beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.
Openbaring 20:10
10 en de duivel, die hen verleidde, werd 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.
Onze geest kan niet sterven en de geest gaat terug naar God, die het gegeven heeft.
Dat betekent dat God iets moet met een onsterfelijke geest, dus zal de eindbestemming ook een
eeuwige bestemming zijn.
Dat is Hel of Hemel !
Satan of God !

Conclusie
Satan zal er alles aan doen om ons weg te houden van de waarheid in Christus. Daarvoor gebruikt hij
onze vleselijke verlangens, onze eigen wil, wat eigenlijk satan’s wil is, ons ego, onze trots, ons ik zijn,
wat gevormd is door het wereldse systeem wat satan heeft gecreëerd. Geld is de wortel van al het
kwaad. Satan kan alleen maar uit ons dagelijks systeem door Christus te aanvaarden in je hart. Hij
heeft door Zijn opstanding de dood overwonnen, dus satan verslagen.
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1 Johannes 4:1-5
2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, is uit God;
3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan
gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die
in de wereld is.
5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan
onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
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