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DIE NEDERDUITSE GEREFORMEERDE GEMEENTE LEVUBU.  

EVANGELISASIE WERKSTUK NO. 5 

 

DIE MAG VAN DIE SATAN IN DIE LEWE VAN 'N GELOWIGE IS HEELTEMAL 

VERNIETIG EN OORWIN. 

 

1.Die Tien Gebooie is die mag van die sonde, nie die Satan nie. 
Die werklike mag van die sonde op ons lewe is die Tien gebooie en nie die Satan nie. 
Die wet van God is die mag wat ons as slawe aan die sonde vasbind. In die Bybel word 
die mag van die sonde beskryf in 1 Kor. 15:56:" Die angel van die dood is die sonde, en die 

sonde kry sy krag uit die wet uit." Die wet wat Paulus hiervan praat is die Tien Gebooie. 
Die Tien gebooie self is nie iets sondigs of verkeerd nie. Paulus se in Romeine 7:7 " 

Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou 

nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie." en in vers 12: "Die wet is dus 

heilig en reg en goed." Die Tien gebooie is die mag wat ons dood maak vir God en lewend maak 

vir die sonde omdat die wet ons veroordeel en skuldig maak teenoor God. Rom.7:8 "Maar deur 

hierdie gebod het die sonde 'n vastrap plek gekry en elke soort sonde in my aan die gang gesit… 

voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die 

sonde begin lewe, en ek het gesterwe." 
 
2. Die Tien gebooie maak God 'n vyand vir sondaars, nie die Satan. 
Die mag van die sonde lê daarin dat dit God ons vyand maak. Wanneer ons die Tien 
gebooie oortree, wie wil ons straf? Wie wil ons die ewige dood laat sterf? Wie wil ons 
vervloek en verwerp? Dis niemand anders as God die Skepper self nie. As God ons 
vyand is en word omdat ons sy wet oortree, wie kan ons teen Hom help? Net mooi niks 
en niemand nie! Dit is wat die Bybel bedoel die mag van die sonde is die wet. Die sonde 
maak dat God ons straf as ons sy wet oortree en so word sy wet iets wat vir ons van 
God vervreem deur die sonde wat ons gedoen het.(Rom. 7:13-15). Dit is dus nie die 
Satan wat maak dat God ons vyand word nie. Dit is die wet van God. Die wet vereis die 
straf. God laat sy wet geskied teen almal wat dit oortree. 
 
3. Satan is net 'n gewone Engel wat sonde gedoen het. 
Die persoon wat ons in die Bybel leer ken as die Satan, die Duiwel of Beëlsebul is net 
nog een van al die engele wat die Here gemaak het. Hy is nie groter, sterker of 
magtiger as ander engele nie. Al verskil is dat hy nie meer God wou dien nie en teen 
God in opstand gekom het. Die opstand van die Satan kan nie sy aard en natuur as 
engel verander nie. Net soos die mens niks anders en groter kan wees as 'n gewone 
mens deur sy sonde nie, net so met die Duiwel. Hy is en sal altyd net 'n gewone engel 
bly. 
 
4. Satan is en bly altyd net 'n werktuig in God se wil. 
Engele is deur God as werktuie van sy wil gemaak, Satan ook. Teenoor God kan hy 
niks anders wees nie. God is ewig, almagtig, alomteenwoordig, alwys en die oorsprong 
van alle goedheid. Die Satan is net daar vandat God hom gemaak het. Hy bly net aan 
die lewe omdat God hom laat lewe. Hy is nie alomteenwoordig nie, hy kan net op een 
plek op 'n bepaalde oomblik in die skepping wees. Hy is nie almagtig nie, hy kan net 
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doen wat God hom toelaat en daarvoor moet hy ook eers toestemming kry.(Job 1:12). 
Hy kan ook niks wat God wil doen en bewerk verander, teëgaan of verhinder nie. Satan 
doen hom voor as God se teenstander maar hy is en bly altyd maar net 'n werktuig in 
God se hande. 
 
