
  
 
 

 
 

Colossenzen 2:15. 
 

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en 
zo over hen gezegevierd.  

 
Op dit ogenblik is in christelijke kring veel te doen over het wel of niet bestaan van een 
hel. Nauw daaraan verbonden is de vraag of er wel of niet een duivel is. Nu laat het 
Woord van God wat deze beide vragen betreft niets aan duidelijkheid over. Wie 
vertrouwd is met de Bijbel en dit boek erkent als onfeilbaar Woord van God kan weten 
dat het fenomeen van de hel en de duivel grootheden zijn waarover niet alleen serieus 
wordt gesproken, maar waar ook serieus mee wordt gerekend.  
 
Een van de vele tekstwoorden die duivel en hel als reële grootheden neemt, is het 
tekstwoord gekozen voor deze week. Dit tekstwoord is allereerst gekozen omdat het 
terugwijst naar de nog maar pas achter ons liggende dagen van Goede Vrijdag en 
Pasen. Dagen die de inhoudelijke realiteit van deze woorden van Paulus maar wat 
concreet hebben aangetoond: Jezus heeft de macht van satan teniet gedaan en heeft de 
poorten van de hel overwonnen. Dit tekstwoord is vervolgens ook gekozen vanwege de 
ernst ervan met het oog op een bijzondere dag en een daaraan voorafgaande nacht in 
deze achtiende week van dit jaar. Dan gaat het om 1 mei en de nacht daaraan 
voorafgaande - de nacht van 30 april op die eerste mei.  
 
Hoe bizar. Terwijl er binnen christelijke kring al meer stemmen opgaan die beweren dat 
duivel en hel zaken zijn die niet (meer) als werkelijkheid beschouwd behoeven te 
worden, blijken er wereldwijd tallozen te zijn - en hun aantal groeit nog steeds - die wel 
degelijk met de tegenstander van God rekenen. Maar dan niet in die zin, dat ze de duivel 
erkennen als bron van het kwaad en de Drie-enige God belijden als hun Heer, maar juist 
het tegendeel daarvan: ze vervloeken de Drie-enige God en vereren de duivel, Lucifer, 
als hun god en smeken om de komst van zijn rijk - een rijk dat de Bijbel het rijk van de 
antichrist noemt! Kent u, ken jij de betekenis van die bewuste nacht van 30 april op 1 
mei? Walpurgisnacht wordt deze nacht genoemd en 1 mei is een 'feestelijk' voorproefje 
van datgene wat men in die nacht wenst. Wie? De tallozen die gekenmerkt worden door 
een hang naar de duisternis. 
 
In verband juist ook daarmee de keuze van het tekstwoord.  
Zojuist werd gesteld dat Gods Woord niet alleen serieus over het fenomeen van de hel 
en de duivel spreekt, maar er ook serieus mee rekent. Het tekstvers van deze week laat, 
zoals al aangegeven, nog iets meer zien. Namelijk dat er met Goede Vrijdag en Pasen 
ook met de hel en de duivel is afgerekend! De mens die meent dat er geen hel is en geen 
duivel, zal aan een dergelijk tekstwoord geen betekenis kunnen geven maar zal in het 
einde daarmee alleen wel in alle gruwelijkheid geconfronteerd worden volgens Gods 
Woord. Wie kiest o verdwaasde voor het Leven de dood? Want hel en duivel zijn 
dááraan synoniem. Temeer een aanmoediging om in de nacht van 30 april op 1 mei en 
op 1 mei zelf nog eens extra stil te staan bij het wonder van Goede Vrijdag en het 
gevierde feest van de opstanding, Pasen. Bovendien, om van daaruit dankbaar te 
beseffen dat het moment aanstaande is dat God de satan weldra onder onze voeten zal 
verpletteren. Wat een moment zal dat zijn voor wie gelooft en… voor wie nu niet gelooft. 
Tot welke groep hoort u, hoor jij? 
 

 

het woord van de week 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


