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SATAN, DE IMITATOR (1)
hjms
Geliefde broeders en zusters, de bijbel vertelt ons dat één van de strategieën van de duivel
om de mensen te verleiden, het voortdurend imiteren van God is. Vooral in de eindtijd zal
deze strategie een grote vlucht nemen. In een aantal bijbelverkondigingen zal ik hier nader
op in gaan.
Tijdens de eindtijdverdrukkingen vlak vóór de Wederkomst van onze Heere Jezus Christus
zal Satan tijdelijk de (schijnbare) macht op aarde uitoefenen. U kunt hierover lezen in het
boek Openbaring, hoofdstuk 13. Hoe zal hij onder toelating van God er in slagen om deze
macht (tijdelijk) te verkrijgen? Door te bedriegen en te imiteren! Satan is de grote bedrieger
en imitator. Hij is een moordenaar en de vader der leugen. Joh. 8:44 --- “Gij zijt uit den vader
den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den
beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem.
Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de
vader derzelve leugen. “
Satan zal alles doen om de mensen en de volkeren te laten geloven dat hijzelf dé God is.
Het is zijn grootste wens om net zo’n hoge positie als onze Heere God te hebben en om zelf
god te zijn. Maar zijn wens is onmogelijk, omdat hij slechts een schepsel van de grote
Schepper God is. In Jes. 14:12-15 werd reeds zijn zonde geopenbaard. Daartoe doet Satan
zijn uiterste best om zoveel mogelijk mensen te laten zondigen en van God af te laten vallen
en te bewegen om hem te aanbidden. Hij bedient zich hiertoe van verschillende taktieken.
Een van Satan’s belangrijkste taktieken om in onze huidige moderne tijd veel mensen te
verleiden is, dat hij hen heel succesvol overtuigt dat God niet bestaat.
Mocht dit niet voldoende blijken, dan overtuigt hij vele mensen die wél in God geloven ervan,
dat juist hij, Satan, niet bestaat. Hiermee is de rem om te zondigen weggevallen.
En mocht dit alles dan nóg niet genoeg zijn, dan gebruikt Satan vaak het middel van imitatie.
Het Woord van God waarschuwt ons voorál voor Satan’s imitaties. In Gen. 3:1-15 trad hij in
de hof van Eden op als een listige slang. Maar Paulus schreef in 2 Cor. 11:14-15, dat Satan
zich (óók) als een engel des lichts, d.w.z. als een dienaar der gerechtigheid, voordoet. En
Petrus schreef in 1 Petr. 5:8 dat de duivel als een briesende leeuw omgaat.
In het boek Openbaring wordt de duivel Satan voorgesteld als de grote, rode draak en de
oude slang (Openb. 12:3,4,9). Een draak is een mythisch, verslindend monster, dat verwant
is aan giftige slangen, met een gevaarlijke zwiepende staart, grote scherpe klauwen en een
stinkende muil vol gevaarlijke, scherpe tanden waaruit hij vuur spuwt met verstikkende
zwaveldampen. Dit is Satan ten voeten uit! En dan hebben we het nog steeds over die oúde
slang, die duizenden jaren geleden in de hof van Eden optrad als de verleider tot zonde.
In dit verband is het goed te weten, dat ook in de oude Joodse godsdienst de oude slang
Satan als de grote imitator van de Messias werd gezien. Dit blijkt tevens uit de in de Joodse
godsdienst zo belangrijke getalswaarden van de Hebreeuwse woorden, in dit geval de
getalswaarde voor “slang” en “Messias”. “Slang” is in het Hebreeuws “nachasj” en heeft een
getalswaarde van 358. “Messias” is in het Hebreeuws “Masjiach” en heeft eveneens een
getalswaarde van precies 358.
Ook de duivel presenteert zich net als de Messias als een verlosser. De duivel biedt echter
slechts een zogenaamde “verlossing” van het lichaam door eigen kracht aan, terwijl de
Messias ware verlossing van de geest geeft door de kracht van de Heilige Geest, Die van
God komt. De duivel propageert: “Wees vrij en blij en leef zoals je zelf wil”, waardoor het
lichaam zogenaamd vrij is en het vlees uitbot, maar waardoor de geest voor altijd wordt
gebonden. De Messias zegt echter: “Bedwing je lichaam (je vlees) en wordt vrij in de geest”.