5. Die Satan is nie die oorsprong of die bewerker van die mens se sonde nie. 
God het die mens goed gemaak, volgens sy beeld. God het die mens geskape met die 
doel om sy skepping te bewoon en te bewerk volgens sy wil. God het die mens ook met 
die vryheid geskape om Hom te dien uit eie oortuiging en volgens sy eie besluit. Die 
moontlikheid om sonde te kan doen is deur God self geskep vir die mens, maar ook 
uitdruklik verbied. Die boom van alle kennis (om soos God te wil wees) in Gen. 2:16 en 
17 is nie deur die Duiwel daar gestel nie, maar deur God self. God het die Satan nie 'n 
mag of vermoë gegee wat die mens iets teen sy wil en wete kon laat doen nie. Wat die 
mens doen, doen hy uit oortuiging. So het God die mens geskape en Satan kan die 
mens nie anders laat wees nie. Die mens het vir sonde gekies en doen vandag sonde 
omdat hy dit self wil en dit goed vind. Die Satan kan die mens nooit sonde teen sy wil in 
laat doen deur een of ander magiese krag wat hy sou hê nie. 
 
6. Die Satan is 'n bondgenoot vir 'n mens wat graag sonde wil doen en in sonde  
    wil leef uit eie oortuiging. 
In Gen. 3:4 waar die slang met Eva praat, word die bondgenootskap van die sondaar en 
die Satan teen God uitgebeeld. Die mens kyk na dit wat God verbied het en begeer om 
dit te doen. Hy wil self die sonde doen. Satan kan vir so 'n mens 'n diens lewer. Hy hou 
God as die mens se vyand voor: God verbied ons die sonde omdat Hy ons vryheid wil 
inperk en bedreig voel deur ons wat net soos Hy sou kan wees. Die Satan hou God ook 
as 'n leuenaar voor. Die mens wat sonde wil doen en besluit het om dit te doen, besluit 
ook om Satan te glo. Deur die geloof volgens Satan kan die sondaar die sonde nou 
doen ter wille vryheid en waarheid. Die mens en Satan gebruik mekaar as bondgenote. 
Hulle lewer aan mekaar 'n diens. Die een hou God voor as vals en die ander glo die 
valsheid (al weet hy dit is nie so nie). So het die mens altyd 'n rede teen God vir sy 
sonde en het die Satan altyd iemand wat hom eerder as God glo. Hier is geen magte 
wat die mens of Satan dwing nie. Hulle kies vir mekaar. 
 
7. Die werklike mag van die Satan: aanklaer by God. 
In Open 12:10 word die Satan so beskryf: " Die aanklaer van ons medegelowiges is uit 
die Hemel uit gegooi, hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het." Satan het geen 
eie mag teen God nie. God se mag oor die sondaar is sy wet en sy geregtigheid 
volgens sy wet. Deur die mens by God aan te kla, beroep Satan hom op die mag van 
God teen die mens. Dis soos 'n klein boetie wat 'n mag oor sy ouer broer wil hê. Hyself 
is te klein en kan niks doen om sy ouer broer te forseer nie. Maar, as kleinboet vir 
ouboet sien kwaad doen teen sy pa se wil, dan het kleinboet vir ouboet in sy mag. Hy 
kan vir pa gaan vertel en dan is ouboet by pa in die moeilikheid. Die Satan se enigste 
mag is om ons by God aan te kla en God ons vyand te maak. As ons bang en verbitterd 
is teenoor God omdat ons weet Hy gaan ons sonde straf, dan glo ons die Satan dat 
God dit nie met ons goed bedoel nie. Deur ons altyd by God aan te kla sorg Satan dat 
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ons uit ons vrees en bitterheid teenoor God se regverdige oordeel, hom eerder glo as 
om God te glo. 
 
8. Christus het die Satan se enigste mag oor die kerk heeltemal verbreek en  
    hulle heeltemal van die mag van sonde vrygemaak. 
Die enigste mag van die Satan oor die sondaar is die mag van die wet. Deur die mens 
volgens die wet aan te kla, maak hy ons skaam en vyandig gesind teenoor God. Deur 
die handhawing van sy geregtigheid volgens die wet word God ons regter. Daarom kom 
die Evangelie en maak 'n einde aan hierdie mag. Rom. 10:4 stel dit so: "Christus is tog 

die einde van die wet sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word." Vgl. ook Romeine 8:31:" 
Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? 

Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die 

regterhand van God, Hy pleit vir ons."  
 
Deurdat Jesus in ons plek onder die wet gaan staan het en die straf op elke sonde 
gedra het, kan Hy self as God by die Vader nou vir ons instaan en pleit. Hy maak dat 
God ons nie meer volgens die wet oordeel nie, maar as kinders aanvaar. Ons sal nooit 
weer onder die oordeel van die wet kom nie. Rom. 8:1 en 2: "Daar is nou geen 

veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou die lewe gee, 

het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood." Jesus het die wet se straf en sy eis vir 
aanvaarbaarheid by God, totaal beëindig en afgeskaf. Jesus het self in ons plek onder 
die wet gaan staan sodat ons nie meer onder die eis van die wet staan om deur God 
aangeneem te word nie. Gal. 4:4: "Hy is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan 

die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders 

van God aangeneem kon word." 
 
