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Studie 5. Eerste rode draad: De messiaanse geslachtslijn  Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus 

Gods eerste belofte aan de mensen  

Genesis 3:15 HSV. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, 
tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen 
in de hiel.’ 

Genesis 3:6 6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er 
heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het 
aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een 
paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar 
was, en ook hij at ervan. 

Genesis 3:15 HB. 15 De vrouw en jij, en al jullie nakomelingen, 
zullen voortaan vijanden zijn. Eén van haar nakomelingen zal je de 
kop vermorzelen en jij zult zijn hiel verbrijzelen." 

Jakobus 4:4 4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de 
wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met 
de wereld, maakt zich tot vijand van God. 

 

 
A. De strijd van Adam tot Noach 

Genesis 3:15 HSV. 15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u 
en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u 
de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.  

Genesis 4:1-8 1 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn 
vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. ‘Met de hulp 
van de HEER,’ zei ze, ‘heb ik het leven geschonken aan een man!’ 
2 Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn 
werd landbouwer.  
3 Op een keer bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had 
geoogst. 4 Ook Abel bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van 
zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn 
offer op, 5 maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat 
maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker. 6 De HEER vroeg 
hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? 7 Handel 
je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je 
slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te 
krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.’ 8 Kaïn zei tegen zijn broer 
Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn 
broer aan en sloeg hem dood. 

Genesis 5:1-32 Bijbel 

Genesis 6:1-4 NBG. 1 Toen de mensen zich op de aarde begonnen te 
vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, 2 zagen de 
zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen 
zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. 3 En de HERE zeide: 
Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan 
hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 4 De 
reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen 
Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) 
baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. 

Genesis 6:5-7,11-13 5 De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht 
waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. 6 Hij kreeg er 
spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 
7 Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, 
dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de 
vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. 

Genesis 6:8-9 8 Alleen Noach vond bij de HEER genade.  
9 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach 
was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een 
voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid met God. 

Genesis 6:14–8:22 Bijbel 
 

 
B. De strijd van Noach tot Jakob 

Genesis 11:26-32 26 Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, 
Nachor en Haran.27 Dit is de geschiedenis van Terach en zijn 
nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran 
verwekte Lot; 28 hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader 
Terach, in Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboorteland. 
29 Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, 
Nachors vrouw heette Milka; zij was een dochter van Haran, die 
naast Milka nog een dochter had, Jiska. 30 Sarai was onvruchtbaar, 
zij kreeg geen kinderen.  
31 Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon 
Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, 
en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg 
naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze 
daar wonen. 32 Terach leefde tweehonderdvijf jaar. Hij stierf in 
Charan. 

Genesis 12:3 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik 
vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden 
als jij.’ 

Genesis 15:5 5 Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar 
de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde 
hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 

Genesis 22:17-18 HSV. 17 zal Ik u zeker rijk zegenen en uw 
nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het 
zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van 

zijn vijanden in bezit hebben.  
18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend 
worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.  

Genesis 21:1-7 1 De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, 
hij gaf haar wat hij had toegezegd: 2 Sara werd zwanger en baarde 
Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd, die God 
hem had genoemd. 3 Abraham noemde de zoon die hij gekregen had 
en die Sara hem gebaard had, Isaak, 4 en hij besneed Isaak toen deze 
acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. 5 Abraham was 
honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. 6 ‘God maakt dat ik 
kan lachen,’ zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee 
lachen. 7 Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind 
de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een 
zoon gebaard!’ 

Genesis 26:4 HSV. 4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de 
sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw 
nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, 

Genesis 25:21 21 Omdat Rebekka onvruchtbaar bleek, bad Isaak 
vurig voor haar tot de HEER, en de HEER verhoorde zijn gebed: 
Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. 

Genesis 28:13-14 HSV. 13 En zie, de HEERE stond boven aan die 
ladder en zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en 
de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw 
nageslacht geven.  
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14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult 
zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het 
zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden.  

Genesis 27:41 41 Van toen af haatte Esau zijn broer omdat zijn vader 
hem had gezegend, en hij zei bij zichzelf: Het duurt niet lang meer of 
de dagen van rouw om mijn vader breken aan, dan vermoord ik 
Jakob. 