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Geliefde broeders en zusters, juist in de eindtijd zal Satan met grote woede opereren. Omdat
hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Omdat hij weet dat Jezus nu spoedig terugkomt,
zodat het met hem zal zijn afgelopen. Het tafereel in Openb. 12:3, dat zojuist in verband met
de rode draak werd aangehaald, speelt vlak voordat de 3 ½ jaar durende Grote Verdrukking
aanvangt. Nu is er voor het eerst ópenlijk sprake van een met grote grimmigheid en gruwelijkheid opererende grote, rode draak met zeven hoofden en tien hoornen. Hij stelt zich op
om het uitverkoren volk van God, zij die het Bloed van Jezus hebben aangenomen, te
verslinden (Openb. 12:4,13,17). Namelijk degenen van het volk van Israël die eindelijk Jezus
hebben aangenomen en de kinderen Gods uit de heidenen.
Broeders en zusters, de duivel beïnvloedt de mensen via verleidingen. Hij bewerkt met name
hun geest. Hij werkt bijvoorbeeld zoals bij Eva via ogenlust en ambities. Als Satan zich
echter succesvol aan de mensen wil openbáren (dus zichzelf zichtbaar wil maken!), dan zal
hij dat in het vlees, dus in een lichaam, moeten doen. Omdat hij immers een geestelijk en
dus onzichtbaar wezen is. Hij zal daarom voor zijn strijd tegen God en de gelovigen in de
eindtijd twee afschuwelijke beesten creëren. En hij zal dat doen aan het begin van de Grote
Verdrukking.
De duivel’s grootste wapen in de eindtijd zal een volledige, vleselijke imitatie van de enige
Waarachtige en Drieënige God zijn.
Maar de duivel zal óók nog de Bruid van Christus en het 1000-jarige Vrederijk (dit is het
Koninkrijk van Koning Jezus) trachten te imiteren.
Voor de ware kinderen Gods in de eindtijd is het doel het uiteindelijke huwelijk tussen
Christus en de Bruidsgemeente. Dit heilige huwelijk wordt in de Israëlitische Tabernakel
uitgebeeld in de Arke des Verbonds die in het Allerheiligdom was geplaatst. Zoals u weet
geeft de Tabernakel ons een blauwdruk van het goddelijk raadsplan met de mens.
Met zijn maten van 10 x 10 x 10 el = 1000 el3 is het duidelijk dat het Allerheiligdom een
beeld is van het 1000-jarige Vrederijk, dat zal aanvangen ná Jezus’ Wederkomst. Tijdens het
Vrederijk zal Jezus regeren als de grote Koning met aan Zijn zijde Zijn Bruid, Die Hij kocht
met Zijn eigen Bloed. Met andere woorden, het gaat voor de ware christenen om een
(aller)heiligdomsleven en om de toespitsing van hun christelijke leven naar die Arke des
Verbonds toe. Een kind van God begeert immers om eens deel van de Bruid te mogen
uitmaken. Als straks alles voorbij zal zijn, zal de Arke des Verbonds (als beeld van de Bruid
van Christus) gesloten worden met het Gouden Verzoendeksel (als beeld van Jezus, de
Hemelbruidegom). Op het Gouden Verzoendeksel bevinden zich de twee Cherubim (als
beeld van God de Vader en de Heilige Geest), Die Zich voorover buigen over de heilige
gemeenschap tussen de Bruid en haar Hemelbruidegom.
Satan zal in de eindtijd het Allerheiligdom in ál zijn facetten copiëren en imiteren! Hij zal de
Drieënige God (in het beeld van het Gouden Verzoendeksel en de twee Cherubim) imiteren.
Maar ook zal hij de Bruid (in het beeld van de Arke des Verbonds) imiteren. Én hij zal het
Koninkrijk (in het beeld van het Allerheiligdom) imiteren.