Omdat Jesus vir ons, net omdat ons glo in Hom, instaan en pleit in die Hemel, kan die 
Satan ons nooit weer aankla by God nie. Hierdie mag is totaal en finaal vernietig. In 
Openbaring 12 word Jesus se Hemelvaart na die troon van God om vir ons in te tree 
beskryf as die daad wat Satan heeltemal uit die Hemel gewerp het. Elkeen wat Jesus 
vertrou as Here is heeltemal vry van die mag van die sonde en Satan. Nooit kan hy ons 
ooit weer aankla of God ons vyand laat wees nie. God is nou vir ons. Hoe kan die 
duiwel nog enige mag hê oor iemand vir wie God onderneem het om goed te wees? 
Ons sondes teen die wet kan nie ons weer van God vervreem nie. Jesus staan 
daarvoor in. Wie se sondes deur sy geloof in Jesus vergewe is, het die Bose oorwin (1 
Joh. 2: 12-17) 
 
9. Die Satan is die Antichris en Engel van die lig. 
Die Satan word in die Nuwe Testament beskryf as die Antichris. Hy probeer Jesus keer 
om onder die wet te gaan staan in die plek van sondaars. Nadat Jesus in sy doop in ons 
plek gaan staan het, probeer hy Jesus van die werk wegkry. (Matt. 3: 13-4:11) Aan die 
kruis gebruik hy die skare om Jesus van die kruis te probeer afkry.(Matt. 27:32-44) Dit is 
ook verstaanbaar. Jesus se lyding en sterwe onder die wet is die enigste mag wat die 
mens vry maak van die mag van die wet. Satan se mag is die mag van die wet. Hy is 
daarom in alles wat hy is en doen in reaksie teen die werk wat die mag van die wet in 'n 
mens se lewe beëindig – Jesus. (Rom. 10:4). 
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Om sy mag te handhaaf oor sondaars moet die Satan die mens weer onder die oordeel 
van die wet kry en hou. Hy kan niks meer daaraan doen dat Jesus vir sondaar wat die 
wet oortree in die Hemel intree en pleit nie. Dit verander sy rol op die aarde. (2 4. 
Kor.11:14,15.) Hy is die een wat die mens redes gee om die wet te oortree. Maar om 
nou die mag van sonde op die aarde te handhaaf teenoor Jesus wat in die Hemel intree 
en pleit, moet hy nou aan die eenkant redes gee om die wet te mag oortree, maar 
dadelik weer presies net die teenoorgestelde doen. Hy moet die mens oortuig dat die 
wet hom kan red en dat Jesus se werk 'n bedreiging en aantasting van die ware 
godsdiens is wat Satan skep.  
 
11. Hierdie rol en werk van Satan skep die godsdiens van valse kerk van Satan. 
Hierdie valse kerk is altyd teen die kerk van Christus. Sy valse godsdiens is 'n 
godsdiens wat gebaseer is op die wet as weg van saligheid. Dit is die godsdiens van die 
Fariseërs: 'n godsdiens waar die mens deur sy bekerings volgens die wet, sy liefde 
volgens die wet, sy belydenisse en oorgawes volgens die wet, probeer om God se guns 
te wen.(Rom.9:30-10:3) Daarom word die sinagoges waar die wet as weg van saligheid 
geleer word en geloof in Jesus verdag en afgemaak word, deur Johannes beskryf as 
"die sinagoge van die Satan".(Open 2:9).Deur hierdie valse kerk word die mens steeds 
onder die mag van die sonde gehou, die mag van die wet en Satan. 
 
