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Een pastorale zoektocht  
naar innerlijke vrijheid  

in Jezus Christus 
 
 

De cursus bevat een handboek en werkboek betreffende 
voorkompastoraat, pastorale counseling voor jongeren en 

verdere nazorg bij beschadigde emoties en geestelijke 
problemen. Het handboek geeft inzicht in de geestelijke 

machten die mensen beïnvloeden en sturen.  
Wanneer laten wij ons beïnvloeden door geestelijke 

boosheden? Hoe worden wij geleid door de Heilige Geest en 
kunnen wij staande blijven in de geestelijke wapenrusting?  

(Zie Ef.6:10-18.) 
 
 

De gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10)  
is in deze eindtijd van grote verleidingen noodzakelijk. 
Demonische machten bedreigen onze jeugd met een 

ongekende hevigheid. Het handboek bevat veel actuele 
gegevens over de gevaren die de jongeren bedreigen. 

Het beschermende jongerenpastoraat moet in de christelijke 
gemeenten een grotere plaats gaan innemen. 

 
 

Het werkboek is onder meer voor pastorale begeleiders, 
ambtsdragers, jeugdleiders, leraren en opvoeders.  

Zij kunnen vanuit het werkboek samen met jongeren en in 
gespreksgroepen pastorale counseling praktiseren.  

Het is geschikt voor voorkompastoraat, bescherming, 
zelfanalyse, persoonlijke geestelijke vorming, geloofsopbouw, 

bevrijding bij geestelijke problemen, herstel bij emotionele 
beschadigingen en verdere nazorg.  

 
 
 



 De genadegaven geloof, hoop en liefde  
zullen de boosheid, haat en angst overwinnen 

 
‘Er is in de liefde geen angst,  

maar de volkomen liefde werpt de angst uit’ 
1 Joh.4:18  

 

‘Wordt door het kwade niet overwonnen,  
maar overwint het kwade door het goede’ 

(Romeinen 12:21) 

 
 

De cursus is geschreven vanuit de reformatorische en 
evangelisch Bijbelgetrouwe visie. We hebben een 

reformatorisch-evangelisch ontwaken nodig!  
 
 

De overwinning door Jezus Christus 
 staat in dit boek centraal 

 
 

Occulte machten en invloeden kunnen worden overwonnen 
door de kracht van het Evangelie 

Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid 
(volgens Romeinen 1:16) 

 
 

Bij de cursus jongerenpastoraat hoort het voorstel voorkompastoraat 
voor tieners. De cursus kan worden gevolgd door pastorale 
hulpverleners, leden van zorgteams en (toekomstige) mentoren. Zij 
kunnen er vervolgens mee gaan werken met tieners en jongeren die 
geestelijke hulp nodig hebben.  
 
 
Hier volgt het voorstel:   



 

Voorstel voorkompastoraat 
 

Ik stel voor dat er regionaal of plaatselijk geestelijke zorgteams 
komen voor tieners. Daarin kunnen hulpverleners vanuit 
verschillende kennisgebieden en professies zitten.  
 
Onder deze teams voor geestelijke zorg kunnen dan mentoren 
vallen, die een goed contact onderhouden met zes jongeren.  
Zij verlenen in goed overleg met de ouders en opvoeders 
geestelijke zorg.  
De zes jongeren hebben allemaal een buddy (een maatje). Dat 
betekent dat er drie paar buddy’s zijn, die op bepaalde 
gebieden beschermende zorg bieden bij elkaar.  
Dit kan helpen bij emotionele beschadigingen en geeft ze 
bescherming en hulp op het gebied van keuzes, verkeerd 
computergebruik, ongezonde vriendschappen, pesten, 
eenzaamheid, enz.  
Bij buddy’s kunnen zelfs computers worden gekoppeld. 
 
Het is voor de persoonlijke bescherming en het onderling 
vertrouwen voor de buddy’s en hun mentor of mentrix goed dat 
er een drietal is. Een buddy kan het maatje aansporen om de 
problemen eerlijk naar voren te brengen. Bij een intiem 
geestelijk contact tussen een oudere en jongere kunnen er 
dingen goed fout gaan.  
Af en toe kan er ook een ontspannen of leerzame bijeenkomst 
worden georganiseerd met één of meerdere mentorgroepen. 
 
Het is belangrijk dat er lijnen zijn naar christelijke gemeenten en 
professionele hulpverleningsorganisaties. 
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‘Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen 

overwinnen 
(want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), 

en die met Hem zijn, de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen’ 
(Openbaring 17:14) 

 
In het handboek worden de afbeeldingen op de voorkant uitgelegd 

 
 

 
 
 


