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De grote tegenstander

R.A. Schipper

Wie het boek van C.S. Lewis leest, Brieven uit de hel, wordt wat onrustig van het idee dat over ons - bij wijze
van spreken - dikke mappen zijn samengesteld met rapporten en beleidszaken. Er is iemand die ons
nauwkeurig in de gaten houdt: de satan. Mét zijn handlangers. De Bijbel zegt ook dat deze boze machten steeds
om ons heen zijn. Er is maar weinig over ons níet bekend. ’t Is een vreemde verhouding. Want van hén weten
wij nauwelijks iets. We staan nooit oog in oog met ze. Wat we ervan kunnen zeggen, komt uit de Bijbel.

In het Oude Testament wordt de duivel niet veel genoemd. Het Hebreeuwse woord ‘satan’ staat er wel vaak. Het is een
alledaags woord voor tegenstander; iemand die hindernissen opwerpt. Het kan zelfs van de Engel van de Here gezegd
worden, die tegen Bileam in actie komt (Num. 22:22). Maar dit neutrale woord krijgt een zwarte kleur als er op bepaalde
bijbelplaatsen duidelijk iemand op komt draven om zich sterk te maken tegen Job (Job 1:6) of tegen de hogepriester Jozua
(Zach. 3:1), knechten van God. Dan heet hij dé satan, degene die God in de weg staat. En zoals wij hem kortweg
aanduiden als ‘Satan’, doet de schrijver van 1 Kronieken 21:1 dat ook: ‘Satan keerde zich tegen Israël’.

Waar komt hij eigenlijk vandaan?
Toen God de wereld gemaakt had, zag Hij ‘alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed’ (Gen. 1:31). Maar als
we bij Genesis 3 aankomen, duikt opeens de tegenstander van God op, via de slang, om Eva tot zonde te verleiden. Er
moet tussen de hoofdstukken 1 en 3 van Genesis een opstand zijn geweest. Goed geschapen engelen hebben zich tegen
hun Schepper gekeerd. Pas in het Nieuwe Testament krijgen we daar meer over te horen: God heeft engelen die
gezondigd hadden, niet gespaard, maar ze in de afgrond geworpen om hen tot het oordeel te bewaren (2 Petr. 2:4).
En: God heeft engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel met
eeuwige banden bewaard gehouden (Jud. :6). Deze engelen weigerden de plaats te accepteren die God hun gegeven
had. Ze trokken in hoogmoed hun eigen plan. Voor straf heeft de Here hen uit het licht van zijn glorie verbannen, naar het
rijk van de afgrond en de duisternis. Van daaruit opereren ze sinds die tijd, tegen God en tegen de mensen.

Actief in het OT: Job 1
De deur naar de hemel is voor satan nog niet helemaal dicht. Tenminste, in de tijd van het Oude Testament. Op een dag
mengt hij zich tussen de engelen voor de troon van God. Zo begint het bijbelboek Job. Satan hoort er niet bij, en toch laat
God hem wel toe in de hemel. Er is wel beweerd dat God dit kan doen, omdat de satan in het Oude Testament niet zozeer
een vijand is van God, maar alleen van mensen. Maar die bewering kan niemand overeind houden, als je goed op je laat
inwerken wat de satan eigenlijk wil. Hij wil niets liever dan Job zóver te krijgen dat hij God verwenst en Hem vaarwel zegt.
En dat raakt God direct.
Net zoals Jobs vroomheid God positief raakt: ‘Heb je ook gelet op mijn knecht Job?’ (1:8). God weet waar de satan mee
bezig is. De satan let goed op wat de mensen doen, hij maakt z’n inspectierondes over de wereld. En hij komt iedereen
aanklagen die geen vroomheid en eerbied voor God laat zien. God laat hem in de hemel toe als aanklager van mensen. Hij
mag de goddeloosheid van mensen rapporteren. Dat is één onderdeel van z’n werk.
Het andere onderdeel zit daar dicht tegenaan. De satan wil zelf wel zorgen voor zonde en opstand tegen God. Hij krijgt de
ruimte om Job te manipuleren. Zo komt de satan pas echt uit de verf. Hij komt Gods goede gaven verwoesten. Hij heeft
daarvoor veel pijlen op zijn boog. Hij heeft veel macht gekregen op aarde. Hij wil mensen bij God vandaan trekken. Hij
probeert met al z’n gluiperigheid onze zonden te inventariseren en dat aan God te verklikken. Dat is zijn dagelijkse
bezigheid.

Maar de satan staat niet op gelijk niveau met God. Het is geen schaakspel waarbij de één (de Algoede) telkens moet
reageren op de ander (de Boze). Gelukkig hoeven we daar niet bang voor te zijn. De duivel kan heel wat doen, maar God
stelt de grenzen. Dat blijkt wel uit Job 1:12 en 2:6, waar God de voorwaarden vastlegt. Het is niet terecht om de satan af te
schilderen als een soort ‘zwarte majesteit’, een koninklijke tegengod. Dat is te veel eer voor deze macht waar niets
positiefs van uitgaat. Er zit spot in Job 1. De satan blijkt een saboteur: hij maakt niets klaar. Hij maakt Gods goede



schepping alleen maar onklaar.