10. Die valse kerk verskans die ware mag van Satan: die wet, teen die intrede van  
      Christus en geloof in sy oorwinning oor die mag Satan. 
Die rol van die valse kerk is om die mag van Satan, die wet, teen die werk van Christus 
en geloof in die oorwinning van Christus te beskerm. Die manier waarop dit gedoen 
word, is om: 
 
1.ander magte as die wet voor te hou as die mag van sonde. 
2. ander bevrydinge en oorwinnings voor te hou as die intrede van 
  Jesus by die Vader. 
 
a. Die Satan bind ons met magiese kragte. 
Volgens die valse kerk van Satan is dit nie die wet van God wat ons aan Satan se mag 
vasbind nie. Daar is ander magiese kragte en magte wat ons bind: Boeddha beeldjies in 
ons huise, mense wat bindings magte het op ons lewe, toorvoorwerpe van toordokters, 
karate, judo, om na Liewe Heksie en die Ninja Turtles op T.V. te kyk, halaal tekens op 
ons kos, glasie-glasie te speel, popliedjies te luister, homopate te besoek, noem maar 
op. Hulle probeer mense oortuig hierdie is magiese kragte van Satan wat ons bind en 
maak dat ons nie kan bid, God kan dien en eer nie. Die mens word deur die valse kerk 
oortuig om te glo sulke magiese kragte is die mag van Satan, nie die wet nie. 
 
b. Satan bind ons deur sondes wat Jesus nie kan verbreek deur vir ons in te tree nie. 
Volgens die valse kerk van Satan is daar ook sondes wat die mens doen wat groter en 
sterker bose bindinge op die mens plaas as die wet se oordeel deur God. Dit is sondes 
soos raad soek by 'n fortuinverteller; toor dokters te besoek; in reinkarnasie te glo; en 
aan okkulte praktyke aan deel te neem. Hierdie bindinge is 'n mag van die Satan wat 
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die mens se lewe inkom wat nie verbreek word deur Jesus wat vir ons intree en pleit 
nie. Die magte kan alleen gebreek word deur die sogenaamde bevrydings bediening: jy 
moet jou sondes onder die wet bely, maar meer as dit, jy moet ook die Satan bestraf, vir 
hom alle aanspraak in jou lewe ontsê, hom verwerp en weerstaan. Eers dan sal die 
bindinge in jou lewe jou los. Die valse kerk leer die mens om te glo dat daar bindinge 
van Satan is wat nie deur die vergifnis van sonde verbreek word nie. Die mens moet glo 
dat hy Satan se magte kan breek deur teenoor hom posisie in te neem en deur sy eie 
poging om homself ten volle aan God en sy wet toe te wy. Volgens die valse kerk is 'n 
mens wat Satan teëgaan en homself aan God se wet verbind – 'n vry mens. 
 
c. Die Satan kan iemand wat aan Jesus behoort nog in sy mag hê. 
Volgens die valse kerk van Satan kan die Satan 'n kind van die Here so in sy mag kry, 
dat al behoort hy aan Christus, hy onder die beheer van duiwels kom wat sy lewe 
beheer. Satan kry die mag oor die mens as hy, so sê hulle: "op 'n plek gaan staan waar 
God nie is nie". Dit is sondes wat Christene doen waar hulle hulleself doelbewus van 
God se gesag onttrek. Die leer maak dat ons nie Christus kan vertrou dat Hy ons van 
Satan sal bewaar nie, tensy ons volgens die wet leef. So maak die valse kerk weer die 
wet die middel wat ons teen die magte van Satan beskerm. 
 
d. Die mens doen sonde omdat die duiwel hom dit laat doen. 
Die sondes en wandade wat die kind van God doen wat volgens die valse kerk deur 'n 
duiwel gebind is, is nie iets wat hyself doen uit eie oortuiging nie. Dit is die magte van 
duiwels wat hom dit laat doen. Volgens die valse kerk is die gelowige iemand wat al 
minder en minder sondes doen en al meer en meer heilig is volgens die wet. (Fariseërs) 
As jy werklik met God se gees vervul is, dan sou jy nie meer 'n lewe van val in die 
sonde en opstaan in die geloof leef nie. 'n Lewe van oorwinning is deur minder sondes 
te doen. As iemand daarom in 'n sonde verval of weer sondes doen, is dit nie hyself nie, 
maar Satan wat hom dit laat doen. So word Satan die persoon wat mense alkoholiste 
maak en hou, laat humeurig wees e.a. Meer, oorwinning is nie meer die sekerheid dat 
geen sonde ooit weer teen jou sal tel nie en God vir ons as sondaars is nie. Dit is om 
minder en minder sondes te doen. 
 
e. Die Evangelie en geloof in die Evangelie kan nie mense uit die mag van duiwels  
    bevry nie. 
Om uit die magte van die duiwels te kom, is dit nie genoeg om net in Christus te glo nie. 
Volgens hulle kan 'n mens nie in Christus glo voor hy nie eers die duiwels uit hom laat 
uitdryf het deur 'n geestelike wat die mag het nie. Na die magte uit gedryf is en hy hom 
eers weer aan die Here toegewy het, (wetsgehoorsaamheid) is hy bevry. Die 
verkondiging van die Evangelie en geloof in Christus kan nie die mag van Satan 
verbreek nie. 
 
