Overwinning op occulte machten
door

Jezus Christus

door

Jan A. Baaijens

Kapelle
2011

1

Op de afbeelding zie je het geestelijk leven van een gelovige. Hij mag door
genade delen in de overwinning van Jezus Christus. Zijn denken en zijn wil zijn
vernieuwd (Rom.12:2, Dordtse leerregels. H.3+4, art.11-13). Hij weet en gevoelt,
dat hij door Gods genade met het hart gelooft en zijn Zaligmaker liefheeft (art.13).
Zijn gedachten zijn gevangen geleid door de gehoorzaamheid van Christus (2
kor.10:5).
Hij is verlangend en begerig naar het geestelijk contact met zijn Heiland en
Meester (Ps.119:174 en 1 Petr.2:2-3). Zijn denken is verlicht, hij wil door de
werking van de Heilige Geest geloven en zijn gevoelens worden door genade en
liefde gereguleerd. Hij wil en mag het ook uitstralen naar buiten toe. Deze
afbeelding komt verderop in het boek terug in een serie afbeeldingen.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid
in de Overwinnaar Jezus Christus!
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Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid
(volgens Romeinen 1:16)

Introductie
In het boek wordt aangegeven hoe we de demonische activiteiten kunnen herkennen
en bestrijden. Hierbij wordt de overwinning door Jezus Christus op de occulte
machten aangetoond.
Het wordt nu hoog tijd om binnen de christelijke afbrokkelende bolwerken de strijd
aan te binden tegen de occulte machten!

Een gelovige hoeft geen willoos slachtoffer
te zijn van de boze machten
Een gelovige hoeft niet een willoos slachtoffer te zijn van de boze machten en het
kwaad dat hem worden opgedrongen. Er is een geestelijke wapenrusting, die moeten
aangedaan, om krachtig te kunnen zijn in de Heere en in de sterkte van Zijn macht
(Efeze 6:10-11). Daarbij zijn er ook de geestelijke genadegaven voor de gelovigen,
waarover we lezen in 1 Kor.12.
We hebben ‘de gave der onderscheidingen van de geesten’ (1 Kor.12:10) nodig om
de goede geesten van de duivelse geesten onderscheiden.
Volgens 1 Joh.4:1 moeten we de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, en niet
iedere geest zomaar geloven. In de Studiebijbel wordt bij deze tekst aangegeven, dat
de menselijke geest ‘op tweeërlei manieren geïnspireerd kan zijn: door een
demonische geest of door de Heilige Geest’.
Achter de schermen van het wereldgebeuren is er een satanische organisatie actief,
die werkt volgens hiërarchische principes (zie dit in Ef.6:12).

Achter de schermen is er
een satanische organisatie actief
In de Bijbel neemt de geestelijke strijd (achter de schermen) een zeer belangrijke
plaats in. Als de Heere God er een uitermate groot belang in stelt, dienen wij dit ook
te doen!
Het is duidelijk dat het in onze misleidende samenleving zeker nodig is om de
identiteit en de activiteiten van satan en zijn demonen te herkennen. Zodoende
kunnen we ons tijdig wapenen en goed voorbereiden in de geestelijke strijd.
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De christelijke geleerde dr. Francis Schaeffer heeft het in de jaren zeventig al
gezegd:

‘Dit is geen tijdperk om een slap christen te zijn.’
Nu wordt het tijd om een krachtig gelovige te zijn in de Overwinnaar Jezus Christus!
Wij worden in Efeze 6:10-11 opgeroepen: ‘Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de
Heere, en in de sterkte van Zijn macht. Doet aan de gehele wapenrusting van God,
opdat u kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel.’
Gelovigen, we staan er gelukkig niet alleen voor.
We mogen door het geloof weten (wat we lezen in Rom.8:37): ‘Maar in dit alles zijn
wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.’
Ik sluit dit voorwoord af met de aansporende en bemoedigende woorden van Paulus
in 1 Kor.15:58 en 57:

‘Daarom dan, mijn geliefde broeders,
Wees standvastig, onwankelbaar,
altijd overvloedig in het werk van de Heere,
daar u weet, dat uw inspanning
niet tevergeefs is in de Heere.
Maar dank aan God,
Die ons de overwinning geeft
door onze Heere Jezus Christus.’

De grote Overwinnaar
De Heere Jezus Christus komt in het boek Openbaring als de grote Overwinnaar
naar voren! Het komt hierin wel duidelijk uit dat Hem ‘gegeven is alle macht in hemel
en op aarde’ (Matth. 28:18) en dat Hij met de gelovigen is ‘al de dagen tot de
voleinding der wereld. Amen’ (Matth. 28:20).
Jezus Christus is op aarde gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Hij is ‘de
Weg, de Waarheid en het Leven’ (Joh. 14:6). Hij onderwijst ons. Gods Woord
openbaart verborgen zaken. Jezus is de Overwinnaar der wereld. Hij sprak tot Zijn
discipelen in Joh. 16:33: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede
zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed: Ik heb
de wereld overwonnen.’
Veel volgelingen van satan vervallen tot depressiviteit en gaan angstig ten onder,
maar bij Jezus mag je vrede en blijdschap ontvangen. We zullen het zien in dit boek,
in de vele (praktijk)voorbeelden. Ik heb zelf occulte invloeden van satan gezien en
contact gehad met mensen die in de greep van verborgen en duistere machten
waren. Ik heb als een groot zondaar geleefd in een wereld van verleiding, maar heb
door Gods genade ook de kracht van het Evangelie mogen ervaren. Zonder Gods
genade in de Heere Jezus Christus kon ik mij niet ontworstelen uit mijn zondige
wereld, waar ik zelf voor had gekozen.

6

Jezus is de Overwinnaar der wereld!
De reddende hand van Jezus Christus is nog steeds aanwezig in het Evangelie! Hij
overwint zondaren en maakt ze tot gewillige volgelingen. De gelovigen mogen delen
in Zijn heerlijke overwinning. Let er op: je mag leven vanuit de overwinning van
Christus! Alleen gaat het niet, maar door Hem zal het gelukken. We lezen in Jes.
55:11, dat de HEERE het woord, dat uit Zijn mond uitgaat, niet ledig (vruchteloos) tot
Hem zal doen wederkeren, maar dat het zal doen wat Hem behaagt, en het zal
voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Hij het zendt.
Zo komt het overwinnende Evangelie ook nog tot jou!
Geloof dit Evangelie! Bekeer je en leef!

De machtige Beschermer
In dit boek wordt de nadruk gelegd op de overwinnende kracht van het Evangelie op
de occulte machten. We willen Jezus Christus, onze Heere, voorstellen als de grote
Bevrijder en eeuwige Overwinnaar over duivel, dood en hel! In Openbaring 1 maakt
Jezus Christus Zich in de verzen 8 en 18 bekend met de volgende woorden van
overwinning en macht: ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het Einde, zegt de
Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. En Die leef, en Ik ben
dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutel
van de hel en van de dood.’
Volgens Hall Lindsey heeft de verlossing van satan altijd plaats op Gods
voorwaarden. Hij roept occult belaste mensen op om het volgende te doen: ‘Hebt u
zich beziggehouden met occulte zaken, demonie of een andere vorm van satanische
communicatie of eredienst, dan dient u alle banden daarmee onmiddellijk te
verbreken en u tot Christus te wenden.’

Onderwerp je aan God
en weersta de duivel!
Gods Woord leert ons in Jak. 4:7: ‘Zo onderwerpt u dan ook aan God, weerstaat de
duivel, en hij zal van u vlieden.’ Dit zijn de voorwaarden waaraan wij ons dienen te
houden. Het staat in de gebiedende wijs. In het Grieks lezen we voor duivel
‘diabolōi’. De naam diabolos is afgeleid van dia-ballō, dat ‘uit en door elkaar gooien’
betekent. De Studiebijbel verklaart verder: ‘Dit woord geeft aan, dat de duivel een
wezen is dat chaos bewerkt. Toch hoeven zij voor hem niet bang te zijn. Als de duivel
merkt dat hij te maken heeft met een tegenstander die van God genade heeft
ontvangen, dan zal hij op de vlucht slaan. Die toezegging hebben de gelovigen.’

De duivel bewerkt chaos
In 1 Petr. 5:6-9 lezen we ook dat we ons nederig moeten onderwerpen aan God.
Daarbij dienen we al onze bekommering op Hem te werpen, omdat Hij voor de
gelovigen zorgt. Letterlijk vertaald staat er: ‘Al de bezorgdheid van u geworpen
hebbend op Hem, omdat bij Hem zorg is om u.’ Het Griekse woord ‘merimna’
betekent ‘ongerustheid, angstige bezorgdheid’. Deze zaken kunnen uitmonden in
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depressie. In vers 6 lezen we: ‘Vernedert u dan onder de krachtige hand van God,
opdat Hij u zal verhogen te Zijner tijd (op een geschikte tijd).’

Maak je geen zorgen
onder Gods beschermende hand
Houd er rekening mee, gelovige, dat de krachtige hand van God je beschermt!
Vertrouw op Hem! en maak je geen zorgen onder Zijn beschermende, krachtige
hand. Toch moet je in de schuilplaats van de Allerhoogste niet zorgeloos worden,
maar altijd waakzaam en strijdbaar blijven! We lezen immers in de verzen 8 en 9:
‘Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een
briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden. En weerstaat hem, vast
zijnde in het geloof, wetend, dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de
wereld is, volbracht wordt.’ Deze briesende leeuw is wel al door Christus verslagen,
maar nog niet geheel uitgeschakeld.
Als je jezelf bewust bent van een wettige plaats in Christus, hoef je niet echt bang te
zijn voor de brullende leeuw. In de Christen- en Christinnereis van John Bunyan zie
je dat er twee leeuwen op hun pad waren, maar die lagen wel aan de ketting. In het
midden van het pad konden ze niet bij je komen. Christen wist dat aanvankelijk niet,
maar aan Christinne was het al van te voren verteld.
Zo is het goed dat een oprecht gelovige weet dat zijn plaats in Christus veilig is en
dat hij niet uit de hand van de Zoon en de Vader kan worden gerukt.

Jezus waakt als de goede Herder
over Zijn schapen
We lezen namelijk in Joh.10:27-30: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en
zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in
der eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij
gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn
Vader. Ik en de Vader zijn één.’ Het zal niet gebeuren en het kan ook niet gebeuren!
Jezus waakt als de goede Herder over Zijn schapen.
We moeten echter wel leren om als een afhankelijk schaap de stem van de goede
Herder te horen (= te gehoorzamen, er gehoor aan te geven). Leg je oor daarom niet
te luisteren aan de bedrieglijke influisteringen van satan, wat er ook gebeurt! Hij wil je
bang maken, maar hij maakt je bang voor niets… want God is de Almachtige en
Jezus, je Koning is ook machtiger dan Zijn verslagen vijand!

Jezus, de Koning, is machtiger
dan zijn verslagen vijand
Gelovige, ben je jezelf wel bewust van je positie in Christus? Een christen heeft zijn
identiteit in Christus! Als je steeds weer twijfelt aan je veilige positie, heeft satan meer
kansen om je in het nauw te drijven.

8

De Engelse puritein Thomas Brooks (1608-1680) leert ons: ‘De satan doet de
‘droevige, twijfelende en troosteloze ziel’ meer aan haar zonden dan aan haar
Zaligmaker denken.’
Hij stelt daar tegenover: ‘Laten de gedachten aan een gekruiste Christus u nooit
verlaten.’ Brooks heeft het boek ‘Kostbare middelen tegen satans listen’ geschreven.
Hij verklaart ons verder: ‘Indien de satan niet kan verhinderen dat Gods volk ten
laatste het paradijs, dat boven is, zullen binnentreden, zal hij zijn best doen om hun
leven hier beneden tot een wildernis te maken. De satan tracht de troost van Gods
kinderen te nemen, wanneer hij hun kroon niet kan roven.’

Laat satan je troost niet roven!
Laat de satan je troost niet roven, door hem op zijn woord te geloven. Hij is de vader
van de leugen. Hij wil je angstig en depressief maken. Blijf op Jezus zien! In het
Engels lees je dat Jezus tot Zijn discipelen zegt: ‘Hold your peace’ (‘bewaar je
vrede’). We lezen in de Nederlandse Bijbel: ‘Vrede zij u’. Leef vanuit de vrede en rust
van Jezus, die ons ook verklaart: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u…’(Joh. 14:27).
Er is een mooi voorbeeld van een vader die met zijn zoontje in de auto op een
drukke weg rijdt. Hij moet zijn handen goed aan het stuur houden. Door het open
raam is er echter een grote bij binnengevlogen. De kleine jongen is allergisch voor
een bijensteek… zijn gezondheid staat daarbij op het spel.
De angstige jongen gilt het uit van angst! Op een geschikt moment vangt zijn vader
de bij in zijn hand. Hij houdt zijn hand vervolgens stevig gesloten. Maar op een
gegeven moment heeft hij zijn hand weer nodig aan het stuur… en de bij ontsnapt
weer in de auto! De arme jongen gilt het weer uit van angst, vooral ook omdat de bij
nu wel agressiever zal zijn. De brommende bij komt gevaarlijk dichtbij… Wat een
paniek!
Dan zegt zijn vader: ‘Mijn zoon, je hoeft niet bang te zijn… kijk maar eens in mijn
hand. In de hand van zijn vader ziet de jongen de angel van de bij vastzitten! De bij is
van zijn gevaarlijke angel beroofd. Hij kan nu geen kwaad meer doen.

Kijk maar gelovig in de handen van Jezus
Ik denk dat het voorbeeld duidelijk is. Als je bang bent voor ‘de brommende duivel’
om je heen, kijk dan maar gelovig in de handen van Jezus.
Lees Jes. 53 maar eens goed. Je leest daarin dat Hij onze smarten heeft gedragen
en om onze overtredingen is verwond! Hij heeft voor de gelovigen de angst, moeite,
lichamelijke pijn en zielenpijn gedragen (denk hierbij aan Zijn lijden in Gethsémané).
Hij kan meevoelen in de depressies van Zijn kinderen.
De goede Herder kalmeert de stress van Zijn schapen. De wolf en zelfs de
herdershond jagen veroorzaken juist stress en angst bij de schapen. Je mag de
duivel misschien wel zien als een boze herdershond, die wordt gebruikt om de
schapen naar de herder te laten vluchten.

