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4. De opstandige prins 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (4/24) 

 
 

Absalom was de meest aantrekkelijke, meest doortrapte en meest 
ambitieuze zoon van koning David. De Bijbel zegt: ‘Nu was er in heel 
Israël geen man zo knap als Absalom, buitengewoon prijzenswaardig. 
Van zijn voetzool af tot aan zijn schedel toe was er aan hem geen 
gebrek’ (2 Samuël 14:25). Maar deze vastberaden jonge prins wilde 
meer dan alleen bewondering voor zijn mooie uiterlijk. Hij wilde de 
macht en de troon van zijn vader. Hij wilde koning over Israël zijn – 
koste wat kost. Eerst bracht Absalom zijn oudere broer Amnon om het 
leven, nadat deze hun zus Tamar misbruikt had. Amnon was de 
eerstgeboren zoon van David en daarmee ook zijn troonopvolger. 
Nadat Absalom na verloop van tijd weer in de gunst van zijn vader was 
gekomen, begon hij op subtiele wijze twijfel te zaaien over het 
leiderschap, de oordelen en wetten van zijn vader. Hij deed dit overal in 
het koninkrijk en ‘zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël’ (2 
Samuël 15:6). Zijn sinistere plan kwam uiteindelijk tot een complete 

opstand, waarin Absalom een poging deed om zijn eigen vader te doden en het koninkrijk in beslag te 
nemen. David en zijn volgelingen werden gedwongen om Jeruzalem te ontvluchten. Maar na een hevige 
strijd die enkele dagen duurde kon David weer beslag leggen op de troon en werd Absalom, de knappe 
prins, ter dood gebracht. Dit is een heel droevig verhaal. Het is echter niet de eerste keer dat een dergelijke 
Koninklijke familievete zich afspeelde. Lang geleden, in een ander groot koninkrijk, leidden soortgelijke 
gebeurtenissen tot de meest tragische opstand uit de geschiedenis van het universum. Dit Koninkrijk was 
de hemel zelf! 

 

 

1. Wat was de naam van de opstandige prins in de 
hemel en waarom kwam hij in opstand? 

Jesaja 14:12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, 
_______________, zoon van de dageraad! 

Jesaja 14:13,14 En ú zei in uw hart: … ik zal mij gelijkstellen met 
de Allerhoogste. 

Ezechiël 28:17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart 
hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: ‘Morgenster’ is de betekenis van ‘Lucifer’, de naam van deze opstandeling. Lucifer was de 
machtigste en mooiste van Gods schepselen. Hij was de hoogste onder de engelen en was waarschijnlijk 
leider van het hemelse koor, maar hij stond toe dat zijn schoonheid hem trots maakte. (Zie aanvullende 
studie ‘Satan gesymboliseerd door de koningen van Tyrus en Babylon’.)  
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2. Maakte God een duivel toen Hij Lucifer schiep? 

Ezechiël 28:15 ______________ was u in uw wegen,  
vanaf de dag dat u geschapen werd,  
totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: God schiep een volmaakte engel die uit eigen wil 
verkoos een duivel te zijn. We kunnen het ons moeilijk voorstellen, 
maar als we Lucifer voor zijn val gekend zouden hebben, zouden we zielsveel van hem hebben gehouden. 
We weten niet precies wanneer zijn opstand plaatsvond, maar het is mogelijk dat Lucifer God al 
eeuwenlang met vreugde diende voordat hij trotse gedachten en twijfels in zijn hart begon te ontwikkelen. 
De Heere had Zijn schepselen als robots kunnen maken, maar een robot kan niet liefhebben. Om dezelfde 
reden kiezen ouders ervoor kinderen te krijgen, terwijl zij weten er een moment zou kunnen komen waarop 
zij ervoor kiezen ongehoorzaam te worden.  
 