Deur hierdie valse magte (a-e), wat die Satan nie regtig het nie en net bestaan omdat 
die mens dit glo en wil glo, word die ware mag van Satan heeltemal verskans. Wie aan 
die magte glo kan glad nie daaraan dink of verstaan dat Satan net een werklike mag het 
nie. Dit is die mag om sondaars aan te kla volgens die wet. Deur die bygeloof in Satan 
probeer hy sy werklike swakste plek versteek: dat sy enigste mag deur Christus 



Bladsy 6 van 10 

 

vernietig is. Christus se sterwe en intrede onder die wet vir sondaars het hulle heeltemal 
van die werklike mag van die sonde, die wet, vry gemaak. Wie egter aan die magte wat 
Satan en sy kerk glo, glo nie dat die mag van sonde vernietig is nie. Meer, deur die 
bygeloof maak Satan dat die mense juis hulle redding en bevryding gaan soek by die 
plek waar sy mag op hulle gesetel is – by die wet en hulle bekerings, toewydings, 
oorgawes en getuienisse volgens die eise van die wet. Deur die mens aan die wet 
gebind te hou om daarin redding en bevryding te soek, is die mens ewig aan God se 
oordeel en Satan se bondgenootskap verbind.  
 
11. Deur die skep van 'n satanskerk gee die Satan aan die valse kerk 
      geloofwaardigheid as die ware kerk en word die ware kerk verdag gemaak as  
      'n kerk wat nie teen Satan is nie. 
Hoe kry die satan dit reg dat mense al die getuienisse glo oor al die valse en 
bygelowige magte wat hy sou hê? Enige denkende mens kan tog vir homself sien dat 
dit absurditeite en versinsels is ? Meer nog, hoe kry hy dit reg om die ware kerk se 
getuienis oor die oorwinning van Christus oor die ware mag van sonde uit die gemoed 
van die mense te skuif? Hoe kry hy dit reg om mense hulle toevlug tot die wet, die mag 
van die sonde te laat neem? Iets wat enige denkende mens ook dadelik sal toegee nie 
die mens kan bevry nie. Dit is juis die probleem van die mens. Geen mens kan die wet 
onderhou nie. Wat nog daarvan om dit so te onderhou dat God ons daardeur van sy 
oordeel sou bevry of dat ons daardeur onsself van die Bose sou bevry ! 
 
Die valse kerk beklee die satanskerk met ontsag. 
Om die valse magte wat geen regte godsdienstige kragte is as waar voor te hou en die 
kerk se verkondiging van die Evangelie van Jesus se intrede onbelangrik te maak – 
skep Satan die satanskerk. Deur die valse kerk word die satanskerk in die gemoed van 
die mens opgebou as die ware bedreiging van godsdiens. Met groot ontsag word van 
die oënskynlike magte van die bose in die kerk gepraat. So identifiseer die mense op 
die teenbeeld. Wat is die dade wat die satanskerk so vreesagtig maak? Totale 
belaglikhede soos om in begraafplase rond te loop; magiese rituele en formules uit te 
spreek met die waan dat daar magte in is; die opkerf van diere en drink van bloed so 
asof daar booshede daarin vrygestel word; die beoefen van perverse seks so asof 
daarin beheer oor booshede verkry word. Alles belaglike en absurde gedrag. Maar die 
valse kerk maak asof die belaglikhede met ontsag bejeën moet word vir al die magte en 
kragte van die boosheid wat daarin opgesluit sou word. 
 