Je hoeft niet bang te zijn
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Als je gelovig mag zien in de nodigende en beschermende handen van Jezus, hoef
je niet bang te zijn. Je zou het bekende lied ‘Je hoeft niet bang te zijn’ ook kunnen
betrekken op de duivel en zijn duistere machten. Je kunt dan lezen en zingen:
Je hoeft niet bang te zijn,
al dreigt de duivel weer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Nicky Cruz, zijn ouders en de occulte machten
De ouders van evangelist Nicky Cruz, de beruchte ex-gangsterleider in New York,
waren spiritist. Zij verdienden op het eiland Portorico hun brood met het uitwerpen
van duivelen. Nicky vertelt ons in het boek ‘Ik zal nooit meer huilen’: ‘Papa was één
van de meest gevreesde mensen van het eiland. De inlanders spraken over hem als
‘De Grote’, vanwege zijn geweldige lengte. Na de oorlog werd hij
geestenbezweerder. Ons gezin bestond uit zeventien jongens en één meisje. Mama
werkte als medium met papa samen. Ons huis was het hoofdkwartier voor allerlei
soorten van voodoo, seances en toverij. Honderden mensen van het hele eiland
kwamen om aan de seances en de zwarte kunst deel te hebben.’ Hun huis werd ‘het
huis van de heks’ genoemd. In het begin heeft vader Cruz ook wel zwarte magie (een
negatieve macht) bedreven, maar hij ging al spoedig over tot het bedrijven van witte
magie (om mensen te genezing met behulp van een occulte en demonische macht).
Hij zei meer te kunnen dan gelovigen van Pinkstergemeenten, waarin mensen
werden genezen op het gebed.
Uit zijn jonge jaren herinnerde Nicky zich dat er op een vroege morgen een bezeten
vrouw naar hun huis werd gebracht. Nicky en zijn broer Gene gluurden door de deur
en zagen dat de bezeten vrouw door mannen werd vastgehouden op de tafel. Haar
lichaam schudde onder zenuwtrekkingen. Zijn vader bracht een kleine zwarte urn
met brandende wierook. Hij zette een grote groene kikker op de trillende buik van de
vrouw. Nadat hij poeder over de vrouw had gestrooid, gebood hij de boze geesten de
vrouw te verlaten. De vrouw gaf een doordringende gil. De kikker sprong van de
vrouw. Na geschop en geworstel viel de vrouw als een blok op de grond. Ze kwijlde
en beet haar lippen en tong kapot. Er kwam bloed en schuim uit haar mond.
Uiteindelijk werd ze rustig. Nicky vervolgt: ‘Papa verklaarde haar genezen en de
mannen gaven hem geld. Ze pakten het roerloze lichaam op, gingen de deur uit en
dankten papa telkens opnieuw en noemden hem ‘De grote wonderdoener’.

Iemand kan bezeten zijn
van meerdere boze geesten
We leren ook uit de geschiedenis van Legio dat één mens met meerdere demonen
kan zijn bezet. Iemand kan dus bezeten zijn van meerdere boze geesten.
In het voorjaar van 1957 bezocht papa Cruz zijn misdadige zoon Nicky in New York.
Hij was daar inmiddels leider geworden van de beruchte gangstergroep de Mau Mau.
Na wat inleidende boze woorden constateerde mr. Cruz: ‘Hij is bezeten. Hij heeft een
duivel. Ik moet hem bevrijden.’ Nicky reageerde stoer, maar werd vervolgens met
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geweld op de knieën gebracht. Zijn vader torende hoog boven hem uit en zijn grote
handen hielden hem vast in een ijzeren greep. Zijn vader gaf te kennen: ‘Ik
onderscheid vijf boze geesten in hem, vijf demonen! Daarom is hij een misdadiger!
Maar nu zullen we hem genezen.’ Al duwend, wringend en beukend ging vader Cruz
met geweld te keer op het lichaam van zijn zoon. Hij wilde de vijf demonen er met
geweld uitwerken. Zijn broer Frank, die erbij was, zei daarna tegen Nicky: ‘Hij heeft
iets heel goeds voor je gedaan, Nicky, je bent ontzettend slecht geweest, maar hij
heeft je nu verlost en gereinigd.’ Woest stormde Nicky daarna de kamer uit. In het
park rolde hij de beurs van een dronken zeeman, die daar zijn roes lag uit te slapen.
Nicky bedacht bij zichzelf: ‘Als papa de duivels had uitgeworpen, was hij er zeker één
vergeten, of ze zijn weer teruggekomen. Ik was nog altijd het kind van Lucifer.’
Mr. Cruz was ook een helderziende (een spiritist). In een ander boek vertelt Nicky dat
er een keer een man om hulp bij zijn vader kwam. De man voelde zich steeds
beroerder en zieker worden sinds hij in een ander huis was gaan wonen. Cruz wist
niet waar deze man woonde. Hij zag echter in een seance een huis, wat hij
beschreef voor de man. De man herkende dit huis als zijn eigen huis. Vervolgens zag
Cruz dat er een grafkist buiten in de grond lag bij een hoek van dat huis. Daar lag
dus waarschijnlijk een vorige occult-belaste bewoner begraven. Aan deze grafkist
zag de spiritist Cruz zeven kuikenbotjes met een ijzerdraadje bevestigd. Dat is een
occult symbool. Hij zei tegen de zieke man dat hij daar moest gaan graven en het
ijzerdraad met de kuikenbotjes verbranden, zodat het ijzer zou smelten. De man
heeft het zo gevonden en de opdracht uitgevoerd. Daarna is de man genezen.
Na de opzienbarende, wereldwijd bekende bekering van Nicky Cruz zijn er veel
wonderlijke dingen gebeurd, ook in de familie en bij zijn ouders. Nicky heeft kans
gezien een christelijke samenkomst te houden in zijn ouderlijk huis in Portorico, in het
‘huis van de heks’. Zijn vader ging er eerst heftig tegenin. Hij zag dat hij als spiritist
dan geruïneerd zou zijn en sprak: ‘Ik verbied het.’ Zijn vrouw reageerde: ‘Zie je dan
niet hoe God onze zoon veranderd heeft? Er moet iets in zitten. De laatste keer dat
we hem zagen, leek hij wel een beest. En nu is hij een prediker, een christelijk
prediker. Wij moeten die dienst houden en jij moet er bij zijn.’ Daar heeft Nicky toen
een indrukwekkend getuigenis gegeven: hoe de duivel macht over hem had
gekregen, hoe hij zijn slaaf was, hoe hij leefde als gangster. Hij vertelde ook hoe hij
van satan verlost was door de macht van Christus.

Daar vertelde Nicky hoe hij van satan verlost was
door de macht van Christus
Nicky is eigenlijk hoofdzakelijk door toedoen van zijn moeder ‘een kind van satan’
geworden. Ze had hem op achtjarige leeftijd toegeroepen, in de aanwezigheid van
andere mediums: ‘Nicky is niet mijn zoon. Nee, nee. Hij is nooit van mij geweest. Hij
is kind van de grootste van alle heksen. Hij is de zoon van Lucifer. Nee, nee, niet van
mij… niet, niet van mij… zoon van satan, kind van de duivel.’ In trance schreeuwde
ze volgens Nicky verder met gierende stem: ‘Ga uit, duivel. Weg van mij. Ga uit van
mij, duivel. Weg! Weg! Weg!’ Toen besefte de kleine Nicky dat niemand hem lief had
en dat hij een kind van satan was. Daarna wist hij dat hij voor altijd zou haten en
niemand ooit meer zou liefhebben. Hij besloot nooit meer te huilen… nooit meer.
Vrees, vuil en haat waren goed voor hem, de zoon van satan.
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Tijdens de christelijke samenkomst heeft Nicky voor de aanwezigen gebeden. Hij
vroeg hen, die Christus als hun persoonlijke Verlosser wilden aannemen, naar voren
te komen. Hij sloot zijn ogen voor stil gebed. Er kwamen mensen naar voren. Ze
schreiden, toen ze knielden. Nicky verhaalt ons verder: ‘Op de grond voor me begon
een vrouw te bidden. Ik herkende de stem en opende mijn ogen. Voor mij geknield
lagen mijn moeder en mijn twee jongste broers. Ze had haar gezicht verborgen in
haar rok. Ik viel voor haar neer en sloeg mijn armen om haar schokkende lichaam.
‘O, Nicky, mijn zoon, ik geloof ook in Jezus. Ik wil Hem aannemen als Heer van mijn
leven. Ik ben de demonen en de boze geesten zo moe. Ik wil, net als jij, vrij zijn, ik wil
ook Jezus aannemen als mijn Verlosser.’ Ik luisterde naar dezelfde stem, die eens
hysterisch had geschreeuwd: ‘Je bent een kind van satan, ik haat je…’ Nu hoorde ik
die stem tot God om redding roepen. ‘O God, vergeef me alstublieft, dat ik tegenover
mijn zoon heb gefaald. Vergeef me, dat ik hem van huis heb weggestuurd. Vergeef
mijn zonden. Vergeef mij dat ik niet in U geloofd heb. Ik geloof. Nu geloof ik. Red me,
o God, red me.’ Ik deed mijn armen wijd open om mijn twee jongere broers van
vijftien en zestien jaar, ook te omarmen en zo hurkten we samen op de vloer en we
baden en loofden God.’
Achteraf zag hij zijn vader eenzaam tegen de muur staan. Nicky gaat verder: ‘Onze
ogen ontmoetten elkaar in een lange blik. Zijn lippen trilden zichtbaar. Zijn ogen
vulden zich met tranen. Plots draaide hij zich om en verliet de kamer. Papa heeft
nooit een openlijke belijdenis van geloof gedaan. Maar vanaf die avond is hij veel
zachter geworden. Ook is er thuis nooit meer een spiritistische bijeenkomst
gehouden.’
Zijn moeder en twee broers zijn kort daarop gedoopt. Nicky schrijf echter later in een
ander boek dat zijn vader op het eind van zijn leven toch nog van zijn geloof wilde
getuigen. Hij was echter zó bang van de macht en de wraak van satan, dat hij na het
openlijk getuigen van zijn geloof in Christus zo spoedig mogelijk wilde sterven. Hij
was al ouder dan 80 jaar. Volgens Nicky is zijn vader niet veel uren nadat hij van zijn
geloof getuigde, gestorven.

Jezus en de demonen
Onderzoeker dr. Neil T. Anderson heeft ontdekt dat de verschillende demonen een
eigen persoonlijkheid hebben. Hij baseert dit onder meer op Luk. 11:15-26. De
demonen weten terdege wie Jezus Christus is, dat blijkt wel uit hun uitspraken bij een
uitdrijving, zoals in Mark. 1:23-27 en Matth. 8:28-32. Ze geven hierbij ook blijk van
hun onrust, angst en stress.
We lezen in Mark. 1:23-26: ‘En er was in hun synagoge een mens, met een onreine
geest, en hij riep uit, zeggende: ‘Laat af, wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus
Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de
Heilige Gods.’ En Jezus bestrafte hem, zeggende: ‘Zwijg stil, en ga uit van hem.’En
de onreine geest, hem scheurende, en roepende met een grote stem, ging uit van
hem.’
De man was dus bezet met een demon, die bij de confrontatie met Jezus de
ongelukkige man deed schreeuwen. In vers 24 volgt er een uitroep van pijnlijke
verbazing: ‘Laat af’ – in het Grieks: ‘ea’ = beter vertaald: ah of hé). De demon sprak
daarna, ook namens de andere demonen: ‘Wat hebben wij met U te doen…’, wat je
vrij zou kunnen vertalen met: ‘bemoei U toch niet met ons, laat ons met rust!’ Daarna
volgt: ‘Gij Jezus van Nazareth, zijt Gij gekomen om ons om te brengen?’
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In de Studiebijbel wordt hierbij aangetekend: ‘De demon vraagt zich nu verschrikt af
of dat moment nu al is gekomen (vgl. Matth. 8:29; 25:41; Openb. 20:1-3, 10). In
Matth. 8:29 zie je het ook gebeuren. Daar zie je dat de boze geesten ten overstaan
van de Zoon van God machteloos staan.

De demonen staan machteloos
tegenover de Zoon van God
Zelfs een groot aantal demonen (die volgens Mark. 5:13) in tweeduizend zwijnen
voeren) moesten wijken voor de kracht van God. Ze probeerden hierbij nog te redden
wat er te redden viel, hoewel ze van hun nederlaag overtuigd waren. Ze trachtten
Jezus af te weren, door te zeggen: ‘Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God?’
Daarbij probeerden ze nog macht over Hem uit te oefenen in het noemen van Zijn
Naam.

Een leger demonen
In Mark. 5:1-20 gaat het over de genezing van de bezetene in het land van de
Gadarenen. Namens een demon zei de man dat hij ‘Legioen’ heette. In het
Romeinse leger was dat de grootste eenheid in die tijd, namelijk van zo’n 6000
soldaten. Dat duidt erop dat er een groot leger boze geesten in deze man huisde.
Legio bezat in zijn bezeten toestand een enorme kracht (vers 4), door zelfs
voetboeien en ketenen te verbrijzelen (volgens de Griekse tekst). In Matth. 8:28 lees
je ook nog van een compagnon in deze ellende. De demonen oefenden een
vernietigende invloed op hem uit. Zelfpijniging en zelfmoord zijn een bekend
verschijnsel bij mensen die onder invloed zijn van demonen.
Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus de bezeten Legio bevrijdde van vele
demonen, terwijl Hij de demonen toestemming gaf om in een kudde zwijnen te varen.
Zo’n 2000 zwijnen stortten zich vervolgens van de afgrond en verdronken in het meer
van Galilea. Dit betekent dat Legio bezet was met minstens 2000 boze geesten of
demonen. Wie weet hoeveel miljoenen boze geesten er dan wel niet wereldwijd
zullen zijn?
Een demon is een gevallen engel. De Engel des HEEREN voer op een nacht uit en
doodde van het leger van de Assyriërs 185.000 man. Nu betreft dit wel ‘de Engel’
met een hoofdletter. Is het de hoofdengel Michaël geweest? Of de Zoon van God?
We lezen in Judas 9 dat Michaël, de archangel, twistte met de duivel over het
lichaam van Mozes. In Jozua 5:13-15 ziet Jozua een Man met een uitgetogen
zwaard. Het was de Vorst van het heir des HEEREN, Die was gekomen om voor
Jozua en Israël te strijden.
Als nu een ‘De Engel’ of een engel zoveel macht heeft, zal dan een gevallen engel
niet sterk genoeg zijn om een zondig mens te verleiden en te bezetten? Zodra we
ons met een occulte of demonische macht inlaten, worden we erdoor verleid. Als we
ons op het terrein van satan begeven, verklaren wij hiermee dat hij er recht op heeft
om ons te verleiden en te besmetten. Occult gebied is besmet gebied!
Je ziet in Mark. 9:22 dat ‘een maanzieke knaap’, (een bezeten jongen) uiteindelijk
door Jezus werd genezen. Van jongs af aan leed deze jongen aan demonische
aanvallen. Toen de boze geest Jezus zag, verzette hij zich uit alle macht tegen de
confrontatie met de Zoon van God. We lezen in vers 20, dat hij hem terstond
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scheurde. De jongen viel op de aarde, en wentelde zich al schuimend. Zodoende
had hij deze jongen vaak in het vuur en in het water geworpen, om hem te doden.

Ze vechten voor een verloren zaak
De satan en zijn onderdanen weten dat zij vechten voor een verloren zaak. Zolang
ze nog macht kunnen uitoefenen, vertonen zij zich listig, verleidend en agressief,
maar als ze door de kracht van God worden verslagen en door Jezus’ autoriteit
worden bestraft, worden ze angstig en depressief. In Matth. 8:31 smeekten deze vele
demonen Jezus om in de kudde onreine varkens te mogen varen.
Demonen zijn steeds weer op zoek naar een behuizing, om daar hun pijnigend en
verdervend werk te kunnen uitvoeren. Het zijn naar hun aard ware kwelgeesten.
In Spr. 4:16 wordt over de boze, bezeten goddelozen gezegd: ‘Want zij slapen niet,
zo zijn geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet
iemand hebben doen struikelen.’ Dit karakteriseert dus in mindere mate een demon.
Zorg daarom ook dat je op veilige afstand blijft van demonische invloeden! Vroeger
of later ga je kapot aan demonische contacten.
We leren er ook van, dat demonen zich agressief of depressief uiten. Zolang een
demon nog macht kan uitoefenen, zal er listige overrompeling, bruut geweld,
agressiviteit en bangmakerij aan te pas komen. We komen ook angstige, gestreste,
depressieve en smekende demonen tegen, die zelfs noodsprongen kunnen doen,
waardoor ze met varkens en al van een helling in het water storten. In Matth. 8 zien
we dat de varkens zijn verdronken… en wie weet waar de demonen zijn gebleven?
Ga nooit binnen in het adviesbureau van een demon! Op het uithangbord staat daar
vermeld: ‘Slachtoffers gezocht.’

