
14. satan 1000 jaar gebonden.

DE VAL VAN SATAN UIT DE HEMEL.

 

Het visioen van de strijd in de hemel tussen de engel Michaël en de draak (met zijn engelen) 

Opb.12:7-9. is een uitbeelding van de gebeurtenis waarbij satan zijn positie in de hemel verliest 

en op aarde geworpen wordt. De satan, ook wel “de overste van de macht der lucht” Efez.2:2. of 

“de god dezer eeuw” genoemd 2Kor.4:4. heeft tot aan het eind van de 5e bedeling nog een positie 

in de hemel,vanwaar hij over de “tegenwoordige eeuw” regeert.

Aan het eind van deze 5e bedeling (ten tijde van de opname van de Gemeente  2Thess.2:7-8.) 

wordt hij vanuit de hemel op de aarde geworpen. Wanneer hij op de aarde geworpen wordt 

zal hij gebruik maken van een lichaam. ..“tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat 

geopenbaard zij de mens *1 der wetteloosheid, de zoon des verderfs”... 2Thess.2:3. *1 grieks: 

“anthropos” = de gedaante van een mens. En hij zal tekenen en wonderen doen. 2Thess.2:9, 

Opb.13:13-15, Math.24:24. Deze omschrijving van satan komt overeen met het beest uit de aarde 

Opb.13:11-18. Daarin wordt de satan omschreven als degene die zich in de plaats van Christus 

stelt (anti-christ). ...”en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als 

de draak.” Opb.13:11. Hij zal zich voordoen als de Christus, maar spreken als de draak (satan) en 

zal zich openbaren als de wereld leraar “maitreya” (religieus leider der volkeren ofwel de valse 

profeet 1Joh.4.1.).

Het beest uit de aarde zal macht uitoefenen op het beest uit de zee Opb.13:1-8. en hij (beest uit 

de aarde) zal er voor zorgen dat de mensheid deze politieke leider zal aanbidden en dat men 

voor hem een beeld zal oprichten. Deze politieke leider (= de vorst die komen zal Dan.9:26-27. , de 

kleine hoorn Dan.7,8. , koning van Babel Opb.17.) zal zijn kracht ontvangen van de draak (satan) 

Opb.13:2. Het beest uit de aarde wordt macht gegeven om het beeld een geest (spreken) te 

geven, en ervoor te zorgen dat een ieder die het beeld niet aanbidt gedood zal worden.Opb.13:15, 

Dan 3. Diegene die het merkteken, of de naam van het beest, of het getal zijns naams ontvangt 

zal kunnen kopen en verkopen. Opb.13:16-18.

Zijn getal is 666. De naam van de komende wereldleraar is “maitreya” wat in het hebreeuws 

gespeld wordt met een “m(40)y(10)t(400)r(200)y(10)a(1)h(5)“ deze getalswaarden opgeteld 

maakt het getal 666).

SATAN GEBONDEN VOOR 1000 JAAR.

Aan het einde van de 33 jaar zal een grote eindstrijd gevoerd 

worden tussen Christus met zijn legers Opb.19:11-16. en de 

koning van Babel met zijn legers Opb.19:19. Deze eindstrijd 

(6e bazuin Opb.13:19 6e fiool Opb.16:12-16) zal gevoerd worden in 

Armageddon. Van deze strijd wordt gezegd: “En het beest 

werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de 

tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan 

had, door welke hij verleid had, die het merkteken van 

het beest ontvangen hadden”...Opb.19:20a. ...”En de 

overigen werden gedood met het zwaard”.. Opb.19:21a.

Daarna wordt beschreven hoe de de “draak, oude slang, 

welke is duivel en satanas” gegrepen en gebonden werd 

voor een periode van 1000 jaren. “En hij greep den draak, 

de oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond 

hem duizend jaren. En wierp hem in den afgrond en sloot 

hem daarin, en verzegelde dien boven hem”...Opb.20:2-3a.

Tijdens deze 1000 jaar zal het Koninkrijk van Christus 

gevestigd zijn op aarde. De satan zal in deze periode geen 

macht kunnen uitoefenen, zodat de mensheid niet door hem 

verleid kan worden. De zondige natuur van de mens is dan 

nog wel aanwezig.

HET EINDOORDEEL OVER SATAN.

...”totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna 

moet hij een kleine tijd ontbonden worden” Opb.20:3b.

Wanneer de 1000 jaar om zullen zijn zal de satan nog een kleine tijd 

worden losgelaten. Dan zal hij de volkeren verleiden om te opnieuw 

te strijden tegen Christus. Hij zal hiervoor de volkeren der aarde (de 

vier hoeken/winden) verzamelen. Een volk wat hierin een speciale rol 

zal vervullen is Gog en Magog (Rusland). Opb.20:8.

Dit volk was al betrokken bij de verwoesting van Jeruzalem aan het 

eind van de 70e week Ezech 39. , zij zullen nu een leidinggevende rol 

spelen bij deze laatste eindstrijd. Ezech 38.

Na deze strijd zal de duivel in de poel des vuurs geworpen worden.

“En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des 

vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet”....

“zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid”

Opb.20:10.

satan verliest zijn

positie in de hemel

satan op aarde

geworpen. Opb. 12:7-9

Het beest en de valse profeet gegrepen. 

Opb. 19:20a. satan geworpen in de “

afgrond“ en gebonden voor 1000 jaar!

Opb. 20:1-3.

Den duivel... geworpen in de poel des vuurs... 

alwaar het beest en de valse profeet... 

Opb. 20:10.

Deze twee zijn levend geworpen in de poel des

vuurs die met sulfer brandt. Opb. 19:20

De opname van de Gemeente die een verheerlijkte positie in de hemel krijgt.

Wederkomst van Christus 

op de Olijfberg. Zach.14

Eind oordeel van 

de volkeren

De dag des HEEREN / Het Koninkrijk van Christus

Einde der eeuwen

Einde der wereld

“De Jongste dag“

Oordeel v/d individuele

mens. Opb. 20:11-15

satan voor een kleine 

tijd ontbonden 

Opb. 20:3-7

Martelaren worden weder 

levend (in het aardse lichaam) 

om te regeren met Christus. 

Opb.20:4-6

Verwoesting van 

Jeruzalem door Gog 

en Magog. Ezech. 39

Verbond tussen de “vorst“ 

en “uw volk en uw heilige 

stad”

6 - De bedeling van de “Volheid der Tijden”

Grote verdrukking 33 jaar (heidenen) Het Koninkrijk tijdens de 1000 jaar.

“Groten toorn, kleinen tijd“ Opb. 12:12

Grote 

verdrukking 

3½ jaar3½ jaar

7 - De bedeling van het “Koninkrijk“

Een kleine tijd? Eeuwigheid

satan gaat uit 
om de volkeren 
te verleiden (Gog 

en Magog)Opb. 

20:8; Ezech. 38:2

God alles en in 
allen. Nieuwe 
hemel en aarde. 

Opb. 21:1