Die satanskerk maak die valse kerk en sy werke geloofwaardig. 
Wat is die punt? Die punt is dat die valse kerk van Satan hom self teenoor die 
satanskerk opstel as die ware kerk. Dit is hulle wat die satanskerk beveg; dit is hulle wat 
die satanskerk se gruweldade oopvlek. Die satanskerk gee geloofwaardigheid aan die 
valse magte wat Satan wil hê die mens moet glo dat hy het. Dit is die valse kerk wat die 
duiwels van die duiwelaanbidders kan uitdryf. Dit is die valse kerk wat die "duiwelse 
magte" uitwys: glasie – glasie speel; karate, waarsêery e.a. Dit is die valse kerk wat die 
duiwel openlik bestraf en wat mense kan help deur hulle te bekeer op hulle wettiese 
manier van sondebelydenis en oorgawe. Dit is die valse kerk wat mense het wat getuig 
hoe hulle eers duiwels aanbidders was en nou bekeerdes is. Watter mens sal ooit nog 
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die valse kerk as die valse kerk van Satan kan herken as hy so veg teen die 
satanskerk? Dit is juis die punt. Deur die satanskerk te skep as sy eie teenpool deur die 
kansels en die openbare media, maak die Satan die valse kerk waarin hy homself as 
Engel van die lig voordoen, geloofwaardig. 
 
Die satanskerk maak die kerk van Christus onbelangrik. 
Die ware kerk wat die Evangelie van Christus se oorwinning oor die mag van die sonde 
en satan verkondig, word deur die satanskerk onder verdenking gebring. 
 
Hoe kan die kerk verkondig dat Jesus die Satan oorwin het as mense in die mag van 
die okkulte en satanskerk verval? Hoe kan die kerk sê dat die Satan se mag is finaal 
vernietig as mense getuig hoe hulle deur Satan gebind was toe hulle karate beoefen het 
of by 'n waarsêer was en dit uiteindelik tot satansaanbid ding gely het?  
 
Met hierdie getuienisse oor die satanskerk en die valse kerk se gevegte teen die 
satanskerk word die vermoede geskep en ver sterk: die kerk is nie meer teen die duiwel 
nie; die kerk glo nie meer daar is 'n duiwel nie; die kerk het nie regtig 'n oplossing om 
mense wat in die satanskerk was te help nie; die enigste mense wat omgee vir die 
mense wat probleme het met die okkulte is die valse kerk. 
 
Die satanskerk maak die verkondiging van die Evangelie as einde van die wet 'n 
bedreiging vir die "ware godsdiens" volgens die valse kerk. 
Met hierdie vermoede maak die satanskerk dat as die Evangelie verkondig word dat 
Jesus 'n einde kom maak het aan die wet en wetsgehoorsaamheid as die weg tot God, 
die mense nie meer die boodskap glo nie. Die wet is die middel wat hulle tog van die 
satanskerk bevry het, so glo hulle. Hulle weet nie en glo nie dat die wet die mag van die 
sonde is nie. Hulle glo in die Satan as 'n magtige figuur met al die magte wat hy vir 
homself toeëien. Enige iemand wat nou die wet afwys as die weg waarop ons bevry of 
gered word, werk saam met die duiwel. Dit is wat die Jode doen as Jesus homself 
teenoor die wet as die waarheid van die verlossing verkondig: " Die Jode het toe vir 
Hom gesê:" Ons het mos gesê jy is 'n Samaritaan en van die duiwel besete" (Joh.8: 48). 
 
Die Satan se enigste mag, die wet, is deur Christus finaal vernietig. Hy kan die kerk nie 
meer in die hemel by God aankla nie. Al wat hy nou nog op die aarde kan doen is om te 
keer dat mense glo dat Jesus se intrede by die Vader hulle van sy mag bevry. Hy 
oortuig mense dat hy ander magte het deur die getuienisse van die valse kerk. Hy 
oortuig mense dat die wet hulle toevlug is. Hulle weet nie meer dat die wet hulle eintlike 
probleem en sy regte houvas op hulle gewete teen God is nie. Die wyse waarop hy 
hulle oortuig is deur die satanskerk. Die satans kerk maak Satan en die valse kerk 'n 
engel van die lig. Dit maak Jesus en sy kerk teenstanders van ware bevryding: die 
wetsgehoor saamheid en teëstand teen die duiwel. So hou satan mense gebind aan die 
enigste mag wat hy het: die wet. 
 
'n Pastorale woord aan mense wat in die satanskultus betrokke geraak het. 
Wat moet die ware kerk se aan hulle wat by die satanskerk betrokke geraak het? 
Hoekom raak jongmense daarby betrokke? Hulle is mense wat mislei en misbruik is.  
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Die satanskerk skep die illusie van mag en beheer.  
Met al die absurde rituele word daar voorgehou dat mense nie sonde doen omdat hulle 
van God vervreem is nie, maar omdat hulle oor magte beskik. Dit is wat hulle in die 
valse kerk elke Sondag van die kansels geleer word om te glo. Wat is vir 'n jongmens 
die maklikste as hy van homself bewus raak, van wie en wat hy of sy werklik is: om te 
erken dat ons sondige neigings ons swakheid, ons verleentheid teenoor God is, of om 
te glo dat ons die gevoelens het en die dade doen omdat ons daardeur magte en kragte 
kan beheer wat ander mense vrees ?  
 