Genesis 28:15 15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, 
waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal 
je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ 

Genesis 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de 
heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de 
volken gehoorzaam zijn. 

 
C. De strijd van Jakob tot Mozes 

Exodus 1:7-22 7 maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo 
breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat 
ze het hele land bevolkten. 
8 Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet 
gekend had. 9 Hij zei tegen zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk 
voor ons en te talrijk. 10 Laten we verstandig handelen en 
voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog 
uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons 
aanbinden en uit het land wegtrekken!’ 11 Er werden slavendrijvers 
aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten 
voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raämses bouwen. 
12 Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker 
werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een 
afkeer van hen kregen. 13-14 Daarom beulden ze hen af en maakten 
ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze moesten stenen 
maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend 
mishandeld. 
15 Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra 
en Pua geheten, het volgende: 16 ‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij 
de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het 
een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze 
blijven leven.’ 17 Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God 
en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze 
lieten de jongetjes in leven. 18 Daarom ontbood de koning de 
vroedvrouwen. ‘Wat heeft dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom 
laat u de jongens in leven?’ 19 De vroedvrouwen antwoordden de 
farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze 
zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de 
vroedvrouw er is.’ 20 God zegende het werk van de vroedvrouwen, 
zodat het volk zich sterk uitbreidde. 21 En omdat de vroedvrouwen 
ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen. 
22 Toen gaf de farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse 
jongens die geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten 
in leven blijven.  

Exodus 3:1-12 1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn 
schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef 
hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de 
Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER 
aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag 
dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd 
verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga 
dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen 
de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de 
struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet 
dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want 
de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de 
God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes 
bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.  
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte 
aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers 
gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen 
uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte 

naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit 
van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, 
Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 9 De 
jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb 
gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom 
stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit 
Egypte wegleiden.’  
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je 
zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je 
het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg 
vereren.’ 

Exodus 32:1-6 1 Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet 
van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van 
hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er 
gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we 
niet.’ 2 Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en 
dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ 3 Hierop 
deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en 
gaven die aan Aäron. 4 Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij 
goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: 
‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ 5 Toen Aäron 
besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en 
kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER 
zou zijn.  
6 De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. 
Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om 
uitbundig feest te vieren. 

Exodus 32:7-14 7 De HEER  zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, 
want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8 Nu 
al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben 
een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers 
aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft 
geleid!”’ 9 De HEER  zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe 
onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn brandende 
toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten 
voortkomen.’ 11 Mozes probeerde de HEER , zijn God, milder te 
stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, 
HEER , dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt 
bevrijd? 12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd 
om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden 
en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan 
af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren 
Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt 
gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de 
hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun 
voor altijd in bezit geven.”’ 14 Toen zag de HEER  ervan af zijn volk 
te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. 

Genesis 32:13 13 U hebt immers zelf gezegd: “Ik zal jou grote 
voorspoed geven en veel nakomelingen, ze zullen zo talrijk zijn als 
zandkorrels aan de zee – niet te tellen zullen ze zijn.”’ 
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D. De strijd van Mozes tot koning David 

2 Korintiërs 6:16 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te 
maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft 
gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun 
God zijn en zij mijn volk. 

Efeziërs 2:19-22   Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, 
maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van 
God,20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 
met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het 
hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan 
hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een 
plaats waar God woont door zijn Geest. 

1 Petrus 2:4-6,9-10 . 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door 
de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn 
kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor 
de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap 
om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 
welgevallig zijn. 6 In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een 
hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop 
vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’ 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, 
een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote 
daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen 
naar zijn wonderbaarlijke licht. 10 Eens was u geen volk, nu bent u 
Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn 
ontferming u geschonken. 

Jesaja 9:5-6 NBG 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons 
gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt 
hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 
Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op 
de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en 
grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 
De ijver van de H  der heerscharen zal dit doen. 

Matteüs 12:28-30 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 
29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan 
en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft 
vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 30 Wie 
niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft 
uiteen. 

Openbaring 17:14 HSV. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, 
maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer 
en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, 
zijn trouw. 