De machtspositie van Jezus
De Heere Jezus openbaart ons in een voorbeeld de positie van satan ten opzichte
van Zijn machtspositie. We lezen dat in Luk. 11:21-22. Het is ‘de gelijkenis van de
sterke en de sterkere man’. Zolang satan, in dit voorbeeld, als een burchtheer zijn
machtspositie behoudt, kan hij zijn bezittingen veilig (letterlijk: in vrede) bewaren. Met
Jezus’, als de sterkere, is het gedaan met satans machtspositie. De wapenrusting
wordt hem dan door Jezus ontnomen en zijn buit verdeeld. Het Griekse woord ‘skula’
wijst op ‘buitgemaakte (dingen)’. Het gaat in dit verband om de bevrijdingen van boze
geesten. In het Engels lezen we over de overwinning: ‘…and overpowers him.’
En zo heeft Jezus Christus de overwinning behaald over satan en de demonische
machten en Hij zal voor eeuwig Overwinnaar zijn en blijven! Gelovige, als je in
Christus bent, mag je met Hem Overwinnen. Onze positie in Hem is veilig. Christus is
de Overwinnaar over satan, dood en hel. Als je bent gered en bevrijd door het Lam
van God en de Leeuw van de stam van Juda, sta dan in de vrijheid, met welke
Christus je vrijgemaakt heeft! (Zie Gal. 5:1). Schuil in de veilige burcht van de
eeuwige Overwinnaar! Kom niet in de beruchte demonische achterbuurten van het
‘world wide web’ van satan… Laat je niet meeslepen door zijn meeslepende muziek.
Blijf uit de buurt van zijn verleidelijke etalages. Ga niet in op zijn occulte
aanbiedingen.
Laat de vorst der duisternis je niet overvallen, maar wandel in het licht met Jezus!
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Een leeg huis voor acht demonen
Een leerzame gelijkenis van Jezus vinden we in Luk. 11:24-26. Het gaat daarin over
de terugkeer van een boze geest in een mens. Dit werpt licht op de persoonlijkheid,
de identiteit en de individualiteit van demonen. De gelijkenis geeft ons ook
belangrijke waarschuwingen. Leer ervan dat je oprecht en radicaal moet zijn in de
geestelijke zaken. Het is niet genoeg dat er een boze geest uit een mens verdwijnt;
de Heilige Geest moet ook intrek genomen hebben in je hart! Laat je levenshuis niet
onbewoonbaar zijn; maak er geen kraakpand van… Leegstand is achterstand. Het is
niet genoeg dat een boom (oppervlakkig gezien) geen slechte vruchten draagt, er
moeten ook goede vruchten aan hangen. Het is niet genoeg dat je een trouw en
meelevend kerkganger bent, je moet ook een ware gelovige zijn, waar de Heilige
Geest in woont. Veel christenen zijn als een leeg testament in een mooie, grote
envelop, met de naam van de notaris erop. Christenen zonder inhoud… let op je
zaak!
Een zekere Bernardus leert en vermaant: ‘Er zijn vele christenen die niets van
Christus in zich hebben. Christenen zonder Christus, och, tracht er naar dat gij één
met Christus moogt zijn, om Christus niet alleen in uw Bijbel, maar in het bijzonder
ook in uw hart te hebben.’
We lezen in Luk. 11:24-26: ‘Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo
gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal
weerkeren in mijn huis, waar ik uitgevaren ben. En komende, vindt hij het met
bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere
geesten, bozer dan hij zelf is, en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; en het laatste
van die mens wordt erger dan het eerste.’

De identiteit en het werk van demonen
Dr. Anderson gebruik in zijn boek ‘de Bevrijder’ dit tekstgedeelte om de identiteit en
werkzaamheden van demonen aan het licht te brengen. Hij komt daarbij tot acht
kenmerken:
1. Demonen leven zoals mensen in de wereld. Zij vinden een bepaalde mate van
rust in organische wezens. Zijn hechten aan geografische locaties, waar ze
aanspraak op maken. Deze worden vervolgens voor satanische doeleinden
gebruikt.
2. Ze kunnen zich naar willekeur verplaatsen. Anderson merkt op: ‘De muren van
uw kerk sluiten demonische invloeden niet buiten. Alleen het gebed en je
geestelijke autoriteit stoten demonen af.’ Het gaat hierbij natuurlijk om de
autoriteit die je uit genade mag bezitten, door jouw positie in Christus.
3. Ze kunnen met elkaar communiceren. Ze spraken tot Jezus. Ze spreken tot
mensen met een hoorbare stem, door de stem van een bezetene of met een
andere stem (soms ook met meerdere stemmen. Ze beïnvloeden en misleiden
mensen. Mensen kunnen ook gehoor geven aan misleidende geesten.
4. Elke demon heeft zijn eigen identiteit. Anderson schrijft hier zelf over: ‘Let u
eens op het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden in Lukas 11: ‘Ik zal
terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren’(vers 24). We hebben te
maken met personen die in staat zijn te denken, in tegenstelling tot
onpersoonlijke krachten.’
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5. Demonen zijn in staat te onthouden en plannen te maken. Ze verlaten een
bepaalde plek en komen desgewenst daar ook weer terug. Ze maken samen
plannen.
6. Ze zijn in staat situaties te beoordelen en beslissingen te nemen. Ze dringen
het leven van hun slachtoffers binnen op de plekken waar zij het meest
kwetsbaar zijn.
7. Ze zijn in staat krachten te bundelen. Anderson geeft ons te kennen: ‘Ik heb
vele mensen begeleid die een aantal verschillende stemmen in hun hoofd
hoorden. Volgens deze mensen vormden die stemmen samen een
commissie.’
8. De ene demon is bozer of slechter dan de ander (Luk. 11:26). Er is ook een
hiërarchie onder demonen, zoals we kunnen ontdekken in Efeze 6:12.
Anderson geeft hierbij aan: ‘Uit eigen ervaring weet ik dat de ene persoon
makkelijker te bevrijden is van demonische beïnvloeding dan de andere.’
Dr. Neil Anderson bemoedigt en vermaant ons verder: ‘Zolang u vasthoudt aan Gods
waarheid, hoeft u niet bang te zijn voor satan en zijn demonen. Zijn enige wapen is
bedrog. Irenaeus schreef: ‘Net als in het begin kan de duivel alleen bedriegen en de
geest van de mens verwarren. Verder kan hij niet gaan. Hij probeert mensen zo ver
te krijgen dat ze Gods geboden ongehoorzaam zijn. Hij is erop uit hun hart langzaam
te verduisteren. Als u in het licht blijft wandelen, hoeft u niet bang te zijn voor de
duisternis.’

Occulte machten
Het occultisme is de laatste jaren bijzonder in de belangstelling geraakt in ons land.
Vooral via de popmuziek en de massamedia zijn allerlei geheimzinnige satanische
machten binnengedrongen in het leven van moderne heidenen. Velen hebben het
christelijk geloof vaarwel gezegd en hun lege hart is ontvankelijk geworden voor
allerlei duistere spirituele zaken. De ingeschapen religieuze aandrang blijft maar
zoeken en men wordt als een willoos slachtoffer zelfs meegesleept naar een
mystieke en paranormale wereld.
Indertijd luisterden gemiddeld zo’n 200.000 Nederlander op zondag naar ‘Het zwarte
gat’ van Veronica. In dit radioprogramma kon met kennismaken met paragnosten
(helderzienden), occulte mediums en mensen die onder hypnose hun vorig leven
hadden beleefd. Ook andere programma’s hebben duizenden mensen geboeid,
terwijl hun interesse werd opgewekt voor een wereld van magie, hypnose, spiritisme,
astrologie en occulte bovennatuurlijke ervaringen. De invloed heeft zich inmiddels via
de media (en met name internet) uitgestrekt tot in het christelijk volksdeel.

Paranormale gaven
Naast normale vermogens kunnen sommige mensen ook bijzondere gaven bezitten
en ontwikkelen, waardoor een toegangsdeur naar en demonische wereld kan worden
geopend. Het gaat hierbij om het ‘paranormaal weten’ (de paragnosie of
waarzeggerij), het ‘paranormaal contact (het spiritisme) en de paranormale macht (de
magie en het magnetisme).
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Deze drie takken van het occultisme hebben ook weer ondervertakkingen. In
heidense culturen kom je deze zaken veelvuldig tegen. Denk maar eens aan de
tovenaars in Egypte en de waarzegster te Endor en de heidense medicijnmeesters.

Helderziendheid
Er zijn maar weinig mensen die paranormale gaven als helderziendheid en
waarzeggerij bezitten; er is op dit gebied veel (zelf)misleiding. Bovendien zijn deze
enkelingen er vaak helemaal niet blij mee en er depressief onder. Heel veel
bijgelovige mensen worden bedrogen op het gebied van handlijnlezen, astrologie
(horoscopen), de kristallen bol, (tarot)kaartleggen en andere occulte bezigheden.
Jeanette merkte op haar twintigste dat ze gaven van helderziendheid had. Ze vertelt
ervan: ‘Beelden die ik ineens zag, kwamen uit. Mensen die ik erin zag ontmoette ik
later… ’t was soms gewoon griezelig! Zo voorzag ik ook mijn dood. Dat bracht me in
een echte paniekstemming.’ Na haar echtscheiding werd het er bij haar niet beter op.
Ze vervolgt: ‘In mijn dromen achtervolgden satanische machten me en grepen me
vast. Ik dacht dat ik gek werd… Radeloos ging ik naar een maatschappelijk werker
en naar een psycholoog, maar zij susten me en zeiden me dat ik een heel bijzondere
gave had.’

Dick, de paragnost
In maart 1987 kreeg ik zelf plotseling bezoek van Dick, een jongen die ik enige jaren
daarvoor tijdens evangelisatiewerk een aantal keren thuis met zijn moeder heb
gesproken. Omdat zijn moeder op een bepaald moment geen meer wilde, heb ik ook
Dick in de tijd daarna weinig meer ontmoet. Hij raakte echter geestelijk en psychisch
steeds meer aan lager wal, terwijl hij geloofde de gave van helderziendheid te
bezitten. In deze sfeer zocht en vond hij andere mensen, die zich ook bezighielden
met paranormale gaven. Als paragnost dacht hij zaken van tevoren te zien
aankomen, zodat hij door middel van brieven zelfs gezaghebbende instanties
waarschuwde. Soms kwamen er zaken uit die hij ‘voorspelde’ en andere keren had
hij het mis. Ik herinner me dat hij zei een keer een staande schemerlamp door het
raam gegooid te hebben, omdat hij vermoedde dat er in het donker mensen buiten
waren die over hem spraken. Een andere keer had hij een soort bom gemaakt om
zich te kunnen verdedigen. Het projectiel ging bij hem thuis af op de trap. Zijn
moeder was psychisch toch al zwak en kon hem niet langer meer verdragen in huis.
Hij is daarna in Terneuzen op zichzelf gaan wonen. Regelmatig was hij echter ook bij
zijn moeder in Middelburg.
Op 6 maart 1987 keek hij naar een film over een jongen die een demon had. Hij
vertelde me dat op het hoofd van deze jongen het getal 666 was te zien. In die
jongen zag hij zijn eigen beeld: hij besefte het, hij had ook een demon (of een duivel)
in zich! Overal waar die jongen in de film kwam, gebeurden onheilen; dit herkende
Dick in zijn eigen leven. De film werd echter onderbroken door de mededeling over
de ernstige scheepsramp van de Britse veerboot Herald of Enterprise, waarbij 193
mensen zijn verongelukt. Dick schrok hevig en zag lijnen van de film naar het onheil
en naar zichzelf, omdat hij dacht ook een onheilbrengende demon te bezitten. Hij is
oen naar mij gevlucht en stond even later verward en beangst voor mijn voordeur. Ik
zag een bleek, mager gezicht, verwilderde haren en angstige ogen vanuit het donker
op me afkomen. Dick riep me toe: ‘Ik heb een demon! Ik heb een demon!’
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Ik was verbaasd en wist aanvankelijk eigenlijk geen raad met hem. Hij raasde in min
of meer verwarde zinnen over allerlei onheilen die zouden komen. Na verloop van tijd
werd hij rustiger. Daarna konden we samen praten. Ik mocht hem ook wijzen op de
rustgevende en heilbrengende boodschap van Gods Woord. Uiteindelijk heb ik hem
een boek meegegeven en hem aanbevolen om in de Bijbel te gaan lezen. Hij heeft
daarna veel onderzocht en in Gods Woord antwoorden gevonden inzake
helderziendheid en demonische machten. Daarna is hij nog een aantal keren bij me
geweest. Ik heb hem meegenomen naar de kerk. Hij is tot bekering gekomen en
verlost van zijn angstige en verwarde gedachten. In Zeeuws-Vlaanderen is hij
volwassen gedoopt en lid geworden van een christelijke gemeente. Daarna heb ik
hem uit het oog verloren.