Die perversiteit van die satanskultus skep die illusie van beheer oor sonde. Wat is vir 'n 
jongmens die moeilikste om te aanvaar as hy homself begin ontdek en nie meer die 
sondes van sy ouers en gemeenskap kan verwyt oor sy eie binneste nie, om te erken 
dat ons self innerlik sondaars is of om te glo dat die duiwel my onder sy beheer het en 
ek maar net doen wat hy my laat doen?  
 
Die kinders word deur die valse kerk geleer wat is die simbole en tekens van die 
satanskerk. Wat is die maklikste, om 'n skaam en onsekere jongmens te wees wat 
niemand raaksien nie, of om deur al jou maats gevrees en bespreek te word omdat jy 
satanssimbole op jou skooltas dra?  
 
So word die jongmense deur die valse kerk van die kansels verlei om hulle self in die 
mag van satan te identifiseer. Hulle verset en opstand kan hulle teen die gemeenskap 
gestalte gee deur dit wat hulle weet die valse kerk as vreesagtig voorhou: 
satansaanbidding. 
 
Die tragiek van die verval in die satanskultus is onbeskryflik. Die valse kerk wil hulle 
satansaanbidders hê. Dan kan hy vir die wêreld vertel sy eie getuienisse en kragte is 
waar. Meer nog, as hulle in die kultus ingedryf is deur die kansels, kan hulle net daaruit 
as hulle weer toegee aan die valse wettiese bekerings en boetedoenings van die valse 
kerk wat hulle geskep het. Hulle moet eers weer die getuies word oor hoe goed die 
duiwelsbeswering van die valse kerk vir hulle werk. In hulle absurditeite en patetiese 
bygelowigheid oor hulle gewaande vreesagtigheid, is hulle niks anders as misbruikte 
mense nie. Misbruik deur Satan en sy valse profete van die wet. Misbruik om die ware 
kerk en Jesus se vernietiging van die ware mag van die satan te verduister en 
ongeloofwaardig te maak. Hulle is kinders wat gebruik word om die waarheid van Jesus 
vir die wêreld te verberg terwyl hulle glo hulle kan die gemeenskap met hulle 
belaglikhede intimideer. 
 
Hierdie kinders moet die waarheid hoor! 
 
 Dit is die wet wat hulle van God vervreem. Dit is die mag wat hulle bind aan hulle 
bygeloof en waan van mag en beheer oor hulle swakhede, hulle sondes. Maar, Jesus 
het in hulle plek onder die wet gestaan. Hy pleit vir hulle. God aanvaar hulle met hulle 
innerlike sondigheid, hulle swakhede en hulle perversiteite. Hulle kan dit van hulle self 
aanvaar. God het en sal hulle nie verwerp vir wat hulle is nie. Niemand kan hulle 
daarvoor aankla of veroordeel nie. Hulle het Jesus as hulle advokaat by die Vader. 



Bladsy 9 van 10 

 

Hulle kan ook die Gees as die Trooster van ons gewete ontdek. (Rom. 8:1). Hulle het 
nie die skynmag van die belaglikhede van die satanskerk nodig nie, ook nie die 
bygelowe en wettiese vroomheid van die valse kerk nie. Wie in Jesus en sy intrede by 
die Vader glo – is verlos van die mag van die wet en Satan: dit is finaal en vir altyd. 
 
Kol 1: 13,14: " Hy het ons uit die mag van die duisternis weg geruk en ons onder die 

heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die 

vergifnis van ons sonde…2:14 Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. 

Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte 

ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenis in die triomf tog van 

Christus mee te voer." 
 

ds. PJ Kriel 
1991 
 
Die geskiedenis van die werkstuk oor Satanisme. 
Hierdie werkstuk was in 1991 in die NG Gemeente Levubu aan lidmate gegee na die 
eerste vier werkstukke waarin die kerkraad lidmate gewys het dat hulle deur die 
evangelie sonder enige wetsgehoorsaamheid van sonde verlos word. 
 
