
 

Maria Magdalena 

  

    leugen en waarheid                                   Dag 16 
 

Niet boos blijven. Niet liegen.  
God drukt ons op het hart om de deur naar de duivel goed dicht te houden. Efeziërs 4:26,27 

Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel 

geen plaats. Volgens de Heere moet een mens gewoon niet te lang boos blijven. Boosheid is 

eerder van de duivel dan van God. De duivel wordt niet voor niets ‘de boze’ genoemd. Paulus 

bedoelt dat ook want hij zegt direct daarna: en geef de duivel geen plaats. Dus hoe komt de 

duivel binnen? Als er ruzie is en boosheid die niet wordt bijgelegd. Een boosheid die gevoed 

wordt en steeds meer grip krijgt op uw leven. Op die manier krijgt de duivel een voet tussen 

de deur. Houd de deur naar de boosheid dicht, want van boosheid komt alleen maar 

narigheid. Dat is niet de weg van God. God wijst de weg van vrede. Nog een voorbeeld. Jezus 

zegt in de Bergrede Laat uw woord ja ja zijn en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de 

boze. Oftewel, wees gewoon een betrouwbaar mens. Doe wat je zegt. Anders ga je maar grote 

woorden gebruiken om je beloftes kracht bij de zetten. ‘Alles wat uitgaat boven je ja of nee 

komt van het kwaad’, zegt Jezus. Daar heb je hem weer. Het kwaad. De duivel. Mattheus 5:37 

Dus denk goed na voordat u ja of nee zegt. Als u ja hebt gezegd, kom die belofte dan ook na. 

Dat is Gods stijl. Betrouwbaar zijn. Ziet u mensen tegen over elkaar staan die elkaar niet meer 

vertrouwen? Dat is niet van God. Dat is eerder van de duivel. 

 

Waarheid, rechtvaardigheid, vrede, beschikbaarheid en geloof.  

U denkt misschien dat boosheid en liegen de onderlinge relaties van mensen bemoeilijken. Dat 

is ook zo trouwens, maar volgens de apostel Paulus hebben wij niet vooral van doen met 

mensen, maar met de geestelijke machten. Efeziërs 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen 

vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van 

de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 

gewesten. De apostel stelt voor om een soort van ‘wapenrusting’ aan te trekken. Hij heeft het 

dan over zaken als waarheid, rechtvaardigheid, vrede, beschikbaarheid en geloof. Die bieden 

bescherming. Het helpt ook wanneer u goed thuis bent in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen dat 
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‘de machten’ bij Paulus omgezet worden in geestelijke waarden zoals eerlijkheid en 

rechtvaardigheid en vredelievendheid en geloof. Voordeel van deze zienswijze is dat je voor je 

gevoel niet te maken hebt met ongrijpbare krachten, maar met een manier van leven. 

Tegelijkertijd is het waar dat als God door de Heilige Geest in je woont, het deze zaken zijn die 

handen en voeten krijgen in je bestaan. Want God is liefde en vol van vrede en heilig en 

rechtvaardig. Uw spreken en denken en handelen is dan de zichtbare zijde van de onzichtbare 

geestelijke kracht die in u woont, namelijk God.  

 

De Heilige Geest 

Na de uitstorting van de Heilige Geest hoor je eigenlijk niet veel meer over ‘het uitwerpen van 

demonen.’ Dat is de beslissing die aan alles voorafgaat: ‘Wie laat u toe in uw bestaan? Wie is 

de bron waaruit u leeft?’ Jezus zegt ook zoiets. Als u bevrijd bent van een demon, moet u wel 

uw leven vullen met de dingen van God. Anders komt hij terug en neemt hij een paar vriendjes 

mee en dan wordt het nog beroerder met je. Mattheus 12:44,45 Wanneer nu de onreine geest 

uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die 

niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij 

komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere 

geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan 

zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook 

met dit verdorven geslacht zijn. Paulus had toch ook last van een demon? 1 Korintiërs 12:7 Dat 

klopt. Er was veel boosheid in die man vóór zijn bekering. Handelingen 9:1 Saulus nu, die tegen 

de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de 

hogepriester toe. Misschien was deze demon een overblijfsel uit die periode? Volgens God is 

het niet verkeerd als Paulus in zijn eigen leven de macht van het kwaad blijft voelen. Op die 

manier blijft de apostel scherp. Deze wereld is nog niet verlost. Ook helpt het hem om begrip 

te hebben voor mensen die toch last blijven houden van verwarring of boosheid of die nogal 

snel liegen. Paulus moet het net als wij van genade hebben. 

 

 

 