Hall Lindsey en de vrouw met de Schotse rok
Het boek ‘satan leeft onder ons…’ van de bekende schrijver Hal Lindsey geeft ons
een helder inzicht in de wereld van occulte machten, die inmiddels als een zwarte
schaduw over het Westen hangt. Van dit boek waren er indertijd al 20 miljoen
exemplaren verkocht. In het eerste hoofdstuk onthult hij iets over wat er toen al
gaande was in Noord-Amerika. Hal Lindsey ontmoette tijdens een conferentie eens
een vrouw met een Schotse rok. Zij verklaarde dat zij altijd in staat was geweest in
de toekomst te zien en van te voren te weten, wat er zou gaan gebeuren. Haat
levenlang had zij een occulte gaven bezeten. Ze dacht dat ze die gave had geërfd
van haar moeder en grootmoeder. Ze voegde er aan toe: ‘Ik heb altijd geloofd, dat
die kracht van God is.’ Hal gaf haar direct te kennen: ‘Die is niet van God en indien u
die macht niet verwerpt, dan zult u erdoor worden vernietigd.’ De vrouw droeg ook
een occulte ring, met daarop het symbool van duivelaanbidders. Lindsey voelde een
griezelige spanning in haar aanwezigheid. De vrouw gaf daarna te kennen dat ze de
afgelopen jaren bij tijden aan depressies leed. Als ze ’s nachts alleen was, kwam er
dan een ‘geest’ bij haar, die trachtte om haar wezen in bezit te nemen. Een paar keer
kreeg ze stuiptrekkingen. Ze werd een zware drinker. Haar leven werd rusteloos en
doelloos. Haar man liet haar in de steek. Het was duidelijk dat deze vrouw onder de
invloed van een boze geest stond. De bekende theoloog Lindsey had daarvoor nog
nooit een demon bij iemand uitgeworpen. Hij voelde een oprecht medelijden met
haar en zei haar dat ze bezeten was van een waarzeggende geest, een
gespecialiseerde demon op dat gebied. Hij drong er bij haar op aan om zich tot
Jezus Christus te wenden, omdat Hij de enige was Die haar zou kunnen bevrijden
van deze demon. Hij vroeg haar of ze van deze geest verlost zou willen worden en of
ze Jezus Christus in haar leven in haar leven zou willen ontvangen. Ze reageerde: ‘O
ja, beslist, als het betekent dat ik vrede in mijn ziel krijg.’ Daarna bad Hal naar
aanleiding van de woorden van Paulus in Hand. 16:18: ‘Boze geest, ik gebied u in de
naam van Jezus Christus van deze vrouw uit te gaan en haar met rust te laten.’ Hal
Lindsey verhaalt ons verder: ‘Nooit heb ik zo’n gevoel van autoriteit in Jezus’ naam
gehad als op dat ogenblik. De vrouw schokte zachtjes en begon te snikken.’ Hij ging
verder: ‘Bid nu hardop: ‘Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is, Die voor
mijn zonden is gestorven. Jezus, kom in mijn leven en laat het voor U welbehaaglijk
worden.’ Hall vertelt ons vervolgens: ‘Ongeveer drie minuten lang had zij de grootste
moeite met spreken. Haar keel leek door een onzichtbare hand toegesnoerd te
worden. Ik bad zwijgend, dat Jezus de satanische macht aan banden zou leggen en
eindelijk sprak zij het gebed hardop uit.
Zodra ze dat gedaan had, veranderde haar hele uiterlijk voor mijn ogen. Ze begon te
stralen en riep uit: ‘Ik ben vrij!’ Dit had voor haar een andere betekenis dan voor de
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meeste mensen.’ Ze besefte dat Jezus Christus met Zijn bevrijdende kracht in haar
gekomen was. Hal zei tegen haar dat ze zich moest ontdoen van al haar occulte
snuisterijen en sieraden, omdat de demonen die benutten om houvast op iemands
leven te krijgen. Ze stemde daarin toe. Uiteindelijk wees ze Hal Lindsey op de
Schotse rok, die zij het hele weekeinde had gedragen. Ze zei tegen hem: ‘Weet u
wat dit voor een rok is?’ Hal reageerde: ‘Een Lindsey rok, geloof ik.’ De vrouw gaf
hem vervolgens te kennen: ‘Precies. Een paar weken geleden was ik in Schotland,
en terwijl ik me daar bevond kreeg ik een voorgevoel, dat ik iemand zou ontmoeten
die Lindsey heette en dat hij een grote invloed op mijn leven zou krijgen. Daarom heb
ik deze geruite rok gekocht.’ Hal Lindsey stond toen sprakeloos. Hij schrijft ons:
‘Wanneer ik later over het gehele geval nadacht, huiverde ik. Wat was de macht van
Jezus Christus voor mij tot werkelijkheid geworden!’

Spiritisme
Het paranormale contact is ook een gevaarlijk en satanisch iets. Toch word het door
de media aantrekkelijk gemaakt. Mensen houden weer een seance rond een
medium; jongeren doen aan ‘glaasje rijden (het ouijabord), en anderen zoeken
‘geestelijke genezing’ (?) met behulp van kosmische krachten of geesten van
verstorvenen. Deze vorm van occultisme blijkt nogal eens een geestelijk vergif te zijn
voor de beoefenaars. Corrie deelt ons mee over haar vroegere occulte tijd: ‘Dit
contact met de hogere wereld boeide me. Ik kon het niet meer missen. Toch merkte
ik dat, hoe meer ik me met spiritisme bezig hield, hoe dieper ik wegzakte in
depressiviteit.’
Speel nooit met occulte machten, want dit kan zelfs levensgevaarlijk zijn! Er zijn
voorbeelden bekend van kinderen die zelfmoord hebben gepleegd doordat ze
‘zagen’ door een occulte spelletje dat ze dood zouden gaan. Wanneer je demonische
krachten uitnodigt, zullen ze langzamerhand bezit van je nemen. Als je naar het
verkeerde pakt, kun je er door worden ingepakt. Als je naar een verboden vrucht
grijpt, kun je er door in de greep geraken. Denk aan het voorbeeld van Eva in het
Paradijs.
Ik hoorde dat er al heel wat jaren geleden meisjes uit Zuid-Beveland op de
reformatorische school (waar ik nu werk) zaten, die hebben geëxperimenteerd met
spiritisme. Eén van hen vroeg bij het ‘glaasje draaien’ of ‘rijden’ hoe oud ze zou
worden. Steeds was het antwoord bij de leeftijden die ze noemde ‘nee’. Toen ze
uiteindelijk haar eigen leeftijd noemde, zeg maar 14 jaar, gaf het medium het
antwoord ‘ja’. Zij is toen erg bang geworden en dacht daarna steeds te moeten
sterven… Ze is gewoon 15 jaar en ouder geworden. Ze had een angstig jaar achter
de rug, waarin ze ouder en wijzer is geworden. Zo zie je maar wat onze zondige
nieuwsgierigheid kan uitwerken.
Als je niet wilt worden verteerd van angst, speel dan niet met vuur!

Gods Woord wijst ons de weg… naar de Weg!
Gods Woord verbiedt ons om te komen op het gebied van occulte machten. We
lezen hierover in Lev. 19:31: ‘Gij zult u niet keren tot de waarzeggers, en tot de
duivelskunstenaars; zoekt hen niet, u met hen verontreinigende; Ik ben de HEERE,
uw God!’ Volgens Lev. 20:27 en 6 dienden in Israël zowel de mensen met een
waarzeggende geest of duivelskunstenaars als ook hen die zich tot deze occultisten
gewend hebben, gedood te worden. Het volk werd daarentegen opgeroepen:
‘Daarom heiligt u, weest heilig; want Ik ben de HEERE, uw God! (Lev. 20:7).
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Jesaja 8:19-20 wijst ook ons duidelijk de weg: ‘Wanneer zij dan tot ulieden zeggen
zullen: Vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen, en
binnensmonds mompelen; zo zegt: Zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor
de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis! Zo zij niet spreken
naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.’
Wat zegt dit nu over jongeren en ouderen die graag kijken en luisteren naar occulte
programma’s? En dit is iets wat inmiddels steeds meer voorkomt, omdat je het
allemaal gemakkelijk kunt vinden op je via internet. Het medium computer roept heel
wat boze geesten op! We moeten eerlijk zeggen dat voor hen ook geldt wat we lezen
in Romeinen 1:32: ‘Die, daar zij het recht van God weten (namelijk, dat zij, die zulke
dingen doen, de dood waardig zijn), niet alleen dezelve doen, maar ook mede een
welgevallen hebben in hen, die ze doen.’ Als je dus plezier hebt in zaken die deze
mensen doen, ben je er ook net zo schuldig aan; dan verdien je dus ook de
doodstraf. Dat is een ernstige zaak! Houd je daarom ook hierin aan Gods geboden!
Bij de oordeelsdag zul je op worden veroordeeld… tenzij je in het geloof mag
vluchten tot het verzoenend bloed van de Heere Jezus Christus!
In Deut. 18:9-14 gaat het over het verbod tegen waarzeggerij. Je kunt in dit gedeelte
lezen dat het de zonden en gewoonten waren van de heidense volken, die voorheen
in Kanaän woonden. Het heerlijke alternatief volgt daarna in Deut. 18:15: ‘Een
Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij (Mozes), zal u de HEERE, uw
God, verwekken; naar Hem zult gij horen.’ In Joh. 1:46, Hand. 22 en 7:37 lezen we
dat dit Jezus Christus, de beloofde Messias is!

Saul bij de waarzegster van Endor
In 1 Sam. 28:8 lezen we dat Saul zich vermomde, opdat hij niet herkend zou worden
door de waarzegster. Waarzeggers en duivelskunstenaar waren mochten er niet zijn
in Israël. Saul had ze dan ook zoveel mogelijk weggedaan uit dit land (1 Sam. 28:3).
Toen de waarzegster Samuël had doen opkomen, zag ze ook dat het Saul was. Zij
zag goden (rechters of richters) opkomen en beschreef Samuël voor Saul. De koning
begreep hieruit dat het Samuël was. Daarna gaf ze op de één of andere manier een
boodschap ‘in de geest van Samuël’ door. Wat de duivel kon weten uit de
geschiedenis, liet hij Saul weten, om hem hiermee nog angstiger te maken. Hij had
Saul al genoeg weten ‘te verschrikken’. Dit is het gewone werk van satan: mensen
bang en depressief maken. Dit kun je dus verwachten als je jezelf op occult gebied
begeeft. Deze angst en depressiviteit heeft al velen tot wanhoop en zelfmoord
gedreven. Let er op: het gif van satan is dodelijk! Blijf vertrouwen op de Heere God
en blijf schuilen achter het bloed van Christus. Door te geloven en te bidden kun je
veilig zijn… in de schuilplaats van de Allerhoogste.
In 1 Samuël 16:14 lezen we: ‘En de Geest van de HEERE week van Saul; en een
boze geest van de HEERE verschrikte hem.’ Door de ongehoorzaamheid en afval
van Saul liet God de boze geest toe in het leven van Saul, om hem (bij tijden) angstig
en agresief te maken. Vlagen van waanzin overvielen Saul. Daar zat ook jaloezie,
wrok en zelfbeklag bij: zaken die depressie veroorzaken. Saul wierp in die toestand
zijn speer naar David en zelfs naar zijn zoon Jonathan. Als David hem goed voor
kwaad vergold, door hem te sparen in de spelonk, reageerde Saul daarna naar David
toe, wenende en vol spijt: ‘Gij zijt rechtvaardiger dan ik; want gij hebt goed vergolden,
en ik heb u kwaad vergolden.’ Hij sprak hem aan als ‘mijn zoon David’. Je zou
medelijden krijgen met de zielige Saul, maar hij was bij tijden ook een gevaar voor
een ander en voor zichzelf. Zijn leven eindigde in zelfmoord op het slagveld. Wie zich
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toewijdt aan satan zal ook eindigen op het slagveld van de mensenmoordenaar van
den beginne.

Occultisme en depressiviteit
De bekende Franse christelijke filosoof Blaise Pascal verklaart ons, dat er in het hart
van ieder mens een vacuüm is, ‘dat door niets of niemand kan worden gevuld dan
door God Zelf’. Dat is inderdaad de toestand waarin een mens van nature leeft.
Eigenlijk is het een God-loze leegte. Daarbij kunnen we opmerken dat de mens
wereldwijd een ingeboren religieus gevoel en een universeel schuldbewustzijn met
zich meedraagt. De communistische leiders zijn atheïsten en zien godsdienst als
‘opium voor het volk’. Onder hen heeft men zelfs opgemerkt, dat de mens
‘ongeneeslijk religieus’ is.
Atheïsten willen niet in het bestaan van God geloven. Er was eens een beruchte
atheïst, een metselaar, die een fabrieksschoorsteen aan het bouwen was. Hij viel
vervolgens in de lange schoorsteenpijp! Er werden verschillende vergeefse pogingen
ondernomen om hem eruit te halen. Uiteindelijk moesten andere metselaars de
schoorsteen steen voor steen afbreken. In een plaatselijke kracht kon men de
volgende dag lezen, dat hij om hulp lag te bidden toen men hem bereikte.
Zijn er wel echte atheïsten, of wil men het slechts zijn?
Je bent, omdat je denkt. Wie denk je wel, wie je bent? En als je iets denkt te zijn, wil
dat nog niet zeggen dat je het echt bent. De duivel brengt mensen in verwarring over
hun identiteit. Hij stort zondaren in een identiteitscrisis. Hij maakt dat mensen
gefrustreerd raken over zichzelf en over een ander. Hij versterkt het zelfbeklag en de
wrokgevoelens in het leven van zijn slachtoffers. Zelfbeklag en wrok leiden vaak tot
depressie.
De bekende christelijke schrijver dr. Tim LaHaye schrijft ons in zijn boek
‘Depressief?’: De meest ongelukkige of depressieve mensen zijn zich er niet van
bewust, dat hun ellende voortvloeit uit het God-loze vacuüm in hun binnenste. (…)
Dit zonder God zijn, maakt hen vatbaar voor een aantal verschillende mentale,
emotionele en fysieke kwalen of aandoeningen. Het schijnt geen verschil te maken,
of zij tegen God gekant zijn, dan wel Hem alleen maar negeren. Zij hebben in hun
hart een leeg gevoel, een hunkering naar God, maar zij missen de geestelijke
mogelijkheden die hen kunnen helpen de problemen het hoofd te bieden,
veroorzaakt door de besluiten die hen door hun ego zijn opgelegd. Die God-loze
leegte is universeel en zo oud als de mensheid. De Bijbel noemt het ‘dood’.’ De
geestelijke raadgever (counselor) LaHaye constateert verder: ‘De mens kan wel een
tijdelijk geluk verwerven op het mentale, emotionele of fysieke vlak, maar zolang die
leegte (die alleen door God vervuld kan worden) bestaat, zal het nooit een duurzaam
geluk zijn.’
Het leven van een mens vertoont meestal een grillige, op- en neergaande lijn, met
hoogtepunten en dieptepunten. De demonische invloeden zijn als een zwarte
vloedgolf, die het leven van een mens kan overspoelen. De lage plaatsen worden al
spoedig gevuld met het constant bewegende en stuwende water. De dieptepunten
van zonde en depressie worden daardoor verder door gespecialiseerde demonen
uitgehold en verdiept. Ga je te ver door in een bepaalde zonde, breng je de
verleiders in verleiding om je verder te verleiden. Je daagt ze dan als het ware uit. Zo
gaat het ook met zelfbeklag en wrokgevoelens. Het heeft voor een groot deel te
maken met de besluiten van je ‘ego’ (je eigen ik, zin en wil). Als de duivel je iets
influistert, hoeft het voor jou nog geen zonde te zijn, maar als je wil overeenstemt met
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de inspraak van de duivel, is het wel een moedwillige, persoonlijke zonde. Deze komt
dan ook persoonlijk voor jouw rekening.
Het wordt erger als jij jezelf op het terrein van satan begeeft, uit nieuwsgierigheid,
losbandigheid, opstandigheid of moedeloosheid. Je wordt dan door eigen schuld een
speelbal van satan. De demonen bepalen dan verder het spel. Zij zijn goed in het
manipuleren. Zij bederven daarbij jouw spel. Jouw leven wordt dan steeds doellozer
en kanslozer. Als de demonen bij jou scoren, gaat jouw leven verloren! Als je voor de
wereld kiest, weet je zeker dat je verliest. En als je voor de wereld kiest, kies je ook
voor de overste van de wereld, namelijk de duivel.
Kies voor het leven, pro life!... Je hebt van nature verkeerd gekozen, daarom moet je
wel opnieuw kiezen. Iemand, die nooit een bewuste ‘de goede keus’ in zijn leven
maakt, kiest automatisch voor de eeuwige ondergang. De knop staat van nature
automatisch op: exit, richting hel. De knop moet daarom ‘om’ in je leven! De knop
moet gaan staan op: exodus richting Kanaän… Wees geen ‘loser’… Kies heden wie
je dienen zult, namelijk de Heere, de grote Bevrijder van zonde en ellende!
Ongeoorloofde verkenningen op het gebied van occultisme leiden in veel gevallen tot
depressie en ellende. Tim LaHaye waarschuwt: ‘Ik heb voldoende meegemaakt om
me ervan te overtuigen, dat niet alle depressie het resultaat is van demonische
bezetenheid of druk, maar dat wel alle contact met demonen of boze geesten tot
depressie leidt. In elke stad kan men mystici, ouijaborden, dansende tafels,
koffiedikkijkers en lieden die de hand lezen raadplegen, maar wie dat doet valt haast
altijd binnen enkele uren, of misschien dagen ten prooi aan een zware depressie.’
Doe daarom niet mee aan de occulte rage in deze tijd, die inmiddels ook
nadrukkelijke aanwezig is bij de christelijke jeugd.
Depressie kan ook leiden tot het zoeken naar demonie. Er zijn depressieve,
onrustige, eenzame en opstandige mensen die het zoeken in drugs of drank, maar er
zijn er ook die de toevlucht nemen tot mediums, mystici en geestenbezweerders. Ik
had vroeger contact met een man die nogal eens last had van hoofdpijn of migraine.
Hij beweerde dat dit te maken had met aardstralen. Volgens mij had hij het ook over
klopgeesten. Toen heeft hij zijn bed maar verzet. Zo zijn er allerlei vormen van
bijgeloof, zodat er allerlei attributen, zoals mascottes, worden aangeschaft.

