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Deze boodschap gaat over de twee geesten die vandaag de dag in de eindtijd werkzaam zijn.

1. De geest van God
2. De geest van de Satan (demonische geesten)

Dit brengt ons terug naar het boek van Genesis 1:26-28 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar  
Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het 
vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. V. 27 En God schiep den mens  
naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. V.28 En God zegende hen, en 
God  zeide  tot  hen:  Weest  vruchtbaar,  en  vermenigvuldigt,  en  vervult  de  aarde,  en  onderwerpt  haar,  en  hebt  
heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!

Dit was de oorspronkelijke schepping van God, die precies naar het beeld van God was. In Genesis 2:7 staat, En de 
HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo 
werd de mens tot een levende ziel. Adam die de oorspronkelijke schepping van God was had de Geest van God in  
zich die op hem ingeblazen werd. Adam was precies zoals God en kende niets dat tegengesteld aan God was totdat de 
zonde kwam. Vanuit deze achtergrond is het zeker dat God een perfecte man voortbracht, die werkelijk het beeld van 
God zal zijn. Adam was een rechtvaardige man, gehoorzaam en trouw aan God; omdat hij naar Zijn beeld was. Toen 
de mens gemaakt werd was de mens vrij en onafhankelijk. De gemeenschap was hartelijk, zonder remmingen of  
hindernissen en er was geen ruimte om naar een andere invloed te luisteren of deze te dienen; totdat er iets vreselijks 
gebeurde in het hof van Eden, dat de relatie van de mens met God veranderde. 

DE INDRINGER
Er vond een kruising plaats en een hybride werd voortgebracht, Genesis 3:1-24. Er kwam een indringer in de tuin,  
een die het allemaal leek te weten, en riep Eva tot in een vreemde kennis. Tegenovergesteld aan het gebod van hun 
schepper naar wiens beeld ze gemaakt waren. Precies datgene wat God hen beval niet te doen was nu precies hetgeen 
de slang Eva beïnvloede te doen.

De resultaten van hun daden van ongehoorzaamheid waren verschillend, met inbegrip van deze; 

1.) Hun ogen werden geopend.
2.) Ze ontdekten dat ze naakt waren
3.) Het was niet een vrucht om alleen te worden gegeten 

Vergeet niet in Genesis 2:16-17, En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij  
vrijelijk eten; Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als 
gij daarvan eet, zult gij den dood sterven. Dit was een ernstige waarschuwing en de straf was enorm! Adam en Eva  
kenden niets dat de dood genoemd werd, maar de angst kwam toen ze tegengesteld aan Gods instructie van de boom 
aten.  

GEBROKEN GEMEENSCHAP
De normale omgang met God werd nu een zaak van angst, zodat toen Hij kwam en hen riep, ze niet langer voor Hem 
konden verschijnen; maar zich verborgen en zich met vijgenbladeren bedekten.

Er stond in Gen. 3:16 een straf voor de zonde die door moeder Eva begaan was; Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer 
vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte  
zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. Waarom zou God aan dit oordeel voorbij hebben moeten gaan, in de 
wetenschap zijnde dat God een rechtvaardige rechter is? Mijn medemensen, God had het niet verkeerd; net als een 
lokale rechter in het Hof van Justitie, die zijn straf uitbrengt overeenkomstig aan de begane zonde, zodat God dat ook  
deed. Onder de oordelen waren:

1.)  De smart van haar dracht werd vermenigvuldigd
2.)  Met smart zal ze kinderen baren 

Deze straffen wezen op de aard van de zonde die begaan was. In vers 15 zette God vijandschap tussen de slang en de 



vrouw; dus ook tussen hun zaden, een eeuwigdurend haat. De vervulling hiervan was Gen. 4:8: En Kain sprak met 
zijn broeder Habel; en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kain tegen zijn broeder Abel opstond, en sloeg  
hem dood. I Joh. 3:12 zegt "Niet gelijk Kain, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak  
sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig." 