God had verschillende redenen om de opstand van Lucifer te laten begaan. Ten eerste om voor altijd 
duidelijk te maken dat Hij Zijn schepselen de vrijheid geeft om zelf te kiezen. Ten tweede, als God Lucifer 
onmiddellijk had vernietigd nadat hij was begonnen met het zaaien van twijfel over Gods liefde en leiding, 
dan zouden de andere intelligente wezens voor altijd met vragen rond blijven lopen. Zij zouden wellicht 
gedacht hebben: ‘Misschien had Lucifer gelijk’. Daarom kreeg Lucifer de ruimte om de verschrikkelijke 
gevolgen van de zonde te openbaren. Ten slotte, God wil niet dat Zijn schepselen Hem gehoorzamen 
omdat Hij hen anders zal straffen. Hij wil dat wij Hem gehoorzamen uit liefde, niet uit angst. 

 

3. Wat gebeurde er uiteindelijk? 

Openbaring 12:7 Toen brak er ___________ uit in de hemel: 
Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak,  
ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Uiteindelijk werden Lucifer en de engelen die zijn kant 
hadden gekozen, uit de hemel verdreven. 
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4. Welke machtige wezens werken onder het bevel van de duivel? 

Openbaring 12:9 Hij werd neergeworpen op de aarde  
en zijn ___________ werden met hem neergeworpen. 
 
Openbaring 12:4 En zijn staart veegde het derde deel  
van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: satan is zo listig dat hij erin slaagde om één derde van 
de engelen te misleiden en hen mee te slepen in zijn opstand 
tegen God. Deze gevallen engelen worden nu ‘duivels’ en ‘demonen’ genoemd. Zij voeren Satans plannen 
uit. In ons verhaal over Absalom zagen we dat ook hij het meeste van zijn vuile werk liet opknappen door 
zijn dienaren.  

2 Samuël 13:28 Absalom gaf zijn knechten de opdracht: Let er toch op, als het hart van Amnon vrolijk is 
van de wijn en ik tegen u zeg: Dood Amnon, dan moet u hem doden. Wees niet bevreesd, heb ík het u niet 
geboden? Wees sterk en wees dappere mannen. 

2 Samuël 14:30 Toen zei hij tegen zijn dienaren: Zie, het stuk grond van Joab grenst aan het mijne ... ga 
het in brand steken. 

 

5. Welke methoden gebruikt satan in zijn werk? 

A. Openbaring 12:9 satan … die de hele wereld _____________. 

B. Markus 1:13 En Hij was daar in de woestijn veertig dagen  
en werd verzocht door de satan. 

C. Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de 
demonen, die tekenen doen. 

D. Openbaring 12:10 De aanklager van onze broeders,  
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God. 

E. Johannes 8:44 Die was een mensenmoordenaar van het begin af  
… hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Je zou kunnen zeggen dat satan bevoorrecht is ten opzichte van God in de strijd tussen goed en 
kwaad. God gebruikt enkel de waarheid, terwijl satan zowel waarheid als leugen kan gebruiken in wat voor 
combinatie dan ook, precies hoe het hem uitkomt. (Zie appendix ‘Verwacht het onwaarschijnlijke’.) 
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6. Wanneer is de duivel het gevaarlijkst? 

2 Korinthe 11:14 En geen wonder, want de satan zelf  
doet zich voor als een ___________ van het licht. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Net als de duivel deed Absalom alsof hij van de mensen 
hield en toonde hij interesse in hun welzijn met de bedoeling hen te 
misleiden. 

2 Samuël 15:5,6 Ook gebeurde het, dat als iemand naderde om 
voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. Op die manier deed Absalom met 
heel Israël dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. 

Satan is het gevaarlijkst wanneer hij zich voordoet als een geestelijk wezen binnen de kerk. (Zie appendix 
‘Een schitterende engel’.) 

 

7. Kent satan de Bijbel? 

Mattheüs 4:5,6 Toen [zei] de duivel ... tegen Hem:  
Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden,  
want er staat _______________ dat Hij Zijn engelen voor U  
bevel zal geven. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: De duivel is er een meester in om de Bijbel op onjuiste 
wijze aan te halen om zo mensen te misleiden. Daarom is het van 
groot belang dat Gods kinderen Gods Woord zelf kennen, zodat ze moeilijk bedrogen kunnen worden. 