De doemdenkers
Velen proberen hun innerlijke leegte op te vullen met plezier en aardse geluk, maar
het geluk breekt vaak al bij de handen af. Satan gooit de gouden bal van geluk in het
midden van de samenleving en velen rennen er achteraan. De bal rolt gewoonlijk
naar omlaag, op het hellende vlak. Langzaam maar zeker wordt het dan donkerder in
de neergaande spiraal. Voor je het weet wordt je dan overvallen door onrust en
angstige gedachten. Zelfs de angst om het geluk niet te kunnen halen kan al tot een
obsessie worden. De alcoholische genotsmiddelen verdoven voor een tijdje, want
daarna vallen velen met een nog hardere klap terug in de werkelijkheid van het
onzekere bestaan. Je moet de werkelijkheid onder ogen durven te zien. Laat je niet
verdoven of misleiden door het schijngenot van de wereld.
Samuel Gerber laat ons weten: ‘Waar geluk en ware vrijheid vindt slechts hij die zich
binnen de door God vastgestelde grenzen beweegt. Werkelijk vrij is hij die in staat is
datgene te doen waartoe hij geschapen is. Ik ben niet vrij doordat mijn driften
onbeteugeld zijn, doch werkelijk vrij ben ik wanneer mijn driften mij niet beheersen.’
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De wereld waarin we leven is ten diepste een sombere, duistere en neerslachtig
wereld. Velen proberen zichzelf op te peppen door middelen, die uiteindelijk weer in
de put helpen. Mensen worden er ‘down, down, down’ van In de popmuziek is dit een
telkens terugkerend thema. Veel populaire songs brengen doelloosheid,
doemdenken en negatieve gevoelens tot uiting. Door de meeslepende herhalingen
van tekst en ritme wordt je al spoedig meegevoerd naar een sombere, uitzichtloze
wereld. De tegenwoordige occulte rage veroorzaakt ook somberheid,
angstgevoelens en zelfs wanhoopsgedachten bij mensen die zich hiermee
bezighouden. In de popmuziek zit ook veel occultisme, zodat satan vele jongeren vol
kan gieten met zijn demonische invloeden. Blijf uit de buurt van deze sombere en
angstige wereld!
Intussen lopen er duizenden slachtoffers rond in de samenleving, die verdrietig,
angstig en soms ook wanhopig de ondergang tegemoet gaan. Het aantal daklozen
blijft maar stijgen. De hulpverleningsinstanties hebben de handen vol.

Een wanhopige Joodse man
In de Brooklyn Tabernacle te New York kwam eens een wanhopige Joodse man van
zo’n 25 jaar oud binnenlopen. Dominee Jim Cymbala had zich daarvoor in een
aparte ruimte gereedgemaakt voor de middagdienst. In de ruimte boven hem was
een groepje mensen uit zijn kerk aan het bidden voor de dienst. Jim hoorde via een
ventilatiepijp een vrouwenstem bidden: ‘God, bescherm hem. Help hem, Heer.
Gebruik hem om vandaag Uw Woord te spreken. Overtuig de mensen van hun
zonden; verander ze, Heer!’ Dit gebed greep de prediker aan. De geest van Jim
begon samen met de bidders op te klimmen tot de genadetroon. Tijdens de dienst
zal het gebouw zoals gewoonlijk stampvol. Jim voelde zich door de liefde van God
gedrongen en hield een hartstochtelijke preek. Hij riep de mensen op om Gods liefde
niet te verwerpen!
Daarna ging Jim naast de preekstoel biddend verder, terwijl hij de mensen opriep om
naar voren te komen en Gods liefde aan te nemen. Hij verhaalt ons verder: ‘Ik bleef
maar praten, verloren in mijn liefde voor de mensen die Christus nog niet kennen..’
Intussen was de Joodse man al dicht bij Cymbala genaderd, terwijl hij een revolver
richtte op de borst van de prediker. Mensen, die het tot hun verbijstering zagen,
bleven verstijfd van angst zitten. Zelfs de zaalwachters leken verlamd. Coral, de
vrouw van Jim zat achter de piano en zag het gebeuren! Ze schreeuwde twee keer in
paniek: ‘Jim! Jim!’ Cymbala vertelt verder: ‘Ik hoorde haar niet. Ik riep de mensen op
om tot Jezus te komen – maar het leek er veel op dat ik zelf hard op weg was naar
Hem.’
Plotseling gooide de Joodse man het wapen op de preekstoel… Jim sperde zijn ogen
open! De man rende weg. Zonder na te denken rende Jim hem achterna en riep:
‘Nee, nee, loop niet weg! Het is goed. Wacht!’ De man zakte vervolgens in elkaar en
begon kreunend te roepen: ‘Jezus, help me! Ik kan het niet langer aan!’ De Joodse
man was op zijn weg om zijn woede op iemand anders te koelen, maar werd door
schuldgevoelens overmand naar de dienst geleid, om zijn wapen aan de dominee te
geven. Het voorval maakte echter een diepe indruk op de kerkgangers. Jim Cymbala
geeft ons te kennen: ‘Er was die dag een grote oogst van behoeftige zielen, die de
liefde van Christus hebben aangenomen. Terwijl ik toekeek hoe de mensen naar
voren kwamen, gingen mijn gedachten terug naar het gebed dat ik een uur geleden
had gehoord.’
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De emotionele genezing van Roberta Blankenship
Roberta Blankenship beschreef als achttienjarige studente haar ervaringen als heks.
Zij gaf te kennen, dat mensen die hekserij bedreven over het algemeen een ernstige
ontevredenheid koesterden over het huidige leven. Volgens haar waren velen van
hen vrij emotioneel en misten zij allen thuis iets belangrijks. Gelukkig is zij
veranderd. In een terugblik verklaarde zij later: ‘Ik leed aan een haast ondraaglijke
depressie. Er kwam geen verandering in mijn totaal ontredderde wereld. Thuis was
er niets dan haat. Intieme vrienden had ik niet. Ik probeerde zelfs zelfmoord te
plegen.’
Er is een vermoeden, dat heel wat zelfmoorden in de (post)moderne tijd moeten
worden toegeschreven aan satanisch veroorzaakte depressie.
Roberta Blankenship geeft te kennen hoe ze tot geloof is gekomen: ‘Ik vond Jezus
Christus. Hij leidde mij uit de duisternis. Tot mijn verbazing bevatte de Bijbel de
gezaghebbende antwoorden op mijn problemen.’ Nadat Jezus is haar leven was
gekomen, ‘begon alles werkelijk te veranderen’. Ze verhaalt ons verder: ‘Mijn
haatgevoelens verdwenen en er begon in mij een onverklaarbare liefde te groeien
voor de mensen aan wie ik eerst een hekel had. Omdat ik me niet langer overgaf aan
zelfbeklag, was ik gereed om de armen uit te steken en anderen te helpen. In
Christus had ik en Vriend gevonden die ik volkomen kon vertrouwen…’
Het proces van genezing en heling voltrekt zich in de liefdevolle handen van Jezus!
Zie dit maar in het leven van occult beladen mensen, die door Gods genade zijn
bevrijd. Roberta geeft ons door: ‘Ik had het einde van mijn eenzaamheid en ongeluk
bereikt en strekte mijn armen naar Hem uit. En ik ontdekte, dat Jezus nog steeds de
grote Geneesmeester is… in mijn geval niet fysiek, maar emotioneel. Hij genas mijn
ontredderde gevoelens.’
Laat haar bevrijding je bemoedigen! Emotioneel beschadigde levens worden door de
kracht van het Evangelie genezen! Als je hierdoor vermoeid en belast bent, kom dan
tot Jezus, en Hij zal je rust geven! Het juk van satan is ondragelijk zwaar en hard,
maar het leidende en oprichtende juk van Jezus is zacht, en Zijn last is licht (lees dit
maar in Matth. 11:28-30).

Hypnose
Het zoeken naar bovennatuurlijke contacten is tegenwoordig erg in. Met het
occultisme kan men op een slechte manier een goede business opzetten. Er zijn
zelfs paranorma-beurzen. Het is gevaarlijk om daar binnen te gaan. Aan de
buitenkant kan er wel worden gebeden en geëvangeliseerd. Ik ontmoette eens een
godsdienstleraar, die samen met anderen had geëvangeliseerd bij een paranormale
samenkomst. Ze probeerden eerst waarschuwende folders uit te delen. Tijdens de
samenkomst bleven ze buiten het gebouw bidden. Het duurde niet lang of de
mensen kwamen via het loket weer naar buiten. Ze kregen hun geld terug. De
occulte voorganger had gezegd, dat hij niets kon doen omdat er een macht buiten
het gebouw was wat dit verhinderde. Op de Veluwe is er ook wel eens zoiets
gebeurd. Zo’n occulte genezer en wonderdoener kan ook geen biddend persoon in
zijn samenkomst verdragen. Deze christen kan dan worden vermaand om het
gebouw te verlaten.
In Goes mislukte eens een soort paranormale beurs. Iemand uit de buurt had dit met
anderen geregeld. Hij heeft kans gezien om dit vóór te financieren. Er werd veel
publiek verwacht. Toen werd er vanuit verschillende kerken in een speciale
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samenkomst tegen gebeden. Er was een opmerkelijk lage opkomst. De
initiatiefnemer is hierdoor failliet gegaan.
Er wordt tijdens deze samenkomsten nogal eens gewerkt met hypnose, zoals bij
optredens van Uri Geller. Tijdens lepeltjes kunnen krom gaan, oude horloges kunnen
weer gaan lopen. Mensen worden begeesterd door allerlei opzienbaarlijke acts. Ik
heb gemerkt dat dit zelfs veel indruk maakt op reformatorische tieners. Heel wat
tieners uit mijn klassen kijken naar zulke zaken. Ze luisteren in verhouding ook veel
naar komieken, die het niet schuwen om te spotten met anderen en met het
christelijk geloof. Verder zijn er in toenemende mate tieners uit onze kringen die
graag naar misdaadfilms kijken. Er worden stiekem heel wat films en zondige
uitzendingen gedownload door reformatorische jongeren. Vooral ook op dit gebied
gaat satan rond als een verleidende, spottende slang, zoekende wie hij als prooi zou
mogen verslinden.
Je kunt het occultisme al onverwachts tegenkomen op een terras, ergens in de grote
stad. Dit gebeurde eens bij een jeugdvriend van mij. Hij was er met iemand anders.
Tegenover hen zat een man. Deze pakte een grote glazen asbak op en bracht deze
naar zijn mond. Volgens de jonge vriend verdween deze grote asbak op de één of
andere manier in zijn mond en verder in zijn lichaam. Als het zo is gebeurd, kan het
hypnose zijn geweest. Hij vroeg de jongens om met hem mee te gaan, want dan zou
hij hen nog wel eens wat meer laten zien… Ze zijn hier gelukkig niet op ingegaan.
Blijf uit de buurt van de verleidende slang… blijf uit zijn domein!
Speel niet met hels vuur!
Tijdens een occulte samenkomst moesten eens vier mensen op het podium komen.
Op een gegeven moment hielden ze hun handen op een bepaalde afstand boven
een tafel op het podium. Daarna moesten ze van de hypnotiseur de handen
gelijktijdig omhoog bewegen. De tafel ging op afstand met de handen mee naar
omhoog. Niemand zat er aan de tafel en de tafel was aan niets verbonden. Het
publiek was onder de indruk. Stiekem had echter iemand in het publiek een foto
genomen van de zwevende tafel. Dit was niet toegestaan. Daarna liet deze persoon
de foto ontwikkelen. Wat zag hij tot zijn verbazing op de foto?... De tafel stond
gewoon nog op het podium! Het hele publiek was door de hypnotiseur
gehypnotiseerd.
Door hypnose kun je spoedig worden ingepakt. Stel je hart er nooit voor open!
Ik was eens bij een samenkomst van de Rusland-Duitser Peter Peters. Hij was een
leidende voorganger van de Evangelie-Baptisten in de Sovjet-Unie. Hij had jaren
vervolging achter de rug, samen met andere geloofsgenoten. Ze hadden hun geloof
niet verloochend in de verdrukking. Daarna was er meer vrijheid voor de christenen
gekomen in Sovjet-Unie. Westerse invloeden kwamen binnen. Peters vertelde, dat er
toen een occult gevaar op de Russische televisie was verschenen. Een occultist had
daar een eigen programma, waarin hij allerlei occulte wonderen tevoorschijn toverde
of liet verrichten. Zelfs de Russische christenen werden daardoor beïnvloed.
Christelijke jongeren konden hierdoor in vervoering worden gebracht, waardoor het
christelijk geloof afbreuk werd gedaan. De Russische gelovigen besloten toen
eendrachtig te bidden tegen deze occulte uitzendingen. Op een gegeven moment
gebeurde er voor de ogen van de vele kijkers iets afschrikwekkends tijdens een
uitzending van dit programma. Het gezicht van occulte wonderdoener raakte
verwrongen en kreeg de satanische beeltenis, zoals men de duivel wel placht af te
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beelden, met horentjes en al! De kijkers schrokken toen zo geweldig van dit
afschuwwekkende beeld, dat ze massaal niet meer naar dit programma wilden
kijken. De kijkdichtheid (die wordt gemeten) werd toen zo laag en het protest kwam
zozeer aan het licht, dat het programma daarna is gestopt.

