De bijbel over Satan:
"... Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt
van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met
een keur van edelstenen ... Je was een cherub, je vleugels beschermend
uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je
wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf
de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg ...
Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt ..." (Ezechiël 28:12-17, NBV2004)
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"O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen.
Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik
stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon... ik evenaar de
Allerhoogste, Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put." (Jesaja
14:12-15, NBV2004)
"Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak (=de
satan), met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. et zijn
staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op
de aarde. ..." (Openbaring 12:3-4, NBV2004)
"Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd
aan met de draak (=de satan). De draak en zijn engelen boden weerstand maar
werden verslagen: sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer."
(Openbaring 12:7-8, NBV2004)
"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." (Openbaring 12:9, NBV2004)
“Hier komt het aan op de standvastigheid en de trouw van de heiligen.
Hier komt het aan op wijsheid en inzicht”. (Openbaring 13:10, 18)
Ik zag een engel uit de hemel neerdalen... Hij greep de draak, de slang van
weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd en ketende hem voor duizend
jaren. (Openbaring 20:2)
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Thema: De slang
Genesis 3
Catechese-uurtje

Video: uitleg Genesis 3 van ds Ruben van Zwieten
Voor de tieners
Eeuwige vragen
Waar komt het kwaad vandaan? Hoe is het zo gekomen dat mensen niet alleen
elkaar liefhebben maar ook liefdeloos en wreed kunnen zijn? Waarom worden
wij ziek en gaan wij dood, tot verdriet van de nabestaanden? Waarom is onze
wereld niet alleen mooi en
vruchtbaar, maar confronteert zij ons ook met dreiging en rampen? Waarom
leven wij niet in hemelse sferen of in een aards paradijs? Hoe zijn wij op deze
onvolmaakte aarde terechtgekomen?

Een rap over goed en kwaad
zie https://youtu.be/ibD_QLZkTXo
Wat is goed en wat is kwaad?
Dat houdt de mensheid bezig al
zolang die bestaat
Is het goed of kwaad wat je doet of laat
zit je in een spagaat tussen goed en kwaad
is goed wat een ander fijn vindt dat je doet
en is kwaad wat die ander liever heeft
dat je laat
Want wat gij niet wilt dat u...
en wie goed doet goed ontmoet....

Eeuwige vragen zijn dit, en sinds mensenheugenis hebben onze voorouders
naar antwoorden hierop gezocht
Twee wegwijzers
In het verhaal van Genesis 3 kunnen we - of we dat verhaal nu letterlijk of
figuurlijk interpreteren- twee vitale wegwijzers vinden:
Eerste wegwijzer:
Het verhaal van Genesis 3 spreekt in de eerste plaats over de “slang”, d.w.z. de
duivel, de eerste onder de engelen die zich van God afkeerden naar de hel van
hun eigen wil toe. Er was een dubbele val: eerst die van de engelen en dan die
van de mens. Vóór de schepping van de mens gingen de wegen reeds uit
elkaar: sommige engelen bleven gehoorzaam aan God, andere verwierpen
Hem. Omtrent deze “oorlog in de hemel”(Openbaring 12,7) wordt ons niet in
detail verteld wat er gebeurd is. Maar er zijn drie punten die ons kunnen
helpen het probleem van het lijden te begrijpen:
a.
Naast het kwaad waarvoor wij mensen persoonlijk de
verantwoordelijkheid dragen, zijn er in het heelal enorm sterke
krachten aan het werk die het kwade willen. Deze krachten zijn,
ofschoon niet menselijk, toch persoonlijk. Het bestaan van
duivelse machten is geen hypothese of legende, maar voor velen
van ons, helaas, een kwestie van directe ervaring.
b.
Het bestaan van gevallen, geestelijke krachten helpt ons te
begrijpen waarom er wanorde, woestenij en wreedheid in de
natuur bestonden nog voor de schepping van de mens.

Maar misschien begrijpt die ander het niet zo goed
en blijkt degene voor wie jij iets aardigs doet
een onverlaat, tot niets dan kwaad in staat
dan word jij de dupe van je eigen goede daad
en je wilt wraak
want je bent goed kwaad
je bent een mens die uit vlees en bloed bestaat.
Maar kwaad met kwaad vergelden
heeft als resultaat dat het van kwaad tot erger gaat
want kwaad houdt geen maat
wat begint met kattenkwaad leidt tot kwaad in het kwadraat
Een goede advocaat kan dan geen kwaad
want je kwade daden moeten worden goedgepraat.
Goede en kwaad
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