GEESTEN AAN HET EINDE DER TIJDEN
Nu zijn we aan het Einde der Tijden, in II Timotheüs 3:1-7 staat, "En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen  
zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars,  
den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig." Zo zei Jezus net zo dat zoals het was in de dagen van Noach en 
Sodom en Gomorra zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen, Matt. 24:37. In Genesis 6:2-5 vervolgden 
de mensen in de zonde en ongehoorzaamheid. Deze zelfde zonden en zelfs nog meer dan de mensen toentertijd  
pleegden, is wat mensen vandaag de dag doen. Toen de slang de geslachtsgemeenschap aan mens introduceerde, op 
welke wijze de satan zelf ook zijn eigen hybride in de vorm van Kaïn bracht; begon de andere geest onder de mensen 
te komen. Het heeft veroordeling en oordeel met zich meegebracht. 

In  de  dagen van Noach's  generatie,  namen geestelijke  wezens of  zonen van Adam,  "zonen van God" genaamd 
dochters der mensen (zaden van Kaïn) als vrouwen, het was tegengesteld en slecht, vanwege de combinatie van de 
twee zaden, en het resultaat daarvan bracht reuzen en mannen van naam voort. De zogenaamde geniën van de wereld 
van vandaag de dag zonder Christus in hun leven, zijn rechtstreeks van de boom der kennis van goed en kwaad 
afkomstig. God was niet tevreden met een dergelijke vermenging. Er kwam een uitbarsting en explosie in de vorm 
van het oordeel door middel van de zondvloed.

Opnieuw gaat de wereld de zelfde kant op. West en Oost Europa komen samen; de Naties van de "EU" zijn een  
vervulling van Daniël 2:40-43 Dit zal ook tot de grootste ramp leiden die de wereld ooit heeft gezien, want de oorlog 
van Armageddon zal  tot  uitbarsting komen:  wanneer  de mensen zichzelf  met  verschillende atoomwapens zullen 
vernietigen. 
 
HET OORDEEL IS ECHT
Er kwam vuur neer op Sodom en Gomorra vanwege de zonde en de praktisering van homoseksualiteit, Genesis 19:1-
11 En de mannen van de stad riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen  
zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur, en hij sloot de deur achter  
zich toe; En hij zeide: Mijn broeders! doet toch geen kwaad! Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend  
hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen  
niets; want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan." Toen deed de HEERE zwavel en vuur over  
Sodom en Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. Hetzelfde zal binnenkort gebeuren, als gevolg van de 
onbekeerde wereld van vandaag de dag. Zoals het in de dagen van Sodom en Gomorra was; wat zij vandaag de dag 
mensenrecht en beschaving noemen is al eerder gebeurd en God heeft dit zo gehaat. De grote populaire steden van de 
wereld, gaan vandaag de dag op de zelfde weg verder; en ook zal God het in dit geval niet laten om dit en de wereld 
bevolking te oordelen.

Het is meest verrassend, dat landen die zichzelf merken als Gods eigen land, vandaag de dag voorbij homoseksualiteit 
en lesbiennisme zijn gegaan; veel dames gaan trouwen met wezens als katten, slangen en honden etc. Onlangs zien 
evangelische christenen en pinksterbeweging dezelfde plaag. Het wordt homo's zelfs toegestaan om de preekstoel als 
predikers op te gaan. Net als in de dagen van Belsazar, de zoon van Nebukadnezar, het teken is nu aan de wand, voor 
de hele wereld is  het  nu Mene, Mene, Tekel,  UPHARSIN. Deze wereld is  in  weegschalen gewogen en te  licht 
bevonden; het oordeel komt eraan en dat zeer binnenkort. Amerika, Groot-Brittannië en de meeste christelijke landen 
zijn als "Eli", de priester, wiens ogen donker waren geworden en het is "Ikabod" omdat hun eer is weggevoerd (I  
Sam. 4:21).

Als individu is de enige kans nu om vandaag snel berouw te hebben, God om genade te vragen en hem te vertellen 
om u te vergeven en u schoon te wassen. Wat uw zonde ook mag zijn, Jezus Christus is genadig en kwam Hij dus 
naar deze wereld en betaalde de prijs voor uw zonden aan het kruis van Golgotha. Roep Hem vandaag aan, Hij zal u 
horen, u vergeven u tot een nieuw persoon maken. En voor degenen die deskundig lijken te zijn, lees Rom. 1:21-32 
God zegene u. Welke soort geest heeft vandaag de controle over u? 