Arthur in de occulte greep
Het is al weer een tijdje geleden dat ik kennis maakte met Arthur. Mijn kinderen
waren nog klein. Arthur was een jaar of negentien. Hij kwam nogal eens op het veldje
voor ons huis. Hij zag er best wel gevaarlijk uit met zijn min of meer kaalgeknipte
hoofd. Hij leek wel op een skinhead, met eigenschappen van een neonazi. Er werd
verteld dat hij thuis wapens had. Hij hield zijn radio met dreigende beatmuziek
meerdere malen gevaarlijk dicht bij mijn spelende kinderen. Voorzichtig sprak ik hem
er over aan. Ik zag hem echter al snel agressief worden, zodat ik het over een
andere boeg gooide. Ik zei hem dat ik veel van popmuziek afwist en nodigde hem uit
om er samen met zijn vriend bij mij thuis over te praten. Hij nam de uitnodiging aan,
met de voorwaarde dat hij dan ook zou mogen laten zien wat hem boeide. Ik
vermoedde dat hij occulte belast was, wat inderdaad ook is gebleken.
Niet lang daarna zaten we in mijn achtertuin te praten. Hij liet me foto’s zien van
‘hellracer’(?)-films. Hij was daar helemaal weg van. Het was afschuwelijk om te zien.
In die films spelen menselijke gedrochten met gezwellen en spijkers in het hoofd in
duivelse en helse gebieden. Ik liet hem daarna voorbeelden van omkeermuziek
horen (met een daaraan verbonden evangeliserende boodschap). Op een gegeven
moment hoorden we een heavymetal song. Arthur werd daarbij zichtbaar enthousiast
en opgewonden en herhaalde zoiets als: ‘Dat wil ik hebben, dat wil ik hebben’. Hij
wist dat het occulte muziek was met een verboden tekst erin, terwijl hij het lied niet
eerder had gehoord. Ik kon het er zelf niet uithalen. Daarna liet men op het bandje
slecht één opgenomen geluidsfragment horen, los van de zware muziek. In de
muziek verstopt waren uitspraken van Hitler verborgen, die gingen over het
ombrengen van Joden in de gaskamers. Arthur had dus een occulte antenne.
Ik probeerde hem te benaderen met het Evangelie, maar hij week steeds schichtig en
angstig van dit onderwerp af. Daarna kwam hij een keer naast me lopen en vroeg me
angstig of de hel wel echt was. Ik zei hem dat die angst kwam omdat hij zich teveel
bezig hield met deze zaken. Op een gegeven moment zag ik hem gejaagd, met
harde muziek in zijn auto, door het dorp rijden. Kort daarop is hij door de politie
opgepakt wegens medeplichtigheid aan moord.
Een kennis van hem had zijn al wat oudere huisbaas vermoord. Ze zeggen dat Arthur
het mes heeft geleverd. Daarna heeft hij in de gevangenis gezeten.
Mensen die er gevaarlijk en dreigend uitzien kunnen juist ook eenzaam en ellendig
zijn. Ze camoufleren hun gevoelens door stoer gedrag. Toen ik nog niet zolang
christen was en misschien nog maar net twintig jaar oud, liep ik een keer te
evangeliseren in Middelburg. Iemand anders had een goede folder gemaakt met
daarop een foto van een omgevallen bierglas. De titel van de folder was: ‘Het glas is
leeg’. Ik liep op een gegeven moment langs bar American. Daar zag ik een oude
kennis op het terras zitten.
Wim sprak mij aan. Daarna volgde er een gesprek over het geloof. Op den duur had
vormde zich een groepje barbezoekers rondom ons op het terras. Toen kwam er een
Morris Mini aanrijden op het plein. Deze werd geparkeerd aan de overkant van de
bar. Ik dacht eerst dat het kleine autootje vol was, maar er kwam slechts één grote
kerel uit de auto. De jongens zeiden tegen me dat deze man reddeloos verloren
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was… zo slecht was hij. Voor mij zag hij er toen uit als een gevaarlijke kolos, die
vervolgens ook nog mijn richting uit kwam lopen!... De angst overviel me en ik was zó
verdwenen van het terras. Ik was echter aan de verkeerde kant van het plein
‘gevlucht’.
Toen ik dacht dat de kust veilig was, wilde ik voorzichtig weer langs de bar
teruglopen. Plotseling kwam de kolos uit de bar… recht op mij af! Ik kon hem niet
ontwijken. Hij ging voor mij staan en zei: ‘Waarom krijg ik geen folder?’ O, natuurlijk
kon hij een folder krijgen. Daarna bleef hij met zijn hand wenken en gebood me:
‘meer, nog meer…’ Zo heb ik hen een stapeltje folders gegeven, die hij daarna is
gaan uitdelen in de bar. Later vertelde iemand me dat de evangelisatiefolder zelfs op
de ruit van de bar was geplakt. Zo zie je maar dat ik onterecht een evangeliserende
angsthaas was…
Een mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Het ligt niet aan ons
om iemand af te schrijven op het uiterlijk. Sommigen stellen zich occult op, terwijl ze
snakken naar aandacht en een helpende hand. Anderen zijn te ver gegaan in het
zoeken naar occult genot. Zij kunnen gekomen zijn tot ‘the point of no return’.
De verleiding tot sommige zonden is als een deur met alleen een knop aan de
buitenkant. Als je de verkeerde ruimte binnengaat en de deur achter je loslaat, kun je
deze niet meer open doen zonder hulp van buitenaf. Meestal ontstaat deze situatie
als je te ver gaat in sommige zonden. In het begin kun je nog wel terug door je
sprekende geweten, maar op de duur is de terugweg geblokkeerd door de
verharding.

De jonge dominee en de horoscoop
Een jonge dominee wilde zijn gemeente eens laten zien, dat astrologie niets dan
dwaasheid was. Hij wilde dat zelf uit ondervinding bewijzen. Zodoende trok hij voor
zichzelf een horoscoop. Vervolgens vertelde hij zijn gemeente, wat hij had gedaan en
wat hem was voorspeld. Tot zijn verbazing en schrik begon de voorspelling echter uit
te komen! Hij kreeg perioden van verschrikkelijke angst. Hij verloor zelfs zijn
onderscheidingsvermogen en het inzicht in de Bijbel, dat hij voorheen bezat. Zijn
zielsconflict werd hem haast ondraaglijk. Tenslotte wierp hij zich op zijn knieën neer
voor God, en beleed Hem berouwvol zijn zonde. Hij besefte nu terdege dat je niet
mag spelen met deze magische kunst en jezelf hiermee niet in verzoeking brengen.
Niet voor niets bidden we in het gebed des Heeren: ‘Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.’ Na zijn berouwvolle bekentenis tegenover God, werd
deze jonge dominee bevrijd van zijn geestelijke benauwdheid en vanaf dat moment
kwam de rest van de horoscoop niet meer uit.

Magie in het heidendom
De vader van Nicky Cruz zwarte en witte magie heeft uitgeoefend. Deze occulte
macht komt volop voor in heidense gebieden, zoals je die nog vindt in Afrika,
Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Bij allerlei inheemse stammen zijn nog tovenaars,
magiërs, medicijnmannen en –vrouwen, voodoopriesters en mediums aanwezig.
In heidense stammen hebben de medicijnmannen en mediums grote macht. De
stamleden geloven in hun occulte macht en denken dat ze contact hebben met de
geesten van de voorouders. In de bossen zien ze allerlei lichtjes zweven. Dit zijn
vuurvliegjes en glimmende beestjes die het licht van de maan en de sterren
weerkaatsen. Er zijn in heidense stammen veel animisten. Zij vereren de geesten
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van hun voorouders en de dorpsgeesten, die zorgen voor het geluk en de veiligheid
van de dorpsbewoners. Naast elk huis staat dan een ‘geestenhuis’, waarin de
geesten van de voorouders wonen. Ik had eens een Surinaamse jongen in de klas:
Jerry. Hij woonde inmiddels in Nederland, maar zei nog zo’n geloof te hebben. Het
geestenhuis was echter nog in Suriname. Zijn eerste handeling tijdens mijn eerste
godsdienstles was het tekenen van een duivel op zijn godsdienstschrift. Hij liet het
me zien en vroeg of hij het goed had getekend. Ik antwoordde hem, dat de duivel
gebonden is. Hij tekende toen ‘ketenen’ aan de duivel op zijn schrift. Dat was beter.
Op den duur ging hij goed opletten tijdens de godsdienstlessen. Later liep hij met een
Bijbel op zak. Hij bad zelfs samen met twee andere leerlingen. Een evangeliserende
bekende van me sprak hem aan in Middelburg. Bij hem heeft hij enkele keren een
christelijke samenkomst bezocht. Een andere keer was hij weer van zijn geloof af en
had hij drugs in zijn tas. Ik geloof dat hij daarna weer een Bijbel bij zich had. Wat zal
er van hem zijn geworden?
In het animisme denkt men zelfs dat levenloze dingen bezielt kunnen zijn met
geesten van overledenen. In veel heidense natuurgodsdiensten gelooft men dat de
geesten van de voorouders hen in de gaten blijven houden: of ze zich wel houden
aan de overgeleverde wetten, waarden, normen en gebruiken. Als ze daar tegen
zondigen kunnen ze zwaar worden gestraft. De pasgeboren baby’s worden al door
de medicijnman ‘occult ingezegend’. Men moet daar iets voor geven. Vanaf dat
moment is de baby voor de rest van zijn of haar leven occult belast en onderworpen
aan de macht van de demonen. Een tovenaar, voodoopriester of medicijnman is
daarbij de tussenpersoon, het medium, tussen de normale wereld en de paranormale
(bovennatuurlijke) wereld.
In deze sfeer werd in Laos eens een jaarfeest gehouden voor de geesten. Er moest
daarbij een offer worden gebracht. De medicijnman raakte in trance en sprak met de
geesten. Volgens hem waren de dorpsgeesten woedend omdat ze niet genoeg offers
hadden gekregen. Als groot offers wilden ze een kind. Na een lang gebed wees het
medium een jongen aan. Het medium greep het huilende kind en sprak hardop tot de
geesten: ‘Hier is het kind; wij offeren het aan u, doe ermee wat u wilt.’
Het slachtoffer schreeuwde… maar plotseling ging het geschreeuw over in
nietszeggende klanken. Het angstig sidderende kind was vanaf dat moment
doofstom. Dat was het offer.
In een aantal van zulke gevallen is door de kracht van de evangeliebediening van
een zendeling zo iemand tot geloof gekomen, waarbij de vloek werd verbroken… de
geredde persoon kreeg daarbij de spraak weer terug. Je ziet dit ook bij de bediening
van de Heere Jezus, toen Hij op aarde de bezetenen genas. We lezen hierover in
Luk. 11:14: ‘En Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de
duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de schare verwonderde zich.’ In
Matth. 12:22 lezen we zelfs: ‘Toen werd tot Hem gebracht een van de duivel bezeten,
die blind en stom was; en Hij genas hem, alzo dat de blinde en stomme beide sprak
en zag.’

Occulte belasting bij de Zoeloes
Erlo Stegen beschrijft in het boekje ‘Opwekking onder de Zoeloes’ ook de occulte
toestand waarin dit negervolk in Zuid-Afrika verkeerde. Je kunt dit nog uitgebreider
lezen in andere boeken over de zeer opmerkelijke wonderen van God onder de
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Zoeloes, vanaf het begin van de opwekking in 1966. Het wemelde er voor die tijd van
toverdokters, tovenaressen en bezetenen (met allerlei kwalen). Er waren ook
heksenscholen. Het boekje geeft ons een helder beeld van het machtige werk van
God in een occulte, puur heidense samenleving.
Erlo Stegen kreeg een roeping om zending te bedrijven onder de Zoeloes. Het heeft
hem, vooral in het begin, veel moeite, beproeving en teleurstelling bezorgd. Voor de
opwekking begon, was hij er al twaalf jaar zendeling, terwijl er zeer weinig vrucht was
te zien op zijn bediening. De blanke boeren en christenen in de omgeving van de
Zoeloes hadden deze negers niet jaloers kunnen maken op hun godsdienst.
Sommigen wilden misschien nog wel voor de vorm het christendom tot op zekere
hoogte overnemen, maar ze wilden de eigen tradities daarbij vast blijven houden. Ze
verklaarden: ‘Wij willen doorgaan met het vereren van onze voorouders. Ook als wij
christen zijn, moeten wij met ons zieke kind naar de toverdokter gaan om erachter te
komen waarom het kind ziek is en wie het ziek heeft gemaakt. Als iemand gestorven
is, moeten wij een feest voor de overledene houden, om zijn geest terug te halen en
tot hem te bidden, want we geloven dat de geest van de overledene in een slang
woont.’ Ze luisterden nog wel naar de preken van Erlo Stegen, maar gaven geen
gehoor aan de eisen van Gods Woord.
Een oude vrouw vroeg eens na een preek van Stegen, of het waar was, wat hij tegen
hen zei over het werk en de macht van Jezus. Erlo beaamde dit. Ze vroeg vervolgens
aan hem: ‘Ik heb een volwassen dochter die waanzinnig is. Zou u aan uw God
kunnen vragen of Hij haar geneest?’ Erlo stemde hiermee in. Hij is met de weduwe
meegegaan naar de bezeten dochter. Het meisje zat in het midden van een hut, aan
handen en
armen vastgeboden met ijzerdraad, dat diepe, bloedige wonden in haar huid had
gesneden. Zij bleef met kracht aan de boeien trekken. Ze sprak in vreemde en
bekende talen. De wanhopige moeder gaf te kennen: ‘De laatste drie weken heeft zij
niet opgehouden met praten. Dat gaat dag en nacht door. Ze eet niet en slaapt niet.
Wij brengen haar het eten, maar ze pakt het bord en gooit het tegen de muur.’ Ze
moest wel zo vastgebonden blijven, want ze scheurde de sterkste touwen stuk.
Zodra je ze losliet, ging ze alles in de omgeving vernielen en verwoesten, tot haar
eigen kleren toe.
Er woonde een man in de buurt met een groot litteken, omdat ze hem had gebeten.
Als ze iemand beet, liet ze niet los, zodat men met geweld het slachtoffer moest
bevrijden. Al de dieren die de weduwe bezat, had ze al aan de geesten geofferd. De
koeien had ze verkocht, om de medicijnman te betalen.
Erlo Stegen en zijn medewerkers hebben het meisje meegenomen, om op een
andere plaats voor haar te bidden. Nauwelijks hadden ze het meisje naar een
gezellig ingerichte kamer gebracht, of ze begon het meubilair daarin te vernielen.
Uiteindelijk lieten ze alleen het bed staan. Daarna begon het waanzinnige meisje de
springveren uit het matras te trekken. Vervolgens ging ze de ruiten en raamkozijnen
vernielen. Drie weken lang hebben ze voor haar gebeden, maar het meisje werd niet
beter. Ze ging onophoudelijk door met het zingen van satanische en godslasterlijke
liederen, zoals alleen de satan kan ingeven.
Op den duur was Erlo aan het eind van zijn krachten en een zenuwinzinking nabij.
De mensen in de buurt wisten dat Erlo en zijn medechristenen voor het meisje baden
en dat hij in één van zijn preken had gezegd: ‘Ga niet naar de medicijnman, offer
geen ossen en geiten aan de geesten. Jezus is het antwoord op elk probleem. Kom
tot Hem!’
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Erlo schrijft ons verder: ‘Met al onze krachten hadden wij gebeden: ‘O God, niet onze
naam staat op het spel. De mensen zullen niet zeggen dat wij gefaald hebben, maar
ze zullen zeggen: het is Jezus die gefaald heeft.’Toch bleef de hemel als van koper.
Geen antwoord op onze gebeden. Tenslotte gaven wij allemaal de moed op en
moesten het meisje terugbrengen.’