Openbaring 19:16 HSV. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de 
naam ‘Hoogste Heer en koning’. 

Psalm 2:7 HSV. 7 Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft 
tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. 

Hebreeën 1:5 HSV. 5 Want tegen wie van de engelen heeft    ooit 
gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik 
zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon 
zijn? 

Jeremia 23:5 5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan 
Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een 
wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal 
handhaven. 

1 Samuël 18:10-11 10 De volgende dag werd Saul opnieuw overmand 
door een kwade geest van God. Hij liep als een razende door het 
huis, met zijn speer in de hand, terwijl David zoals gewoonlijk op de 
lier tokkelde. 11 ‘Ik spies die jongen aan de wand!’ riep Saul uit. Hij 
wierp zijn speer, maar David kon hem tot tweemaal toe ontwijken. 

2 Samuël 15:1-19:43 zie Bijbel 
Jesaja 14:24,27 24 De HEER van de hemelse machten heeft 
gezworen: ‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald, het zal 
gebeuren zoals ik heb besloten. 

27 Wanneer hij dit besloten heeft, de HEER van de hemelse 
machten, wie zal het dan verijdelen? Wanneer hij zijn hand opheft, 
wie zal hem tegenhouden? 

 

E. De strijd van Davíd tot koning Achaz 

2 Koningen 11:1-3 1 Toen Atalja, de moeder van Achazja, hoorde dat 
haar zoon dood was, besloot ze alle kinderen van de koninklijke 
familie ter dood te brengen. 2 Maar Jehoseba, de dochter van koning 
Joram en de zuster van Achazja, haalde een van Achazja’s zonen, 
Joas, heimelijk weg uit de groep koningskinderen die gedood zouden 
worden en verstopte hem met zijn voedster in de linnenkamer. Ze 
wisten hem voor Atalja verborgen te houden, en zo ontsnapte hij aan 
de dood.  
3 Zes jaar zat hij bij zijn tante in de tempel van de HEER 
verborgen, terwijl Atalja het land regeerde. 

2 Koningen 16:5 5 In die tijd trokken koning Resin van Aram en 
koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, tegen Jeruzalem 
ten strijde. Ze dreven Achaz in het nauw, maar slaagden er niet in 
hem te overwinnen. 

Jesaja 7:14 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge 
vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel 
noemen. 

Matteüs 1:23 23 Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in 
vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër 
genoemd worden.’ 

 
 

F. De strijd van Achaz tot Ester 

Ester 3:13 13 En er werden door boden in alle provincies van het 
koninkrijk brieven verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, 
en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand adar, 
alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en 
oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen 
mochten worden buitgemaakt.
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G. De strijd van Ester tot Betlehem 

Openbaring 12:4-5 4 Met zijn staart sleepte hij een derde van de 
sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. De draak ging 
voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om 
het te verslinden zodra ze bevallen was. 5 Maar toen ze het kind 
gebaard had – een zoon, die alle volken met een ijzeren herdersstaf 
zal hoeden –, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 

Johannes 4:22 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat 
wel; de redding komt immers van de Joden. 

Openbaring 12:9 9 De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is 
de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de 
hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde 
gegooid. 

Jesaja 14:24,27 24 De HEER van de hemelse machten heeft 
gezworen: ‘Voorwaar, het zal gaan zoals ik heb bepaald,  
het zal gebeuren zoals ik heb besloten.  
27 Wanneer hij dit besloten heeft, de HEER van de hemelse 
machten, wie zal het dan verijdelen?  
Wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hem tegenhouden?  

Matteüs 2:16 16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs 
misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het 
tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in 
Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger 
om te brengen. 

Matteüs 4:1-11 1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar 
de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 
2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote 
honger.  

3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van 
God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar 
Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet 
van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van 
God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en 
zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: 
‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er 
staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun 
handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’  
7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw 
God, niet op de proef.”’ 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu 
naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de 
wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor 
mij neervalt en mij aanbidt.’  
10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ 
11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er 
engelen om voor hem te zorgen. 

Johannes 8:44 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag 
wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. 
Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. 
Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader 
van de leugen. 

Matteüs 12:28 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 

Kolossenzen 2:15 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, 
tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen 
in de hiel.’ 

 


