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OVERWINNEN DOOR HET BLOED VAN HET LAM 
 
Geliefde broeders en zusters, de bijbel leert dat satan een dief en moordenaar is, die wil 
roven, stelen, doden en slachten en vernietigen. Van alle mensen! Maar m.n. van kinderen 
Gods! Hij heeft een dikke vinger in de pap in de wereld onder ongelovigen en probeert ook in 
de gemeente een voet achter de deur te krijgen. Daar is hij hard mee bezig. En hij gaat niet 
via de Deur, via Jezus. Neen, hij probeert op andere, slinkse wijzen binnen te komen. 
 
Pestilentiën gaan nu over de wereld. Het coronavirus heeft nu vrijwel alle landen en volken in 
de wereld bereikt. Het maakt mensen ziek en doodt hen als zwarte pest. We kunnen nu 
rustig stellen, dat de eindtijd waarover de bijbel spreekt al (lang) is begonnen. We horen veel 
over oorlogen, aarbevingen, natuurrampen, hongersnood en nu over dodelijke virussen.  
Jezus komt heel snel terug. Allereerst voor Zijn Gemeente, de waarachtige kinderen Gods. 
Niet de meelopers. Hij komt eerst voor Zijn Bruid. Lauwe christenen zullen de Grote Verdruk-
king moeten meemaken. Dan zullen zij met inzet van hun leven moeten kiezen voor Jezus. 
In die Grote Verdrukking zal de Antichrist met harde hand regeren. Doordat het nu crisis in 
de wereld is en regeringsleiders met de handen in het haar zitten en niet weten wat te doen, 
zal langzaam maar zeker de roep om een sterke wereldleider, die de oplossing heeft, steeds 
sterker worden. Niet alleen om met een oplossing te komen voor het coronavirus, maar ook 
voor de klimaatcrisis en andere immense problemen. Langzaam maar zeker wordt het pad 
voor de Antichrist geëffend. 
 
De geestelijke strijd tussen God en satan is losgebarsten en wordt steeds heviger. Derek 
Prince verwoordde dat deze strijd het gehele universum van de hemel tot de aarde omspant 
en dat christenen daarbij betrokken zijn. Ik spreek over waarachtige, vurige wedergeboren 
christenen. Lauwe christenen strijden niet. Leest u dit goed? Vurige christenen nemen wél 
deel aan die strijd. Het is een geestelijke strijd tussen Gods engelen en satans demonen. Het 
is een strijd van vurige christenen met demonen, die hen trachten te verleiden. Ook een strijd 
tussen ongelovigen en waarachtig gelovigen. Prince benadrukt de kracht van Jezus’ Bloed. 
 
Satan is een ‘dief’, ‘moordenaar’ en ‘leugenaar’. Hij wordt ‘duivel’ en ook ‘vader der leuge-
naars’ genoemd. Hij is een ‘draak’ en een ‘slang’ volgens de bijbel en ook een ‘wolf’. Satan 
betekent in Hebreeuws ‘tegenstander’ en ook ‘aanklager’. Hij is Gods tegenstander en onze 
aanklager. Duivel is in het Grieks ‘diabolos’, wat betekent ‘kwaadspreker, lasteraar, valse 
beschuldiger’. Satan wordt in de bijbel ook de ‘verzoeker’ genoemd. 
 
Joh. 8:44 – “Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was 
een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want 
geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij 
is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.” 
 
Joh. 10:1-5 – “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal 
der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur 
ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen 
zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen 
uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen;  en de schapen volgen hem, overmits zij zijn 
stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; 
overmits zij de stem des vreemden niet kennen.” Gods kinderen horen de stem van satan en 
herkennen die, maar zij kennen de stem niet in die zin dat ze de vreemde niet volgen.  
 
Joh. 10:10,12-  De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben  
gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben……. Maar de huurling, en die  
geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen,  
en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.” Herken de situatie! Het coronavirus  
is zo agressief dat alle bijeenkomsten verboden zijn. Óók kerkbijeenkomsten! Een beter  
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woord dan verbieden is wellicht ‘sterk afraden’. Omdat zelfs als in Nederland de noodtoe- 
stand wordt afgekondigd, kerkdiensten toch niet mogen worden verboden. Het gezond  
verstand moet echter wel worden aangewend. 
Dit is een kans voor satan om te proberen kinderen Gods te laten afvallen van het op de voet  
volgen van Jezus. Om hen te laten afvallen van hun gemeenschap met Jezus en hen tot  
lauwheid te bewegen, zodat zij in de grote Verdrukking terecht zullen komen. Wanneer deze  
toestand maanden gaat duren is er een kans, dat sommigen zullen afvallen van het geloof. 
1 Tim. 4:1 – “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen  
van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,” 
 
Maar deze situatie is ook een kans om mensen tot het geloof te brengen. In Joh. 10:16 zei  
Jezus: “Ik heb nog andere schapen die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen  
en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.” Hopelijk zullen  
velen zich nu bekeren. Dan denk ik aan hen dat erg ziek zijn geworden en wellicht op het  
nippertje werden gered van de dood. Aan hen wier familieleden ziek werden en hebben  
gesmeekt om genezing. Aan hen die zich deze situatie wanhopig aangetrokken hebben.  
 
