
Vijanden van God en aanbidders van Satan 

Door Pastor Cornelius R. Stam 

“Rom. 5:10: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel 

meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 

We waren vijanden van God. 

“2 Kor. 4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat 

hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 

Veel religieuze, maar niet-geredde mensen, zullen het feit niet accepteren dat ze vijanden van God 

zijn, en begrijpen niet waarom de Bijbel zegt dat ze dat zijn. Maar de God die zegt dat ze zondaars zijn, 

en het eeuwige oordeel waardig, zegt ook dat hun enige hoop op redding ligt in Degene die Zijn 

levensbloed heeft vergoten om de straf voor hun zonden te betalen - deze God, de God van de Bijbel, 

kunnen ze niet verdragen. Laat één van Zijn dienaren hun vertellen wat Hij over hen zegt en ze voelen 

zich beledigd. Wanneer deze God, de ware God, weigert hun “goede” werken of hun “rechtvaardig” 

gedrag te aanvaarden, reageren ze als Kaïn, van wie we lezen: 

“Gen. 4:5: Maar Kain en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kain zeer, en zijn aangezicht verviel.  

Ze zullen zich niet buigen voor deze God, en hun houding verraadt hun vijandschap tegen Hem. 

Maar waarom keren ze zich niet af van hun eigengerechtigheid en vertrouwen ze op Christus, die voor 

hun zonden stierf? 

Simpelweg omdat ze Satan aanbidden, "de god dezer eeuw", die "de geest heeft verblind van degenen 

die niet geloven". Satan aanbidden? Ook dit is moeilijk voor de ongelovige mens om van zichzelf te 

geloven. Zoals hij zijn eigen opvatting over God heeft, heeft hij ook zijn eigen opvatting over Satan – 

een verkeerde dus. 

Ongelovigen weten niet dat de echte Satan, de Satan van de Bijbel, een enorme garderobe heeft en, 

in deze bedeling van genade, ongetwijfeld verschijnt het vaakst als "een engel des lichts" met "dienaren 

van gerechtigheid", zie 2 Kor. 11: 14-15: 

“14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 15 Zo is het dan 

niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; van 

welke het einde zal zijn naar hun werken.   

Deze Satan aanbidden ze inderdaad. Ze aanbidden hem en proberen volgens zijn voorschriften te 

leven, ervan overtuigd zijnde dat de weg naar redding is door goed te doen en goed te zijn.  

Zie echter Ef. 2:8-9: 

“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet 

uit de werken, opdat niemand roeme.  

 

 