Opwekking onder de Zoeloes
Erlo Stegen heeft moeten leren dat het niet door onze eigen kracht en door ons
godsdienstige geweld zal geschieden, maar door de Geest van God (Zach. 4:6). Dat
is natuurlijk ook een les voor ons!
Toen Erlo aan het eind van zijn godsdienstige activiteiten was gekomen en God hem
schuldig, nederig en afhankelijk had gemaakt, kwam de Heilige Geest met het
opwekkende werk van God, zoals bij de Pinksterdag.
In de ruimte waar zij waren kwam er plotseling ook het geluid als van een krachtige
wind. Gods Geest kwam niet alleen over die plaats, maar ook over de hele streek. De
mensen werden hierdoor naar de gelovigen toe gebracht. De eerste die kwam was
een tovenares, die 7 km verderop woonde en een heksenschool leidde. Ze gaf in
haar nood te kennen: ‘Ik heb Jezus nodig. Kan Hij mij redden? Ik ben gebonden met
ketenen van de hel. Kunt u deze boeien losscheuren?’ De Heilige Geest had haar op
de juiste plaats gebracht. Ze uitte zich verder: ‘Als Jezus mij nu niet redt, dan sterf ik
vandaag nog en ga ik naar de hel.’ Ze wilde haar zonden belijden en door Jezus
worden bevrijd van de boze geesten, die ze zelfs met name noemde. De christenen
zongen daarop het volgende Paaslied:
‘Hij is opgestaan, Jezus is de machtige Overwinnaar.
Hij overwon de duivel. Hij rekende voorgoed af met zonde en dood.
We hoeven niets te vrezen.
Hij heeft de prijs betaald met Zijn eigen bloed!’
Op een zeer opmerkelijke wijze is deze tovenares bevrijd van we 300 sterke
demonen. Zij verdedigden zich door vanuit de vrouw te roepen: ‘Wij zijn 300 sterke
krijgslieden en zullen deze persoon niet verlaten.’ Na haar bevrijding riep ze uit, met
een hemelse glans op haar gezicht en in haar ogen: ‘O, wat heerlijk, Jezus heeft me
bevrijd. Jezus heeft deze ketenen van de hel verbroken!’
Na deze heks kwamen de toverdokters, daarna de bezetenen. Zo waren de
gelovigen twee maanden lang dag en nacht bezig in het heerlijke, bevrijdende werk
van God.
Erlo Stegen verhaalt ons: ‘En de mensen bleven toestromen. Wij hoefden maar voor
het huis te gaan kijken, op welk uur van de dag, op welke dag van de week dan ook,
altijd stonden er honderd of tweehonderd mensen te wachten. Verstokte zondaars
huilden als kleine kinderen. ‘Wat is er met jullie aan de hand?’vroegen wij. ‘Wij zijn
zondaren!’ De Geest van God had hen overtuigd van zonde, van Gods gerechtigheid
en hun ongerechtigheid. Het leek net of de dag des oordeels was aangebroken.’
Bij sommigen was het zondebesef zo diep, dat ze niet konden geloven dat Jezus hun
zonden kon vergeven. Zij wilden hun zonden één voor één en met name noemen.
Maar dan brak gelukkig ook plotseling het licht door en konden ze de vergeving van
hun schuld aanvaarden. Met een stralend gezicht en grote blijdschap verlieten ze de
plaats waar ze huilend waren aangekomen.
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Daarna is op een andere plaats ook het bezeten meisje genezen, waar ze zes jaar
daarvoor drie weken tevergeefs hadden gebeden.
God is groot! Achteraf mogen wij Zijn wijze wegen bewonderen en Hem aanbidden!
In het Zoeloegebied is een groot zendingswerk ontstaan. De hoofdzendingspost is in
Kwa Sizabantu (vertaald: ‘de plaats waar mensen hulp vinden’).

Sterker dan de demonen
Jan Pit is directeur van ‘Kruistochten’ in Afrika geweest. Hij was ook acht jaar
zendeling in Laos. In het boek ‘Nooit keer ik terug’ beschrijft hij het dramatische
levensverhaal van Loen Sieng. Hij evangeliseerde met Sieng, die jarenlang medium
was geweest, en veel kon vertellen over de demonenwereld. Jan Pit vertelt ons in het
hoofdstuk ‘Sterker dan de demonen’ over zijn eerste confrontatie met demonen in het
dorp Tjoet Song. De zendeling Pit wist toen nog weinig over demonen en zeker niet
over het uitdrijven van boze geesten. Hij ging samen met zijn vrouw Lies in 1965
naar het zendingsveld in Laos. De provincie waar hij werkte bestond uit zo’n duizend
dorpen, waarvan er meer dan 950 nooit met het Evangelie waren bereikt. Hij kwam
wel flessen Coca-Cola en whisky tegen. De fabrikanten van deze drank hadden toen
betere vertegenwoordigers dan de christenen.
Jan Pit voelde zich aanvankelijk machteloos toen hij met de machten van de
duisternis te maken kreeg.
Toen ze het dorp Tjoet Song naderden, kwam een vrouw, een occult medium
aanrennen. Jan Pit verhaalt: ‘Ze schreeuwde ons toe: ‘Ga weg, ga weg, jullie mogen
hier niet blijven!’ Sieng vroeg: ‘Waarom moeten we weggaan?’ Het medium
reageerde: ‘Toen jullie het dorp inkwamen, had ik contact met de geesten, maar toen
vluchtten de geesten weg, terwijl ze zeiden: ‘daar komen ze aan.’ De vrouw
vervolgde: ‘Ik was net bezig om een bezeten vrouw te helpen. Jullie hebben de
geesten weggejaagd. Nu kan ik niet meer voor haar doen.’ Sieng begreep het. Met
de zendelingen was de goede Geest meegekomen, zodat de boze geesten op de
vlucht gingen. Hij liet haar weten: ‘Onze God en de goede Geest zullen haar wel
helpen. Waar is ze?’
Het medium huiverde. Pit vertelt ons verder: ‘Even later kwamen we bij het huis van
de bezeten vrouw. Het was vol mensen. Vier sterke mannen hielden de vrouw vast.
Ze schreeuwde en spuugde naar de mannen. Toen ze ons zag, gilde ze en viel op
de grond. Ik was doodsbang. Venijnig keek zij mij aan en spuugde midden in mijn
gezicht. Ik werd misselijk en kwaad tegelijk.’
Sieng zag dat de vrouw overweldigd was door boze geesten. Hij vroeg de
Nederlandse zendeling haar te vertellen wie ze waren en wie Jezus is. Hij zou haar
helpen. Jan gaat verder: ‘Ik keek naar de vrouw. Het schuim stond op haar mond. De
vier mannen hadden de grootste moeite om haar in bedwang te houden. Hoewel ik
geen idee had wat ik moest doen, besloot ik toch om naast haar te gaan zitten. Ik
huiverde, bang dat zij mij weer zou spugen, wat dan ook onmiddellijk gebeurde! Ik
werd kotsmisselijk en wilde naar buiten gaan om te braken.
De dorpsbewoners keken mij uitdagend aan: ‘Toe dan,’ riep het medium, ‘help haar
als je kan. Anders moet je maar weggaan, dan zal ik haar wel helpen.’ Meteen
besefte ik dat ik niet uitgedaagd werd, maar God Zelf.’ Na allerlei innerlijke
overleggingen en pogingen vroeg de zendeling wanhopig: ‘Wat… wat moeten we nu
doen Sieng?’
‘Doe wat,’schreeuwde het medium, ‘of verdwijn!’
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Sieng keek Jan aan en antwoordde kalm: ‘We moeten die boze geest uitdrijven,
Adjaan (zendeling), in de Naam van Jezus.’ Jan Pit dacht ineens aan Paulus te
Filippi. Deze sprak tot de boze geest in de vrouw, die hem achterna liep, terwijl hij de
geest beval om haar te verlaten. Jan voelde zich toen plotseling een ander mens en
hoorde het zichzelf zeggen: ‘Ja, dit zullen wij doen, in de naam van Jezus.’
Pit verhaalt ons verder: ‘Sieng en ik gingen vlak voor de vrouw staan. Het leek alsof
de boze geesten beseften dat dit hun einde was, want ze begonnen door de mond
van de vrouw op ons te schelden: ‘Ga weg, we willen niets met jullie te maken
hebben!’ Ik besefte dat het de vrouw zelf niet was, die gesproeken had. Toen was ik
niet bang meer. ‘In de naam van Jezus gebieden wij jullie om die vrouw te verlaten.’
Alles ging nu bliksemsnel. De vrouw gaf een gil en zakte vlak voor mijn voeten in
elkaar. ‘Laat haar maar los,’zei Sieng. ‘Ze zal geen kwaad meer doen.’ Voorzichtig
lieden de mannen, die haar vasthielden, haar los. Ze bleef doodstil liggen. Sieng
greep haar hand en zei: ‘In Jezus’ naam, sta op!’ De vrouw gehoorzaamde als een
klein kind. Na het verkondigen van het Evangelie gaf de bevrijde vrouw te kennen: ‘Ik
wil Jezus volgen. Hij heeft mij verlost.’
Ze lieten een groepje christenen achter in die plaats. Voor het eerst hadden ze niet
alleen het Evangelie gehoord, maar ook de kracht ervan gezien en ervaren.
Zendeling Jan Pit heeft toen ervaren dat Gods macht toen nog net zo groot was als
2000 jaar geleden. En we weten ook nu dat Gods macht nimmer zal vergaan. Het is
ook naar het woord en de belofte van Christus in Mark. 16:17: ‘En degenen, die
geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in mijn Naam zullen zij duivelen
uitwerpen… (Zie verder Mark. 16:17-20, Luk. 10:17-20, Hand. 5:16, Hand. 8:7, Hand.
16:18, Hand. 19:11-12.)

Iwan, de gevangen slaaf
In het boek van Chrapov, ‘Het geluk van het verloren leven’, komen we ook ‘een
verloren occultisch leven’ tegen. Het is Iwan, die de zwarte magie beheerste en velen
door zijn toverkunst tot verbluffing bracht. Hij kwam naar de samenkomst van Pjotr
(de vader van Chrapov), om rust voor zijn ziel te vinden (blz. 143). Hij had psychisch
zwaar te lijden en vond nergens rust. Nadat hij een nacht bij de evangelist gelogeerd
had, werd hij door zijn heer, de satan, weer verdreven. Toen Pjotr hem de Heere
Jezus in Zijn reddende kracht had gepredikt, en Iwan werd genodigd, reageerde de
arme gevangen slaaf van satan: ‘Ik kan niet, mijn Heer laat het niet toe.’ Hij wilde wel
vastgeketend worden bij de evangelist, aan een stuk metaal in de grond… maar dat
kon hem niet redden. Zijn wil was vastgeketend aan de wil van satan. Kort daarna is
hij toen spoorloos verdwenen.
Laat je niet vangen door de mensenhater satan! Blijf daarom op afstand.
Wegvluchten van satan en vluchten tot Jezus is een heldhaftige daad!
De christelijke schrijver en counselor dr. Tim LaHaye verklaart in tientallen jaren
geleden al: ‘Eerlijk gezegd hoeven christenen over satan en het occulte niet veel
meer te weten, dan dat het zondig, nadelig en schadelijk is – iets om ver van zich
verwijderd te houden.
Inmiddels zijn de demonische invloeden via de massamedia al tot in de
(slaap)kamers van de reformatorische gezindte binnengedrongen. Het is dus bittere
noodzaak geworden om de demonische invloeden tijdig op te merken, om ze te
kunnen bestrijden. De occulte besmettingen dienen te worden opgespoord, voordat
er nog meer ontspoort.
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Slangenzaad contra Vrouwenzaad
In Openb.12 wordt ons een blik achter de schermen van het wereldgebeuren
gegeven. Daarin zie je dat het ten diepste in de wereldgeschiedenis gaat over de
strijd tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Deze strijd is begonnen bij de
zondeval in het paradijs. Ook in de hoofdstukken na Openb.12 zie je dat deze strijd
zich intensiveert in de laatste periode van de eindtijd. Gezien de tekenen der tijden
mogen we aannemen dat we in deze tijd leven. Ik heb deze zaken uitgebreid
uiteengezet in deel 1 van de serie ‘Overwinning op occulte machten’, getiteld:
‘Occulte machten en de overwinning van Jezus Christus’.

Het occulte slangenzaad
We lezen in Openb.12:4 dat de draak met zijn staart het derde deel van de sterren
van de hemel trok en op de aarde wierp. Dit zijn de met satan meegevallen engelen,
die demonen zijn geworden. Het zaad van de slang kunnen niet de kinderen en het
nageslacht van de slang zijn, want satan en zijn demonen hebben zich naar hun aard
nooit in aantal kunnen uitbreiden.
We lezen in Gen.3:15 dat God spreekt tegen de slang: ‘En Ik zal vijandschap zetten
tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de
kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.’ Er zal na de val op aarde
een voortdurende vijandschap zijn tussen de nakomelingen van de slang en de
nakomelingen van de vrouw – het zal een geestelijke strijd zijn tussen ‘slangen’ en
mensen. Vers 15 wordt wel het ‘Proto-evangelie’ of de moederbelofte genoemd. De
Studiebijbel geeft aan dat in het Hebreeuws het woord ‘zaad’ in beide gevallen
collectief is. Het is bemoedigend dat er staat in Rom.16:20: ‘En de God des vredes
zal de satan welhaast onder uw voeten verpletteren.’ Het blijkt hierin dus dat God zijn
gemeente gebruikt om de duivel en zijn demonen te bestrijden en te overwinnen. In
Christus zijn de gelovigen meer dan overwinnaars! (Rom.8:37).

In Christus zijn de gelovigen
meer dan overwinnaars!
Na de overwinning van Jezus Christus aan het kruis zijn satan en zijn demonen op
de aarde geworpen. We lezen hierover in Openb.12:9: ‘En de grote draak is
geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de
gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met
hem geworpen.’ De duivel en zijn demonen zijn dus in hun volledige, oorspronkelijke
aantal de gehele wereld aan het verleiden. Vanuit het Grieks lezen we, dat hij de
hele bewoonde wereld misleidt. Het staat er als een vaststaand feit en betekent dus
dat je wordt verleid als je in het gezicht van de satan bent. Als hij op een min of meer
verborgen wijze aanwezig is in het programma op je computerscherm, heeft hij jou in
het vizier; je bent dan in zijn gezichtsveld. Op het moment dat je op zijn werkveld
komt, ben je in zijn machtsgebied. Je moet tijdig zien te ontdekken waar hij mensen
beïnvloedt en hoe hij dit doet. De toornige occulte slang probeert met geweld, list en
bedrog de (gelovige) mensen met zijn rivieren van vervolging en verleiding mee te
sleuren (vers 15). Houd serieus rekening met het gevaar dat je bedreigt! Er staat niet
voor niets in vers 12: ‘Wee hen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is
tot u afgekomen, en heeft grote toorn, wetende, dat hij een kleine tijd heeft.’ In de
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korte tijd die hem nog rest zal hij alles op alles zetten om er nog velen mee te sleuren
in het verderf…
Gelukkig hebben de gelovigen twee vleugels gekregen, namelijk het geloof en het
gebed, waardoor ze buiten het gezicht van de slang kunnen komen (vers 14).
Bovendien duidt vers 16 op een Goddelijk ingrijpen ter bescherming, waar we zien
dat ‘de aarde de rivier verzwolg’.

Het zaad van verleiding
Uit dit alles blijkt dat satan in de westerse situatie het zaad van de verleiding
uitstrooit, om de mensen mee te kunnen sleuren binnen zijn machtsgebied. Hij
gebruikt daartoe zijn demonen en de mensen die al door hem zijn beïnvloed. Verder
zal hij op een geestelijke en vaak occulte wijze alle moderne communicatiemiddelen
gebruiken. Hij communiceert via de het internet, de massamedia, de films, de shows,
de computergames en de popmuziek.
Het zaad dat de slang in de harten van de mensen strooit, zijn de verleidende
invloeden, de zondige gedachten, verwarde, chaotische en negatieve gevoelens en
ook de wettische wereldse grondbeginselen.

Het zaad van de slang
wordt gestrooid in de harten van de mensen
Het zaad van de slang wordt op geestelijke wijze gestrooid in harten van de mensen.
Satan en zijn demonen communiceren met ons via onze gedachten. Zolang onze wil
niet overeenstemt met de boze influisteringen, doen wij geen zonde. Op het moment
dat we instemmen met de verkeerde ingevingen wordt het zaad ontvankelijk voor ons
en ‘landt’ het in ons hart.
Stel je voor dat er wordt ingefluisterd, dat je weinig of niets waard bent en dat de
mensen je uiteindelijk niet mogen. Als je er geen gehoor aan geeft is er niets aan de
hand, maar als je het over neemt en gaat denken dat dit inderdaad zo wel zal zijn,
zal het verkeerde zaad bij je opkomen en gaan voortwoekeren in je leven.