 

8. Wie op aarde is het voornaamste doelwit  
van satans haat? 

Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw,  
en ging heen om oorlog te voeren tegen de ________________ 
van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen  
en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: De vrouw staat symbool voor Gods volk. Iedereen die bij God wil horen en ervoor kiest om Hem 
te gehoorzamen haalt zich de woede van satan op de hals.  
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9. Welke twee gevaarlijke dieren gebruikt de Bijbel 
om een beeld van satan te geven? 

1 Petrus 5:8 Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
brullende ____________, op zoek naar wie hij zou kunnen 
verslinden. 
 
Openbaring 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, 
namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Zowel de leeuw als de slang sluipen en gebruiken afleidingsmanoeuvres om hun prooi te pakken 
te krijgen. Ze bespringen hun prooi onverwachts, ze zijn wreed en zijn onverschillig tegenover lijden. 

 

10. Wat is de enige manier om satan te weerstaan? 

Jakobus 4:7,8 _________________ u dan aan God.  
Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten.  
Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Gebed en de studie van Zijn Woord zijn de beste 
manieren om tot God te naderen. 

 

11. Hoe weerstond Jezus de aanvallen van de duivel? 

Mattheüs 4:10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan,  
want er staat ______________.  

Efeze 6:17 Neem ... het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. 

Hebreeën 4:12 Want het Woord Gods is levend en krachtig  
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: De enige manier om ons veilig te stellen voor satans 
sluwe misleidingen is door Gods Woord in onze gedachten te bewaren. Wanneer het Woord in ons hart is, 
zijn we bestand tegen de zonde. Dezelfde middelen die Jezus gebruikte om het kwade te weerstaan zijn 
nodig en staan tot onze beschikking.  

Psalm 119:11 Ik berg uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige (NBG). 

Efeze 6:11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige 
verleidingen van de duivel. 
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12. Welke overeenkomst zal er zijn tussen het lot van Absalom en dat van satan? 

2 Samuël 18:17 Zij namen Absalom, wierpen hem in het woud in een grote __________. 

Jesaja 14:15 Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil! 

Antwoord: _______________________ 

 

13. Zal satan ooit terug kunnen komen om Gods volk te verzoeken? 

Ezechiël 28:19 … u zult __________ meer bestaan tot in eeuwigheid. 

Nahum 1:9 Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen. 

Antwoord: _______________________ 

 

14. Wat vindt God van de vernietiging van het kwaad? 

Ezechiël 33:11 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de 
goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich _____________ van zijn weg en leeft!  
Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: De vernietiging van hen die het kwade bedrijven is voor God een pijnlijke ervaring. De Bijbel 
noemt deze vernietiging een ‘ongewone’ daad, een daad die vreemd is voor Gods liefdevolle natuur (zie 
Jesaja 28:21). 

 

15. Wat was Davids reactie toen hij hoorde dat zijn zoon was omgebracht? 

2 Samuel 18:33 Toen sidderde de koning. Hij ging naar het bovenvertrek van de poort en _____________.  
Al gaande zei hij dit: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, was ík maar in jouw plaats 
gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon! 

Antwoord: _______________________ 

 

16. Wilt u nu de keuze maken God lief te hebben  
en Hem te dienen? 

Dit ontroerende beeld laat ons zien wat onze hemelse Vader voelt 
wanneer mensen zich van Hem afwenden. Niet alleen was Hij 
bereid in de plaats van de mens te sterven, maar Hij ging nog een 
stap verder: Hij gaf het dierbaarste wat Hij had, Zijn Zoon. God 
verafschuwt het verlies van één van Zijn schepselen. Hij doet er 
alles aan om ons te redden. Daarom stierf God in onze plaats. Het 
overgrote deel van de wereldbevolking heeft zich helaas 
aangesloten bij Satans opstand tegen de hemelse Vader. 