Geliefde broeders en zusters, de eerste vraag die nu natuurlijk opkomt is, hoe Satan de
Drieënige God zal imiteren!
Door twee beesten te creëren en vervolgens ook zelf in één van die beesten te incarneren.
•

Satan, de rode draak (Openb. 12:3) zal een eerste beest creëren (Openb. 13:1), namelijk
de Antichrist.
Zoals God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld heeft gezonden (Joh. 6:57),
alzo zendt Satan de Antichrist in deze wereld (2 Thess. 2:3-4; 1 Joh. 2:18a).
En zoals God de Vader aan Zijn Zoon Jezus alle macht heeft gegeven (Joh. 17:2), alzo
geeft de Satan aan de Antichrist zijn macht en zijn troon (Openb. 13:2,4).
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En zoals God de Vader Zijn Zoon verheerlijkt en in de Zoon verheerlijkt wordt (Joh. 17:1;
Fil. 2:11), alzo ontvangt de Satan eer van de Antichrist (Openb. 13:4).
Zoals Jezus Zelf steeds God de Vader aanbad en verheerlijkte (Joh. 17:1,4) en Zijn
discipelen opriep om God te aanbidden, alzo zal het beest Gods Naam lasteren en
oproepen tot aanbidding van hemzelf en de draak Satan (Openb. 13:4-6,12).
Zoals Jezus opstond uit de dood, alzo zal het beest, dus de Antichrist, genezen van een
dodelijke wond. Bijbeluitleggers zeggen, dat hij door de kracht van het tweede beest uit
de dood zal opstaan (Openb. 13:3,12). Satan zal dus de verrijzenis van Jezus uit de
dood trachten te imiteren, waarmee hij doet voorkomen dat de Antichrist dé ware Jezus
Christus is.
En zoals Jezus als de hemelse Hogepriester voor het kind van God de weg vrijmaakte
dwars door het gescheurde Voorhangsel heen naar het Allerheiligdom toe, naar de troon
van God, alzo zal de Antichrist voor de ongelovigen de weg naar de hel openen.
•

Satan zal ten behoeve van het eerste beest (de Antichrist) gebruik gaan maken van een
zogenaamde reclamemaker, die wonderen zal verrichten. Hij zal namelijk een tweede
beest creëren, de Valse Profeet, die door een bekende bijbelleraar werd vergeleken met
de nazi Goebbels, die eens de propaganda-minister van Adolf Hitler was.
De Valse Profeet zal Satan’s imitatie van de Heilige Geest zijn. Hierover kunt u lezen in
Openb. 13:11-18.
Zoals de Heilige Geest de Here Jezus op aarde hielp, alzo zal de Valse Profeet de
Antichrist helpen met wonderen en tekenen (Openb. 13:13-14).
Zoals door de wonderen en tekenen vele ongelovige mensen tot geloof in Jezus komen,
alzo zullen velen door de tekenen van de Valse Profeet verleid worden (Openb. 13:14).
Zoals de Heilige Geest als een teken van verzegeling aan de voorhoofden van de ware
kinderen Gods wordt gegeven (Efez. 1:13; Openb. 9:4), alzo zal de Valse Profeet aan al
de ongelovigen ook een teken aan hun voorhoofden (en aan hun rechterhand) geven
(Openb. 13:16-17).

•

Satan zal volledig één worden met de Antichrist, zoals Jezus en de Vader één waren
(Joh. 17:22). Satan zal de volle tegenwoordigheid van God de Vader in Zijn Zoon Jezus
Christus imiteren. Volgens vele bijbeluitleggers zal dit gebeuren doordat hij na de
genezing van die dodelijke wond in de Antichrist zal incarneren (Openb. 13:2,3). In ieder
geval zal Satan volkomen één worden met de Antichrist. Hiermee doet Satan voorkomen
alsof hij de ware God de Vader is.

De opmerkzame lezer zal hebben ontdekt, dat Satan dus zowel Christus, de Zoon van God
zal imiteren, als de Heilige Geest en God de Vader.
Zoals reeds gezegd zal Satan ook proberen om de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom,
dus de Bruid van Christus, te imiteren.
