
SATAN... 
OF VORST VAN TYRUS?

10 nov. 2013
Zoetermeer1



jaren '70

hoofdstuk 3:
"de geboorte van 
"de vorst der duisternis" 

2



Adam 
overtrad

WAAROM
?

Adam 
overtrad

WAAROM
?

Eva werd 
verleid

WAAROM
?

Eva werd 
verleid

WAAROM
?

de slang 
was listig
WAAROM

?

de slang 
was listig
WAAROM

?

een 
gevallen 
engel...

WAAROM
?

een 
gevallen 
engel...

WAAROM
?

?????
?????
?????

?????
?????
?????

3

waar komt de zonde vandaan?waar komt de zonde vandaan?
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Ezechiël 28
11  Het woord des HEREN kwam tot mij:
12  Mensenkind, hef een klaaglied aan 
over de koning VAN TYRUS en zeg tot hem:
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Ezechiël 28
12 ... zo zegt de Here HERE: 
Volmaakt zijt gij van gestalte, 
vol van wijsheid, volkomen schoon. 
13  In Eden waart gij, Gods hof; 
allerhande edelgesteente overdekte u: 
rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois ....
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Ezechiël 28
14  Gij waart een beschuttende cherub 
met uitgespreide vleugels; 
Ik had u een plaats gegeven: 
gij waart op de heilige berg der goden,
wandelend te midden van vlammende stenen. 
15  Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werd
totdat er onrecht in u werd gevonden...  
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Ezechiël 28
12 ... zo zegt de Here HERE: 
Volmaakt zijt gij van gestalte, 
vol van wijsheid, volkomen schoon. 

1

3  voorzeker, gij zijt wijzer dan Daniel, 
geen geheim is voor u verborgen; 
4  door uw wijsheid en uw inzicht hebt gij u 
een vermogen verworven en goud en zilver 
verzameld in uw schatkamers; 
5  door uw wijs beleid bij de handel 
hebt gij uw vermogen vermeerderd...

-Ezechiël 28-
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Ezechiël 28
13  In Eden waart gij, Gods hof; 
allerhande edelgesteente overdekte u: 
rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois ....

2

22 De kooplieden van Seba en Rama dreven 
handel met u: het fijnste van alle specerijen, 
allerhande edelgesteente en goud leverden 
zij voor uw waren. 
23  Haran, Kanne en EDEN de kooplieden van 
Seba, Assur, Kilmad dreven handel met u.

-Ezechiël 27-
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Ezechiël 28
14  Gij waart een beschuttende cherub 
met uitgespreide vleugels; 
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1. Nergens staat dat satan ooit een 
"beschuttende cherub" was.

2. De cherubs bewaarden de 
(kostbaarheden van de) hof van Eden.
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Ezechiël 28
14 .... Ik had u een plaats gegeven: 
gij waart op de heilige berg der goden,
wandelend te midden van vlammende stenen. 
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2  .... GIJ ZEGT: ik ben een god, 
een godenwoning bewoon ik midden in zee, 
(terwijl gij een mens zijt en GEEN god) 
en gij in uw hart 
uzelf gelijkstelt met een god... 

-Ezechiël 28-
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Ezechiël 28
15  Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werd
totdat er onrecht in u werd gevonden... 
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1. Lett. 'gaaf', zoals van offerdieren 
wordt gezegd (Lev.1:3);

2. Ook van b.v. Noach wordt dit gezegd 
(Gen.6:9).
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Ezechiël 28
15  Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werd
totdat er onrecht in u werd gevonden... 
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Over de Ammonieten: 

30  In de plaats waar gij geschapen zijt, 
in uw land van herkomst zal Ik u richten. 

-Ezechiël 21- 
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Ezechiël 28
15  Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werd
totdat er onrecht in u werd gevonden... 
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2  Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus: 
zo zegt de Here HERE: 
omdat uw hart hoogmoedig geworden is ...

-Ezechiël 28- 
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wat zegt de Bijbel wél 
over de oorsprong 
van de diabolos?  
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1Johannes 3

8 ... de duivel zondigt VAN DEN BEGINNE. 
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, 
opdat Hij de werken des duivels 
verbreken zou. 
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Genesis 3

1  DE SLANG nu was 
het listigste van alle dieren des velds, 
die de HERE God gemaakt had...
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Job 26

13 .... Zijn hand doorboorde de snelle slang.

Zijn hand heeft 
de langwemelende slang geschapen. 
Staten Vertaling

Lett. 
Zijn hand leed geboortepijnen 
om de wemelende slang 

????
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Jesaja 54

16 Zie, Ik ben het, 
die de smid geschapen heb, 
welke het kolenvuur aanblaast (…) 
maar IK BEN HET OOK, 
die de verderver geschapen heb 
om te vernielen.
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Jesaja 45

6  opdat men het wete 
waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, 
dat er buiten Mij niemand is; 
Ik ben de HERE, en er is geen ander, 
7  die het licht formeer 
en de duisternis schep, 
die vrede maakt 
en kwaad schept; 
Ik, de HERE, doe dit ALLES. 
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