
Satan moet luisteren! 
 
Woorden van wijsheid: 

⇒Wanneer u gaat geloven en Jezus Christus aanneemt als uw Heer en Redder,      
     moet satan luisteren (Handelingen 16:18). 

 ⇒Satan is een verslagen vijand – u weet het en ik weet het  
(Openbaringen 20:9-11). 

 
 
Heer Jezus, dank U wel dat U van ons houdt, dat U in kracht regeert en dat U voor ons 
bidt. Laat Uw bloed ons reinigen van onze zonden. In Uw machtige naam bidden wij. 
Amen.  
Zoals we in Markus 16:17 kunnen lezen, is het eerste wat Jezus ons gebiedt wanneer we gaan 
geloven en Hem als Heer en Redder aannemen, dat we de duivel uit ons leven moeten 
schoppen en uit het leven van anderen. ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen 
volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven…’   
 
Kinderen van God, verheugt u, want God heeft u Zijn naam gegeven. ‘Ik ben al niet meer in 
de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen 
door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één 
zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard 
en over hen gewaakt…’ (Johannes 17:11-12). Die naam is de machtige naam die ons 
gegeven is, voor wie elke knie zich zal buigen (Filippenzen 2:10). Haal deze twee dingen 
nooit door elkaar: Jezus Christus kwam om ons te redden, te bewaren, te genezen en ons heel 
te maken; terwijl satan de vernietiger van het leven is. Zijn ziektes, twijfel en angsten kunnen 
uw vreugde, geld en tijd gestolen hebben, maar halleluja, het moment dat u gaat geloven en 
Jezus Christus aanneemt, is satan onder uw voeten! Wanneer u gaat geloven en Jezus Christus 
aanneemt als uw Heer en Redder, moet satan luisteren! En zijn ziektes, tegenslagen en 
omstandigheden moeten luisteren. ‘Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en 
schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig 
kwaad doen.’ (Lukas 10: 19).  
 
Jezus Christus kennen is Zijn kracht kennen. Wat u ook eist, waar u ook tegen spreekt 
in Zijn naam, Hij zal erop toezien dat het gebeurt. ‘En wat gij ook vraagt in mijn naam, 
Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt 
in mijn naam, Ik zal het doen.’ (Johannes 14:13-14). Maar onthoudt dat het recht om te 
bidden en antwoord te ontvangen gegeven is aan elke gelovige. Bent u een gelovige? Alleen 
omdat iemand zich een gelovige noemt, wil dat nog niet zeggen dat hij ook een gelovige is. 
Een gelovige is iemand die gelooft wat er voor nodig is om satan uit zijn leven te verstoten en 
uit het leven van anderen. Elke dag bindt u satan, maar is satan gebonden in uw leven? U 
moet geloven wat ervoor nodig is om satan uit uw leven te bannen. Satan is de auteur van 
armoede, eenzaamheid, mislukking, ziekte, aandoening en hopeloosheid. U hebt vrijheid 
nodig – u moet overwinnend zijn in uw confrontatie met satan.  
 
Hoe kunt u overwinnend zijn? ‘Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En 
de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Wie anders kan de 
wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?’ (1Johannes 5:4-5). 
Wij hebben alleen overwinning over satan wanneer we in de Geest wandelen in Christus 
Jezus. Wij hebben alleen overwinning over satan wanneer we oprecht wedergeboren zijn. 



Wanneer u opnieuw geboren wordt, bent u niet geboren uit bloed of uit de wil van mensen of 
uit de wil van het vlees, maar van God, uit het Woord van God dat voor altijd leeft en blijft. 
(Johannes 1:12-13). Begin te geloven in Gods Woord wanneer u overwinnend moet zijn in 
confrontaties met satan in uw leven en in dat van anderen. Laten we een voorbeeld nemen aan 
het leven van onze Heer Jezus Christus toen Hij geconfronteerd werd met de verzoekingen in 
de woestijn. Toen Jezus geconfronteerd werd met satans verzoeking, was Zijn verdediging 
eenvoudig – het geschreven Woord van God. ‘Toen zei Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er 
staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.’ 
(Matheus 4:10). Er is niet genoeg lichamelijke kracht om satan te stoppen. Er is niet genoeg 
mentale kracht om satan te stoppen. Satan kan alleen gestopt worden door de machtige kracht 
van Jezus Christus. 
 
Wanneer u Jezus op Zijn Woord neemt, zult u dezelfde resultaten zien die de vroegere 
discipelen zagen. Kijk naar Paulus en het bezeten meisje in Handelingen 16:18. ‘Zij deed 
dat dagen achtereen. Toen het Paulus te veel werd, keerde hij zich om en zei tegen de 
geest: ‘In de naam van Jezus Christus beveel ik je: ga uit haar weg!’ Op hetzelfde 
ogenblik verliet de geest haar. Paulus wist dat autoriteit en kracht komen wanneer u niet in uw 
eigen naam optreedt, maar in de naam van Jezus Christus. Alle kracht in de hemel en op aarde 
is in die naam gelegd.  
 
Mensen van God, begin uw superioriteit over satan te belijden. Hij weet dat hij niet langer 
over u kan heersen. Satan is een verslagen vijand, hij weet het en u weet het. Omdat we het nu 
weten, betekent het overwinning voor ons. Dat geeft ons autoriteit en heerschappij over satan. 
Onthoud dat Christus’ overwinning ons overwinning geeft. Jezus overwon satan het eerst op 
Golgotha. U kunt satan ook overwinnen door het bloed van het Lam en het Woord van uw 
getuigenis (Openbaringen 12:11). Wanneer u in zijn naam staat, bent u in staat en hebt u het 
vertrouwen dat u bergen kunt verzetten (Markus 11:21-22). Onthoud dat wanneer u gaat 
geloven en Jezus Christus aanneemt als uw Heer en Redder, satan moet luisteren. 
Heer Jezus, dank U wel dat we satan verslagen hebben door U. Geef ons de genade dit 
keer op keer te doen. Amen. 
 
Ik laat u hier in geloof en bid dat ik u weer in geloof zal ontmoeten, in Jezus’ naam. 
Amen.  
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