Gemeentelede het na hierdie ontdekking gevra wat dan die mag van die Bose is, want 
op daardie stadium was veral kinders in ander NG gemeentes gekonfronteer gewees 
dat hulle deur aan karate deel te neem onder die mag van die Bose sou kom. Lidmate 
van die gemeente weer was jare lank gekonfronteer gewees deur die NG leraarspaar 
van Levubu, ds. Erik en met Rea Uys, dat die rede waarom hulle hul nie aan die 
bekering van die Uyse wou onderwerp nie, was omdat hulle deur die Satan en Bose 
geeste gebind sou gewees het. 
 
Hierdie leraarspaar was deel van die hele duiweluitdrywingskultus binne die NG kerk 
wat gelowiges oortuig het dat hulle, ten spyte van hulle geloof in Jesus Christus, deur 
duiwels gebind is. Na hierdie duiweluitdrywing het hulle dan lidmate vir die “eerste keer 
tot bekering laat kom.” 
 
Die ontdekking van vergifnis van sonde, sonder die wet en enige bekering volgens die 
wet, het lidmate laat vra oor wat die werklik mag en werking van die Bose is. 
 
Die kerkraad van Levubu het ds. Petrus Kriel gevra om ŉ werkstuk op te stel om dit aan 
lidmate uit die Skrif te verduidelik. Hierdie was die werkstuk wat hierdie vraag 
aangespreek het. 
 
Hierin is die kerke wat bekering volgens die wet tot redding verkondig, uitgewys as die 
werklik mag van die Satan en die sogenaamde satanskerk uitgewys as ŉ pseudokerk 
wat deur kerke geskep word om hulle mag om mense volgens die wet te bekeer of 
Jesus net ŉ spirituele leier te maak, te verskans. 
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Hierdie duiweluitdrywingskultus is binne die NG Kerk gesanksioneer die Algemene 
Sinode om steun te kry vir die aanvaarding van die Belharbelydenis. Die NG Kerk het 
ook die innerlike teenstydigheid geskep dat hulle amptelik goedgekeur het dat lidmate 
wat nie in die werklike bestaan van engele, en daarom ook nie in die werklike bestaan 
van die Satan as geestelike wese glo nie, volgens die Bybel reg is, terwyl terselfdertyd 
leraars wat duiwels uitdryf ook reg is.  
 
Die rede vir hierdie innerlike teenstrydigheid is dat die werklike mag van die bose, die 
wet van God, of gesien word as weg tot saligheid (met die gepaardgaande geloof in 
duiweluitdrywing) of as die sedelike lewe wat Jesus kom wys het sonder dat Hy werklik 
ŉ versoeningsdood gesterf en uit die dood uit opgestaan het. (met die gepaardgaande 
die ontkenning van engele as geestelike wesens wat werklik bestaan.) 
 
Deur die wet as mag van sonde te erken, volgens die Skrif, het die NG Gemeente 
Levubu ŉ ander geloofsweg gekies as beide hierdie gesanksioneerde wanopvattings 
binne die Algemene Sinode van die NG Kerk. 
 
Die ontknoping van die bygeloof in die binding van Satan van gelowiges sowel as die 
ongeloof in die bestaan van die Satan, kan net plaasvind wanneer gelowiges ontdek dat 
die tipe bekering waarmee die moderne Christelikheid hulle wil bekeer, die werklike 
mag van die Satan is. Hy doen homself altyd voor as ŉ engel van die lig.  
 
Die werklike toekeer tot God se genade is die geloof in Jesus Christus as Here wat 
mens in ons plek is vandag en ons deur die krag van sy godheid inlyf in wie Hy as mens 
in sy lyding en sterwe vir ons was. 
 
Alle ander bekerings na God toe is die mag van die Bose, of dit nou die ou bekering van 
die Piëtisme is of die nuwe bekerings is van mense wat nuwe spiritualiteite skep in die 
Naam van Jesus.  
 
Wie Jesus Christus as Here glo, ontdek al die dinge waarmee die Satan jou sou bind as 
die “middelmatige sake” van Romeine 14 of as sondes wat vergewe is: “Hy het die 
skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het 
Hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar 
vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer.” (Kol. 2: 
13,14) 
 
Wie in Jesus Christus as Here glo, ontdek al die spiritualiteite van die nuwe geestelikes 
vandag as die werklike boosheid van die Satan: “Hierdie leerstellings het wel ŉ skyn 
van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng 
beheersing van die liggaam, maar dit het waarde vir die beteueling van die sondige 
drifte nie. (Kol 2: 23) 


