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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Openbaring 12,9-12 (Lezing Genesis 3,1-15 en Openbaring 12,1-17)  

Wie is de duivel? Vers 9 geeft een aantal benamingen en omschrijvingen van de duivel: draak, slang, duivel 

en Satan. Daarin zie je wie hij is: een machtige, sluwe, veelzijdige, leugenachtige tegenstander van het Kind 

– van Jezus. 

En met die duivel gaat het niet goed. Dat maakt Openbaring 12 duidelijk. Hij lijdt nederlaag op nederlaag en 

is op aarde geworpen. Dat maakt hem woedend en hij zoekt de strijd met christenen – het nageslacht van 

de vrouw.  

Wat moeten wij met de duivel? We moeten ons niet achter hem verstoppen – alsof hij verantwoordelijk is 

voor ons kwaad. We moeten bovendien beseffen dat hij ons bij Jezus weg wil trekken – en juist daarom 

moeten we naar Jezus gaan. Bidden: verlos ons van de boze en trouw zijn aan Jezus zelf.  

      

Besprekingsvragen   
1. Heb je weleens iets van de duivel ervaren? Ben je bang voor hem? 
2. De duivel is veelzijdig en sluw in zijn strijd met mensen. In de preek werden wat dingen genoemd. 

Wat herken jij daarvan? Welke methoden/listen van de duivel zie je nog meer? (Lees tip: Brieven 
uit de hel van C.S. Lewis).  

3. In de preek worden een aantal voorbeelden van ‘duivelse figuren’ in moderne films/boeken 
genoemd: Voldemort (Harry Potter), Snow (The Hunger Games), The Joker (Batman – the Dark 
Knight), Sauron (The Lord of the Rings). Als je deze films/boeken kent: wat hebben ze je geleerd 
over het kwaad en de Boze?  

4. Luister eens het lied ‘Demons’ van Imagine Dragons. Wat proef je in die woorden van het typische 
werk van de duivel?  

5. Wat doet het met jou dat de stem van de aanklager niet meer gehoord wordt in de hemel?  
6. Wat doe jij in jouw leven om trouw te zijn aan Jezus?  

 

Teksten om te lezen 
Job 1-2  - Hier kom je de duivel tegen als aanklager van Job en uitdager van God 

Jesaja 14,4-20 – Een spotlied over de koning van Babylonië – of toch ook over de duivel? Let op vers 12! 

Zacharia 3  - Ook hier komen we Satan als aanklager tegen. 

Matteüs 12,43-45 – Het gaat niet om of je vrij bent van de Satan. De vraag is: waar ben je vol van? 

Lucas 10,17-22 – in de strijd met Satan… wat geeft de diepste vreugde?  

 

 


