
David Maasbach



David Maasbach

I N I N 
D E D E 

B O E Z E M B O E Z E M 
V A N V A N 
H E T H E T 

K W A A DK W A A D

 

David Maasbach

In de boezem van het kwaad 
De opkomst en ondergang van satan, gevallen engelen en demonen

maasbach.nl/boeken

indeboezemvanhetkwaad.nl

Paperback . E-book . Audioboek

http://www.maasbach.nl/boeken/
http://indeboezemvanhetkwaad.nl
http://indeboezemvanhetkwaad.nl


Copyright © 2020 David Maasbach

Johan Maasbach Wereldzending

1e druk

Bijbelvertaling: The Blessing Bijbel, tenzij anders vermeld

Redactie: Daniëlle Bruin-Maasbach

Geredigeerd: Robert Jan Blom

Tekstcorrecties: Irene van der Heijden

Vormgeving: Melanie Nieuwendam  

Omslagontwerp: Andrew J Maasbach

e-book ISBN 9789064422416

Gazon Uitgeverij

Johan Maasbach Wereldzending

 

www.maasbach.nl 

info@maasbach.nl

http://www.maasbach.nl 
mailto:info%40maasbach.nl?subject=


7

De Hemel                            Deel 1 

1     —  Lucifer, ooit een beschermende cherub
2    —  Blinde ambitie en Lucifers val
3    —  God voorzag het kwaad
4        —    Lucifers plan om Gods troon omver te werpen
5     —  Hoe kon Lucifer zovelen misleiden?
6    —  Hoe satan zijn rebelse plannen voortzet
7    —  Gebrek aan inzicht zou satan de kop kosten

De mens                       Deel 2

8     —  Gods plan voor de schepping van de mens
9        —    Aarde, het nieuwe toneel van oorlog
10   —  De schepping van Adam en Eva
11  — De val van Adam en Eva
12   —  De uitdaging van satan en Job
13   —  Jobs getrouwheid aan God

  
INHOUD

13
16
19
23
27
32
36

       41
44
47
51
54
59



De Wereldheerser       Deel 3

14   —  Satan, de heerser van deze wereld 
15   —  Satan wil aanbeden worden
16   —  Satan: prins met eigen godsdiensten en profeten
17   —  Gevallen engelen eeuwig in duisternis
18   —  Het legioen van demonen
19   —  Het werk van boze geesten
20   —  Gekweld door boze machten

De Overwinnaar       Deel 4

21   —  De macht van Jezus over satan
22   —  Bidden en vasten bij het uitdrijven van geesten
23   —  Obsessie, bezetenheid en jaloezie
24   —  Verschijningen en manifestaties

De Bevrijding        Deel 5

25   —  Tovenarij door God streng verboden
26   —  Hoe herkennen wij boze geesten? (deel 1)
27   —  Hoe herkennen wij boze geesten? (deel 2 )  
28   —  Aan het kwaad zal ooit een einde komen
Slotwoord            
Gebeden         
Bijlage: Tekstverwijzingen

63 
69
73
77
81 
84
90

95
99

102
110

115
119
126
132
136
141
144



Het kwaad is een begrip dat iedereen wel kent, maar dat zich 
moeilijk laat omschrijven. Zoek je in een woordenboek naar de 
betekenis van het begrip ‘kwaad’, dan geeft dat een tautologie als 
antwoord: het kwaad staat voor het boze en het boze weer voor 
het kwaad. Een verdere zoektocht naar het woord ‘kwaad’ leidt 
tot een veelvoud aan synoniemen: boos, woedend, slecht, ramp, 
onheil, tegengestelde van goed, enzovoort.
 
In religieuze kringen staat de duivel symbool voor het kwaad.  
De duivel is de boze geest die mensen verzoekt en verleidt om 
slechte dingen te doen. Hij is de kwelgeest die mensen doet lijden. 
De vroegchristelijke kerk had een sterk realistische opvatting 
over de duivel en zijn invloed op de wereld. In de literatuur 
van vroeger wordt vaak gesproken over de wanhopige strijd 
van heiligen tegen de verleiding van de duivel. Zijn aanvallen 
worden afgeslagen door het noemen van de naam van Jezus, door 
het teken van het kruis, gebed of vasten. 