Maar de bijbel zegt dat, ondanks de verdrukkingen die in de eindtijd over de wereld zullen 
komen, velen zich tóch niet zullen bekeren. Openb. 9:20-21 – “En de overige mensen, die 
niet gedood zijn door deze plagen, hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, 
dat zij niet zouden aanbidden de duivelen; en de gouden, en zilveren, en koperen, en 
stenen, en houten afgoden, die noch zien kunnen, noch horen, noch wandelen; En hebben 
zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun 
hoererij, noch van hun dieverijen.” Maar laten we nu niet zien op het gedrag van ongelovigen  
maar ons afvragen of wij bereid zijn om ons te bekeren van ons povere navolgen van Jezus, 
onze slechte gewoonten, slechte karaktereigenschappen, wellicht bewuste zonden, etc. 
 
En laten wij opnieuw stilstaan bij Gods Woord, dat zegt dat wij satan kunnen overwinnen. 
Openb. 12:10-11 – “En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid,  
en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want 
de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nederge-
worpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord  
hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.” 
De tekst spreekt over satan als onze verklager, d.w.z. aanklager. Wat doet een aanklager? 
Hij zegt dat je aan iets schuldig bent. Het belangrijkste wapen van satan tegen ons is het 
aanpraten van schuld. Hij wil dat wij ons schuldig voelen tegenover God. Het liefst zodanig 
dat wij ontmoedigd God niet meer durven te benaderen en ons weer begeven in een 
werelds, vleselijk leven. Maar satan trekt aan het kortste eind. Want toen Jezus aan het kruis 
stierf, maakte Hij het voor ons allereerst mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen en 
ten tweede rechtvaardigheid te ontvangen door ons geloof. 
Tóch zal satan ons verzoeken om te zien of ons geloof vast is. Hij hoopt dat het wankelt. 
 
Maar wij kunnen satan door drie dingen overwinnen: door de kracht van het Bloed van het 
Lam in ons leven, door de woorden die wij persoonlijk over Jezus’ Bloed getuigen en door tot 
de dood toe toegewijd te zijn aan Jezus in de strijd. Getuig tegen satan als hij ons verzoekt! 
 
Getuig over wat Jezus’ Bloed voor ons heeft gedaan, nl. dat wij met dat Bloed zijn vrijgekocht 
uit onze ijdele wandel (in de wereld, in het vlees). 1 Petr. 1:18-19 – “Wetende dat gij niet 
door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de 
vaderen overgeleverd is; Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraf-
felijk en onbevlekt Lam;”   
 
Getuig dat wij zijn verlost uit satan’s macht en dat ál onze zonden zijn vergeven. Efez. 1:7 –  
“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden,  
naar den rijkdom Zijner genade,” 
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Getuig dat Jezus’ Bloed ons voor God heeft gerechtvaardigd. Rom. 5:8-9 – “Maar God be- 
vestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven  is, als wij nog zondaars  
waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem  
behouden worden van den toorn.” Door het kruis van Jezus mogen wij nu voor God staan  
alsof wij nooit hebben gezondigd. Want wij zijn nu bekleed met de rechtvaardigheid van  
Jezus, Die nooit zondigde. 
 
Getuig over de voortdurende reiniging van onze zonden door Jezus’ Bloed. 1 Joh. 1:7 – 
“Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” 
Omdat de geestelijke wereld om ons heen zwaar is vervuild door zonde, corruptie en godde-
loosheid is voortdurende reiniging met het Bloed zeer noodzakelijk. De gebruikte werkwoor-
den ‘wandelen’, ‘gemeenschap hebben’, ‘reinigen’ staan daarom in het oorspronkelijke 
Grieks in de voortdurend tegenwoordige tijd geschreven. Jezus’ Bloed zal ons voortdurend 
van zonde blijven reinigen. Maar daarvoor moeten we in Zijn Licht blijven wandelen, d.w.z. in 
gehoorzaamheid aan Gods Woord en in liefde en waarheid met onze medegelovigen. Dit 
betekent ook dat ons wandelen in het Licht van Jezus voortdurend dóór zal moeten gaan. En 
dat wandelen in het Licht moeten we samen doen in gemeenschap met elkaar.  
 
Getuig dat wij nu door Jezus’ bloed geheiligd zijn voor God. Geheiligd zijn betekent volgens 
het Grieks ‘apart zijn gezet, afgezonderd zijn’. Hebr. 13:12 – “Daarom heeft ook Jezus, opdat 
Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.” Dit mogen wij best 
zo opvatten, dat wij op een aparte plek zijn gezet, waar satan geen macht, geen aanspraak 
en geen recht meer op ons heeft. Door Jezus’ Bloed. 
 
Getuig dat het kostbare Bloed van Jezus aan de deur van ons hart is gestreken, zodat de 
doodsengel voorbij zal gaan als hij het Bloed ziet. Ex. 12: 13 – “En dat bloed zal ulieden tot 
een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbij-
gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan 
zal.” De NBV zegt: “Maar jullie zal ik voorbij gaan: aan het bloed zal Ik jullie huizen herken-
nen en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee Ik Egypte straf, jullie niet treffen.” 
 
Geliefde broeders en zusters, als wij ons bewust zijn van het wonderlijke, kostbare Bloed van  
Jezus, met heel ons hart erin geloven en er vrijmoedig van getuigen, zal dat Bloed ook in de  
hemel voor ons pleiten. Wat een overvloedige Genade is het, dat Jezus’ Bloed in de hemel  
vóór Gods troon over ons getuigt, nl. dat wij gereinigd en vergeven zijn door Gods eigen  
Zoon. Hebr. 12:22,24 – “Maar gij zijt gekomen……..tot den Middelaar des nieuwen  
testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.” 
 
Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen. 
 