Antwoord: _______________________ 
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Aanvullende studie 
Satan gesymboliseerd door de Koning van Tyrus en Babylon 

In Jesaja 14:4-15 gebruikt de Bijbel de koning van Babylon als symbool voor satan en in Ezechiël 28:11-19 
wordt satan gesymboliseerd door de koning van Tyrus. In beide gevallen weten we dat de symboliek verder 
gaat dan deze aardse koningen, omdat Gods beschrijving van deze wezens niet op een mens toegepast 
kan worden. Kijk maar hoe deze Bijbelverzen Lucifer (die nu satan heet) beschrijven: 

§ is uit de hemel gevallen (Jesaja 14:12) 
§ was volmaakt van gestalte en vol van wijsheid (Ezechiël 28:12) 
§ was in Eden (vers 13) 
§ allerlei edelgesteente overdekte hem (vers 13) 
§ was een beschuttende cherub (vers 14) 
§ was op Gods heilige berg (vers 14) 
§ was onberispelijk in zijn wandel (vers 15) 

De gedachtelijn en de vernietiging van de koningen van Babylon 
en Tyrus komen overeen met die van satan.  

Om die reden gebruikte God deze koningen als symbool voor de duivel en zijn uiteindelijke ondergang. 
Vrijwel alle Bijbelgeleerden zijn het hierover eens. De Bijbel bevat overigens veel andere verwijzingen naar 
Lucifer (zie Lukas 4:5,6; 10:18; Johannes 8:44; 2 Petrus 2:4; 1 Johannes 3:8; Judas 6; Openbaring 12:7-9), 
maar zonder Ezechiël 28 en Jesaja 14 zouden we niet beschikken over zo’n volledige geschiedenis.  

Verwacht het onwaarschijnlijke 

Veel mensen verwachten dat satan in de eindtijd openlijk als Gods vijand zal verschijnen, maar dit is niet 
het geval. Satan is inderdaad Gods grootste vijand, maar hij heeft het plan om rechtvaardigheid na te 
bootsen (Mattheüs 24:24). Hij kan verschijnen als een prachtig, engelachtig wezen (2 Korinthe 11:13-15) 
en zal eropuit zijn de aanbidding van de mensen te ontvangen (Openbaring 13:12). De Bijbel is er duidelijk 
over dat zijn goddelijke masker zo overtuigend zal zijn dat ‘de hele wereld’ met verwondering het beest 
achterna zal gaan (Openbaring 13:3). Wat een ramp! Satan zal zo succesvol zijn in het nadoen van 
Christus, dat vrijwel de gehele wereld hem zal volgen, terwijl zij denken Jezus te volgen. Zult u misleid 
worden? Niet als u gehoor geeft aan de waarschuwingen vanuit de Bijbel waar u in deze serie over leest.  

Een schitterende engel  

Satan vindt het geweldig wanneer mensen hem uitbeelden als een lelijke, roodgevleugelde duivel, die 
deels mens en deels dier is, met gespleten hoeven, een puntstaart en een drietand in zijn hand, waarmee 
hij het vuur van de hel opstookt. Niets staat verder van de waarheid. Zulke ideeën komen uit de Griekse 
mythologie en staan nergens in de Bijbel. De Bijbel beschrijft satan als een briljante, prachtige engel met 
een ongeziene listigheid in het communiceren van zijn gedachtegoed. Hij is zeer vertrouwd met de inhoud 
van de Bijbel (Mattheüs 4:5,6). De duivel maakte zichzelf tot Gods vijand en zijn doel is Gods karakter te 
besmeuren en beslag te leggen op Zijn Koninkrijk. Satan veracht u en uw geliefden en is er op uit uw leven 
te vernietigen. Deze Bijbelstudies helpen u zijn plannen te doorzien en te ontkomen aan zijn macht en 
invloed. Stel daarom uw leven onder de beschermende zorg van uw almachtige Verlosser en bid ernstig 
om Zijn leiding. 