Zacharia 3
De spot in Job 1 wordt verontwaardiging in Zacharia 3. Ook daar vinden we de satan als aanklager. Hij moet er niets van
hebben dat de hogepriester Jozua gered zal worden, ondanks de onreinheid van zijn kleding. Dat past niet in het systeem
van de satan. De logica van de ballingschap kon hij begrijpen. Op Israëls zonde volgt het oordeel. Maar het kan toch niet
bestaan dat een onreine gerechtvaardigd wordt bij God? Het gaat in Zacharia 3 over het onlogische van verzoening en
genade. Het denksysteem van de satan deugt niet. Waarschijnlijk daarom is het antwoord van de Engel vol toorn en
verontwaardiging: ‘De Here bestraffe u, satan, ja de Here die Jeruzalem verkiest’ (Zach. 3:2). Tegenover de logica van
zonde en oordeel komt de Engel van de Here met de onnavolgbare genade van God. Als God verkiest, is de duivel
uitgepraat.

Actief in het NT
In het Nieuwe Testament krijgt de satan (tegenstander) er een naam bij, die ook iets zegt van zijn karakter: diabolos. Ons
woord ‘duivel’ heeft ermee te maken. Letterlijk betekent dat: degene die alles door elkaar gooit, in de war schopt.
Opeens komen we hem overal tegen. Maar dat is ook geen wonder. Als het evangelie in al zijn kracht op aarde wordt
verteld, kun je ervan op aan dat de satan hoogstpersoonlijk van de partij is. Voor heel veel werk heeft hij boze geesten als
zijn personeel. (Het Oude Testament heeft het al over boze geesten in Deut. 32:17 en Ps. 106:37.) Maar als Gods Zoon
zelf verschijnt, laat de duivel zijn werk niet aan mindere geesten over. Jezus zelf heeft de satan het meest bezig gezien. De
verzoeking in de woestijn en de confrontatie met Petrus zijn bekend genoeg. In de eerste geschiedenis (Mat. 4) komt de
satan uit zijn verborgen wereld op Jezus af, maar later is hij net zo goed present in de woorden van Petrus in Matteüs
16:22. Telkens ziet Jezus het werk van zijn grote tegenstander. Geen wonder dat in de Bijbel niemand méér voor hem
waarschuwt dan Jezus. Geen wonder dat Hij ons heeft leren bidden: ‘Verlos ons van de Boze.’

Met dat gebed wil de Heiland ons alert maken op de duivel. Want die wil graag het gerucht verspreiden dat hij niet bestaat.
Dan kan hij in stilte zijn werk doen. Maar Jezus en de apostelen weten dat het niet anders kan, of de duivel komt uit zijn
schuilplaats als het heil van Gods koninkrijk wordt verkondigd. Hij wil niet dat er mensen in dat koninkrijk komen. Hij zal
er alles aan doen om Gods liefde te dwarsbomen.

De duivel of de Geest?
Paulus heeft dat laatste ervaren. In 1 Tessalonicenzen 2:18 schrijft hij: ‘Ik, Paulus heb namelijk een en andermaal tot u
willen komen, doch de satan heeft het ons belet.’ Reisplannen door de war gooien, de verhouding tussen apostelen en
gemeenten verstoren, dat is het werk van de satan ten voeten uit. Het is voor Paulus kennelijk niet moeilijk te signaleren dat
de satan deze keer aan het werk is. Het is een opvallend verschil met Handelingen 16:6 en 7. Ook daar gaan de plannen
van Paulus niet door. Hij wil in Asia evangeliseren, maar ‘de Geest van Jezus liet het hun niet toe’ (16:7).
Wanneer is het de Geest, wanneer is het de satan? Wanneer is iets in ons leven bestuur van God, en wanneer is het
wanbestuur van de duivel? Misschien had Paulus het geestelijk vermogen om te onderscheiden tussen voorzienigheid en
duivelswerk. Misschien deed hij niet meer dan wat ook wij kunnen doen: achteraf de balans opmaken of iets goed heeft
uitgepakt voor het evangelie (dan was het uit de Geest) of dat het nadelig is geweest (door toedoen van satan).

Heeft de satan dan zoveel macht dat hij niemand minder dan Paulus kan tegenhouden? Ondanks alle teksten die spreken
van Jezus’ triomf, laat het Nieuwe Testament er geen twijfel over bestaan dat de satan nog altijd veel macht heeft. Juist wie
gelooft in de overwinning van Jezus, weet dat hij/zij betrokken wordt in een strijd op leven en dood, een strijd die de
wereld omvat, een strijd die Jezus met pijn en moeite heeft gewonnen, maar waarin Hij zelf nog waakzaamheid van ons
vraagt.
Het belangrijke woord van Jezus uit Lucas 10:17 en 18 heeft deze twee aspecten. ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de
hemel vallen’: de onttroning van de satan is een feit, maar hij komt wel met donderend en flitsend geweld hier op aarde
terecht! Het is het geweld van een satan-zonder-status. Hij was de overste van de wereld, maar heeft zijn claim op deze
wereld verloren (‘de overste dezer wereld is uitgeworpen,’ Joh. 12:31).
Wanneer heeft de satan zijn plaats aan de top verloren? Een moeilijke vraag. Bij Lucas 10:18 zijn legio antwoorden
gegeven op het wanneer. Maar het ultieme doel van de satan - de dood voor alles wat leeft - is geblokkeerd op het
moment dat Jezus stierf aan het kruis (Heb. 2:14).
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