Het is echter voor ieder mens nodig te weten dat het kwaad een 
gruwelijke werkelijkheid is. De boodschap is uiterst belangrijk. 
Hoewel ik al lange tijd over dit onderwerp spreek, heeft het toch 
even geduurd voordat ik dit boek moest schrijven. Want zonder 
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de bovennatuurlijke inzichten die God in de Bijbel geeft, had dit 
werk over de oorsprong en ondergang van het kwaad nooit tot 
stand kunnen komen.

In deze thriller volgen we de opkomst en ondergang van satan, 
gevallen engelen en demonen. De spannende sfeer waarin dit 
boek is geschreven, houdt de lezer van begin tot eind geboeid en 
voedt de lezer om het in één adem uit te lezen. De inhoud is voor 
de niet-christen een waarschuwing om zich te bekeren, en voor 
de christen een ernstige oproep tot bewogenheid en liefde voor 
de verloren medemens. 

Ik geloof dat Gods zegen op dit boek rust en iedereen zal 
bedienen die het leest.

David Maasbach
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LUCIFER, OOIT EEN BESCHERMENDE CHERUB

‘Hoe bestaat het dat een prachtig wezen, 
zo intelligent en hoogverheven, zo 

van zijn hoge positie viel?’

Lucifer1: ooit een heilige, eerlijke en trouwe aartsengel, met het 
voorrecht om Gods troon te bewaken. Een engel met een groot 
gezag, die door God vertrouwd werd. En later … ? Hij werd 
Gods tegenstander, Gods aartsvijand! We spreken over satan.  
Ooit een engel als geen andere; nu wordt hij door God en  
mensen gewantrouwd. 

Iemand die misdaden begaat, denkt altijd dat zijn daden nooit 
zullen worden bestraft. Zelf denkt een crimineel dat zijn plannen 
zeker zullen slagen. Dat geldt ook voor Lucifer. Ook hij was 
ervan overtuigd dat hij succes zou hebben. En daarom voelde 
hij zich in staat te doen wat hij deed. Maar wat gebeurde er dan 
waardoor deze eerst zo geweldige aartsengel veranderde in de 
‘prins van de duisternis’? Hoe bestaat het dat een prachtig wezen, 
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zo intelligent en hoogverheven, zo van zijn hoge positie viel? 

De Bijbel zwijgt niet over deze belangrijke vraag en geeft ons 
inzicht en een flink aantal details. Wat eraan voorafging …

Gebaseerd op zijn hoge plaats die God hem in de hemel had 
toegekend, beschikte Lucifer over autoriteit die, voor zover 
bekend is, alleen door God Zelf werd overtroffen. Door zijn 
gezag bleef er voor Lucifer bijna niets verborgen. Als de gezalfde, 
beschermende cherub regeerde hij als vice-regent op Gods heilige 
berg, een Bijbelse uitdrukking voor Gods Koninkrijk. 

De Bijbel vertelt ons dat Lucifer ooit, in het begin, een eerlijk 
wezen was. Een speciale door God gemaakte engel. Nog vóórdat 
God de mensen schiep, bleef Lucifer zuiver en zondigde niet.  
De geschiedenis beschrijft deze geweldige aartsengel met de 
volgende woorden: 

‘U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd 
geschapen tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.’  
– Ezechiël 28:15

Lucifer voerde zijn taken eerst foutloos uit. Er was geen enkele 
andere engel zoals hij, en niemand koesterde enig wantrouwen 
naar hem. God zei:

‘Ik benoemde u tot de gezalfde, beschermende cherub.’ – Ezechiël 
28:14
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Vanaf dat ogenblik was Lucifer gezalfd, een engel die goed was 
en beschermde.

1 De naam Lucifer komt uit het Latijn en betekent: lichtbrenger. Satan was ooit een stralende 

lichtbrenger! In de Nederlandse Bijbelvertalingen wordt hij morgenster genoemd, terwijl de 

Hebreeuwse tekst het woord helel hanteert, wat ‘stralende’ betekent. In de bekende, oude 

King James vertaling wordt over Lucifer gesproken.




