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vader van de leugen 

  

  

Johannes 8:44 
 

 

Hoe kan ik Gods stem onderscheiden van die van de satan? Lees dan eerst de 
volgende Bijbelteksten: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, 
dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet 
volbrengen’ (Num. 23:19). ‘Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid’ 
(Joh. 17:17). ‘De duivel...staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. 
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is 
en de vader ervan’ (Joh. 8:44). 

Deze verzen helpen ons om licht in deze moeilijkheid te krijgen. God kan niet liegen! 
Hij is absoluut trouw aan Zijn Woord, zoals Titus 1:2 en Hebreeën 6:18 ook 
bevestigen. De stem van God is altijd in overeenstemming met Zijn geopenbaarde 
wil en Zijn Woord, de Bijbel. Dat is het enige betrouwbare richtsnoer. Zodra iemand 
iets beweert dat in strijd is met Gods Woord, kunnen wij er zeker van zijn dat het 
niet Gods stem is en Gods wil – wie het ook zegt en hoe mooi het ook klinkt. 

Satan heeft vanaf het begin geprobeerd de mens te verleiden. In de Hof van Eden 
zaaide hij twijfel aan het gebod dat God aan de mens had gegeven, en vervolgens 
wilde hij het helemaal loochenen. Hij had zelfs de moed om Jezus te verzoeken in 
de woestijn en daarbij de Schrift (onvolledig) te citeren (Ps. 91:11-12). Daarom 
noemt de Heer hem een leugenaar en een mensenmoordenaar vanaf het begin. 
Doordat onze eerste ouders gehoor gaven aan zijn leugens, moesten zij de dood 
sterven – eerst gééstelijk, en uiteindelijk ook lichamelijk. 
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Satan gebruikt nog steeds dezelfde tactiek, omdat dit in zijn voordeel werkt. Hij 
appelleert aan onze behoeften en begeerten. Hij maakt misbruik van het Woord 
van God en past het verkeerd toe. Hij is een meester in het imiteren van de dingen 
van God, om ons daardoor in verwarring te brengen. Hij gebruikt iedere aanleiding 
om de mens van God te vervreemden en hem bij God aan te klagen. 

Samenvattend zou ik willen zeggen dat wat God zegt absoluut in overeenstemming 
is met Zijn Woord. De Heilige Geest kent de Bijbel, want Hij is de Auteur ervan. 
Maar de woorden van de satan proberen ons altijd op een weg te leiden die van 
God afvoert. De duivel kan de Schrift ook citeren, maar hij doet dat in strijd met 
Gods bedoeling (vgl. opnieuw de verzoeking in de woestijn). Hij suggereert precies 
datgene wat wij graag horen, en probeert ons geweten tot zwijgen te brengen. 
Gods Woord is de enige betrouwbare gids. Hoe meer wij het lezen en eraan 
gehoorzamen, des te beter zullen wij het onderscheid zien tussen Gods stem en die 
van de duivel. 

 

  

 

 

 