Zoals Jezus Zijn Bruid vormt uit de Bruidsgemeente, alzo zal Satan zijn eigen bruid, de grote
hoer Babylon, vormen uit de valse schijnkerk uit de eindtijd. Leest u Openb. 17:1-6.
Het moge duidelijk zijn, dat wanneer het in de eindtijd gaat om de heiligmaking en zelfs de
állerheiligdomstoespitsing van de Bruid van Christus tot de volmaking van haar leven toe, de
Satan dan óók alles op alles zal zetten om zijn eigen bruid, die grote hoer van Babylon, toe
te bereiden voor hemzelf. Satan zal de ongelovigen en de schijnchristenen toebereiden tot
een volmaakte staat van onreinheid! De naam van Babylon zal zijn Verborgenheid en zij zal
de moeder der hoererijen en van alle gruwelen op aarde zijn. In de lucht, in de onzienlijke
wereld, zal er een gigantische strijd zijn tussen de geestelijke boosheden enerzijds en de
Heilige Geest met de engelen anderzijds (Efez. 6:12-13). Er zullen uiteindelijk in de eindtijd
nog maar twee geestelijke stromingen overblijven, een reine stroom en een onreine stroom.
Óf u bevindt zich in de stroom tot reiniging en heiliging, óf u bent in die diep onreine stroom
van onreinheid en viezigheid (Openb. 22:11). Broeders en zusters, onderzoek uzelf grondig!
Voor een ieder mens persoonlijk gaat het er om in welke stroming hij of zij zich bevindt. Want
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beide stromen zullen hun hoogtepunt bereiken. Enerzijds in de Bruid van Christus, doch
anderzijds in de grote hoer Babylon. Waarachtig is dit een zaak van leven of dood!
Tenslotte zal Satan ook proberen om het Allerheiligdom sec te imiteren, namelijk door ook
het komende heerlijke 1000-jarige Vrederijk van God, het Koninkrijk, waarnaar alle ware
christenen zo hunkeren, te imiteren. Satan zal een nieuwe wereldorde introduceren waarin
hij als wereldleider alle grote wereld-problemen (o.a. in het Midden-Oosten) heeft opgelost,
waarin hij zogenaamde vrede heeft gebracht en waarin de grote verschillen tussen de
wereldgodsdiensten zijn weggenomen en nog slechts sprake is van één wereldreligie waarin
hij als god wordt aangebeden (Openb. 13:2-3,7,15-18). Deze tijd staat reeds vlak voor de
deur, want in de grote kranten worden reeds met enige regelmaat door leidende politici
opgeroepen om de naties in een nieuwe wereldorde samen te voegen. In dit kader voert het
echter te ver om hier nu op in te gaan.
De zeven hoofden en tien hoornen van de rode draak verwijzen naar Satan’s macht over de
aardse koninkrijken. Satan is de heerser over de aardse koninkrijken en eens bood hij dit
tevergeefs aan de Here Jezus aan tijdens de verzoekingen in de woestijn (Luk. 4:5-8). Ook
het eerste beest van Openb. 13:1 (de Antichrist) heeft zeven hoofden en tien hoornen en dit
beest zal in tegenstelling tot Jezus in Luk. 4 wél de kracht, en de troon en de macht van de
draak aanvaarden.
Geliefde broeders en zusters, bevindt u zich in die stroom van onreinheid? Onderzoek uzelf
of uw leven met Christus groeit in reinheid en heiligheid. Zo niet, dan is er nog steeds de
gelegenheid door Gods grote genade om u nu te bekeren. Doet u dat met een ernstig en
oprecht hart. Belijdt uw zonden aan Hem en dan zullen Zijn vergevingen menigvuldig zijn. Nu
heeft u nog de kans tot bekering! Straks wellicht niet meer, als de verwoestende kracht van
die snelstromende rivier van onreinheid zo groot is geworden, dat u kansloos wordt meegesleurd. Voor altijd verloren.
In de volgende bijbelverkondiging over Satan’s imitaties zal ik ingaan op de Antichrist.
Amen.