Let op de gehele mens!
De zaad wordt gestrooid op de bodem van het hart. Ik denk dat in heel wat gevallen
met hart en geest in de Bijbel hetzelfde wordt bedoeld. Het is goed om te weten hoe
een mens in elkaar zit. We lezen in 1 Thess.5:23: ‘En de God des vredes heilige u
geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk
bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.’ In deze tekst wordt de
gehele mens getekend. In de Studiebijbel wordt hierbij uitgelegd dat ‘geest, ziel en
lichaam’ een omschrijving is voor de gehele mens. Na wat nadere toelichting wordt
verder verklaard: ‘Resumerend kunnen we zeggen, dat de geest dat deel van de
mens is, waarmee Gods Geest Zich verbindt (Rom.8:16). We zouden dus kunnen
zeggen dat ‘geest’ het God-bewustzijn, ‘ziel’ het zelfbewustzijn en ‘lichaam’ het
wereld-bewustzijn is.’
In de geest of in je hart kun je dus (de aanwezigheid van) God en Jezus Christus
ervaren, maar ook andere geesten of geestelijke invloeden uit de paranormale of
bovennatuurlijke wereld. Het psychische deel heeft te maken met het zelfbewustzijn.
De natuurlijke, zichtbare en voelbare wereld ervaar je met je lichaam.

34

Jezus is gekomen om de gehele mens
te verlossen en te herstellen
Jezus is gekomen om de gehele mens te verlossen en te herstellen. Op godsdienstig
en kerkelijk gebied is men nogal eens eenzijdig bezig op rationeel (verstandelijk en
leerstellig) gebied, of meer op emotioneel (menselijk en herstellend) gebied. Jezus
heeft ons het goede, evenwichtige voorbeeld gegeven, door te leren, te genezen en
te herstellen, maar ook geestelijk op te voeden. Het is niet goed om ons af te zetten
tegen andere stromingen en daardoor de insteek van onze theologie te bepalen.
Laten we van elkaar leren en zoeken naar een goed, bijbels evenwicht!
Ik denk dat bijbelgetrouwe christenen alle elementen van het christelijk geloof mee
moeten nemen in het christelijk leven. Wij dienen hierbij te letten op het positief
omgaan met ‘de orthodoxie’ (de gezonde leer), ‘de orthopraxis’ (het juiste leven) en
‘de orthocardia’ (dat je het christelijk hart op de juiste plaats hebt). Zorg dat je in en
boven alles de liefde tot God en de naaste op het oog hebt. Jaag naar eenheid en
vrede. Wees barmhartig (‘warmhartig’) en vol bewogenheid voor het behoud en het
welzijn van anderen.

Geestelijke communicatie
We gaan weer terug naar de beïnvloeding van de geest of het hart van de mens.
Paulus verklaart in Rom.8:16 dat ‘de Geest met onze geest getuigt, dat wij kinderen
van God zijn’. De Heilige Geest maakt dus contact met onze menselijke geest en
bevestigt aan ons dat wij kinderen van God zijn. Hij getuigt samen met onze geest.
Er is dus een onderlinge communicatie met onze gedachten.
De satan en zijn demonen communiceren in de geestelijke wereld ook met onze
gedachten. We lezen in Rom.1:28 dat, omdat het de zondige mensen ‘niet goed
gedacht heeft God in erkentenis te houden, God hen overgegeven heeft in een
verkeerd denken, om te doen dingen, die niet betamen’.
Na de zondeval hebben mensen hun gedachten en verlangens afgestemd op het
verkeerde denken en willen van de vorst der duisternis. Het gevolg hiervan lezen we
in Gen.6:5-6: ‘En de HEERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was
op de aarde, en al het overdenken (de overleggingen) van de gedachten van zijn hart
ten alle dagen alleen boos was.’ In Gen.8:21 wordt ook gezegd dat het overdenken
van het hart van de mens vanaf zijn jeugd boos is. Het komt erop neer dat het kwaad
huist in het hart van de mens, terwijl er een open communicatielijn is naar de
demonische geestenwereld.

Er is een open communicatielijn
naar de demonische geestenwereld
Ik heb vernomen dat de officiële radio’s in Noord-Korea door de communistische
overheid zijn afgestemd op de staatszender(s). Ze kunnen daardoor in dat land niet
afstemmen op westerse zenders, die ‘christelijke gedachten’ uitzenden. Op deze
wijze wil ook satan zijn duistere heerschappij bewaren over de gedachten van de
mensen. Bij gelovigen, die al tot andere gedachten zijn gekomen, is hij met zijn
onderdanen als stoorzender bezig om een goede geestelijke communicatie te
verhinderen of te verstoren. Hij is daarbij vaak op religieus en godsdienstige en
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wettisch gebied bezig, om christenen in verwarring en twijfel of starheid te brengen
en ze te laten dwalen in leer of leven. De gave van de onderscheidingen van de
geesten is daarom van groot belang! Dat is een speciale charisma van de Heilige
Geest (zoals je dit leest in 1 Kor.12:10). Hierdoor kunnen we de werking van de boze
geesten ontmaskeren en de geesten beproeven of ze uit God zijn of niet (1 Joh.4:1).

Word vernieuwd in je denken!
In de uitnodiging tot Gods genadeverbond wordt in Jes.55:7 verkondigd: ‘De
goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere
zich tot de HEERE, zo zal Hij zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij
vergeeft menigvuldig.’
Bekering is ‘verandering van denken en doen’. Goddelozen moeten zich niet meer
laten leiden door hun verkeerde gedachten, maar bedenken hoe God denkt en wat
Hij wil zijn voor zondaren. De HEERE heeft geen lust in de dood van de goddeloze,
maar wel daarin, dat hij zich bekeert van zijn wegen, en leeft (zie Ezech.18:23). Hij
wil een nieuw hart en een nieuwe geest in het binnenste geven van afvalligen
(Ezech.36:26). Hij vervolgt in vers 27: ‘En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste
van u; en Ik zal maken, dat u in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult
bewaren en doen.’
Naar de zondaren zelf komt Zijn vermaning en welmenende nodiging: ‘Werpt van u
weg al uw overtredingen, waardoor u overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en
een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israel? Want Ik heb
geen lust aan de dood van de stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom
bekeert u en leeft.’
Het is opmerkelijk dat je in de genoemde teksten ziet dat God een nieuw hart geeft
en dat een zondaar zichzelf ook een nieuw hart moet maken. Je wordt op geestelijk
gebied dus ingeschakeld om gelovig mee te werken. Hij activeert en doet het, maar jij
moet het ook actief doen! En je wilt het ook doen als je Gods gedachten leert
kennen. Calvijn schrijft ergens dat het geloof het besef is dat God goedertieren
gedachten over mij heeft.
Dat komt overeen met wat we lezen in Jer.29:11-14a, waar we lezen: ‘Want Ik weet
de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten van vrede, en niet
van kwaad, dat Ik u zal geven het einde en de verwachting. Dan zult u mij
aanroepen, en heengaan, en tot Mij bidden ; en Ik zal naar u horen. En u zult Mij
zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met uw ganse hart. En Ik zal van u
gevonden worden, spreekt de HEERE.’ (Daarvoor had Hij juist gewaarschuwd voor
hen die vals profeteerden in Zijn Naam, die Israël verkeerd en bedrieglijk deden
dromen en denken.)

Weet jij hoe God over je denkt?
Weet jij hoe God over je denkt? Ik hoop dat je zult beseffen en weten dat God voor
jou ook is als de vader van de verloren zoon in de gelijkenis (Luk.15).
‘Word daarom de wereld niet gelijkvormig, maar word (steeds weer) veranderd en
hervormd in de vernieuwing van je denken, om de goede, welgevallige en volmaakte
wil van God te beproeven en te erkennen’ (Rom.12:2). In de Willibrordvertaling lezen
we in Rom.12:2: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen,
met een nieuwe visie.’
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De belangrijke geestelijke wereld
De onzichtbare geestelijke wereld is eigenlijk belangrijker dan de zichtbare wereld.
Vanuit de geestelijke wereld worden wij gestuurd en geleid. In Hebr.11 zie je hoe het
geloof juist rekening houdt met de dingen die je niet ziet. Het geloof is zelfs een
bewijs van de zaken die men niet ziet (vers 1). Het geloof verwezenlijkt, realiseert en
demonstreert zaken die je niet ziet. We lezen in de Statenvertaling: ‘Het geloof nu is
een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van de zaken, die men
niet ziet.’ Het Griekse woord ‘hupostasis’ (verwezenlijking) spreek duidelijke taal. Het
betekent verder: wezen, grondslag, verwerkelijking. Het Griekse woord ‘elegchos’
betekent: demonstratie, het leveren van het overtuigend bewijs. In het vervolg van
hoofdstuk 11 worden de geloofshelden uit het Oude Testament genoemd, die door
geloofsdaden het bewijs hebben geleverd dat de onzichtbare geestelijke zaken
belangrijker zijn dan de zichtbare natuurlijke dingen.
Wij dienen daarom ook meer rekening te houden op de onzichtbare geestelijke
zaken, die op ons afkomen en ons beïnvloeden. Er zijn dus zowel goede geestelijke
invloeden als kwade, demonische invloeden. Je moet ze beide leren onderscheiden,
om er goed mee om te kunnen gaan. De onzichtbare geestelijke zaken bepalen
uiteindelijk ons leven en de gang die we maken naar het eeuwige leven.
Er wordt dus gecommuniceerd via onze gedachten en er wordt op een geestelijke
wijze gezaaid in de akker van ons hart.

Wat komt er in de akker van je hart?
Dat je hart of je geest de akker is waarin het kwade en ook goede zaad wordt
gestrooid, komt overeen met de gelijkenissen van Jezus in Matth.13 en Luk.8. In de
gelijkenis van Matth.13:24-30 zien we dat een mens goed tarwezaad heeft gezaaid in
de akker. Het ziet er op dat het Woord van God in veld van de gemeente wordt
gezaaid. In vers 25 lezen we dat, toen de mensen sliepen, zijn vijand onkruid zaaide
middenin de tarwe, en weg ging. Je ziet hierin hoe in het verborgen (op een occulte
wijze) de duivel het onkruid zaait in de akker van een gemeente, waar ook tarwe
staat. Het onkruid, de giftige dolik, is in het begin niet te onderscheiden van de goede
tarwe. Dolik is een bedwelmende, dronken makend onkruid.
In de voorgaande gelijkenis gaat het over individuele personen, die het Gods Woord
horen. De gesteldheid van de harten zijn daarbij verschillend. In vers 19 verklaart
Jezus ons: ‘Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, zo komt
de boze, en rooft weg, wat in het hart gezaaid was.’ Mensen die niet over het
verkondigde Woord van God nadenken en het niet begrijpen zijn een gemakkelijke
prooi van satan.
Op het moment dat we gehoor geven aan de verleidingen van de duivel, geven we
hem de ruimte om steeds meer van onze gedachten en gevoelens in beslag te
nemen. Langzaam maar zeker kunnen we dan in de greep komen van bepaalde
zonden en verkeerde gevoelen, die ons (uiteindelijk) ongelukkig maken. In het spoor
van satan vervallen zijn slachtoffers meestal tot depressieve of agressieve
gedachten. Agressiviteit en depressiviteit zijn gevoelens die bekend zijn bij de duivel
en zijn onderdanen (de boze geesten). De demonen gaven bij Jezus blijk van hun
angst om uitgeworpen te worden en vroegtijdig meer gestraft te worden.
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Dit wordt op een geestelijke wijze ook geprojecteerd in de harten van hun
slachtoffers. Ze kunnen ons op deze wijze ons hart en onze gevoelens gaan
beheersen, belasten en kwellen, maar gelukkig kunnen we worden verlost van de
boze, door gebed en bevrijding door Gods genade.

Moedwillig blijven zondigen
kan leiden tot dwangmatige verslavingen
en demonische gebodenheid
Als we moedwillig in de zonde blijven liggen en het een dwangmatige verslaving
wordt, zullen we niet bevrijd worden uit een demonische gebondenheid. We moeten
daarom ook gewillig en bereid zijn (en worden gemaakt) om door de Heere te worden
bevrijd en geholpen.

Jongeren met een dubbele identiteit
Het is bekend dat vooral jongeren op zoek zijn naar een eigen identiteit. Ze willen
weten wie ze (mogen) zijn en wie ze willen worden. Ze spiegelen zich aan anderen
en zoeken identificatiefiguren, die ze willen navolgen. In de moderne tijd zijn dat
helaas vooral ook figuren uit de film- en televisiewereld en uit de pop- en sportwereld.
Intussen leven ze nog in de vertouwde wereld waarin ze zijn opgevoed. Dit leidt
uiteraard tot uiterlijke conflicten en innerlijke botsingen. Ze willen niet meer naar de
voor hen strenge en bekrompen regels leven, maar ze kunnen hier in hun jonge jaren
niet onderuit. Ze wonen nog thuis, kunnen nog een christelijke opvoeding krijgen en
moeten zich aan de regels houden. Hierdoor gaan velen een soort ‘dubbel leven’
leiden.

Velen gaan een ‘dubbel leven’ leiden
Uiterlijk passen ze zich dan nog wat aan, ‘voor de lieve vrede’, maar in het geheim
leven ze in een ander leven, in het leven achter het beeldscherm, en in
gebondenheid aan de geluidsinstallatie. Ze zijn intensief verbonden aan MSN, Hyves
en hun mobieltje. Dat ben je aan velen verbonden, maar er niet echt aan verbonden.
Je hebt veel vrijheid, maar zonder te veel verplichtingen. Hierin is de huidige
jongerenwereld min of meer getekend. In deze wereld willen ze steeds verder
ontwikkelen, uitziende naar de nieuwste technische uitvindingen.
Het leiden van een dubbel leven heeft echter heel wat consequenties voor hun
geestelijk leven. Op de bodem van hun hart worden waarden en normen opgebouwd
die in strijd zijn met elkaar. Het geweten kan zeggen: ‘Je moet doen wat God in Zijn
Woord van je vraagt!’ Vanuit de geluiden en beelden van de wereld komt onze
jongeren tegemoet: ‘Je moet gewoon doen wat je wilt.’ Er is een verzet tegen de
opvoeding, terwijl de deur naar de wereld is opengezet. De innerlijke botsingen en
uiterlijke conflicten geven frustraties en boosheid. Voor vele is het luisteren naar
popmuziek een vluchtweg (een ‘escape’) om het ‘gezeur’ te ontlopen. Omdat het een
ontspannen vrijheidsgevoel geeft, heeft het te midden van conflicten een verslavende
werking. De droomwereldidentiteit ontwikkelt zich daardoor snel. Het sprekende
geweten gaat het gevecht langzaam maar zeker verliezen, raakt afgestompt en wordt
uiteindelijk de mond gesnoerd en het zwijgen opgelegd.
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Er kunnen door zulke voortdurende conflicten innerlijke beschadigingen ontstaan in
hun hart en zieke plekken in hun geest. Dit is schadelijke voor de persoonlijkheid en
de karaktervorming. Gefrustreerde, beschadigde en verziekte plekken zijn bij uitstek
plaatsen waar demonen zich vestigen, die de corrupte elementen nog meer gaan
verzieken.

Een onrein vat moet worden gereinigd
Je kunt ons hart vergelijken met een vat of een container. Als er eenmaal rottend
afval en fruit in zit, komen er gelijk ook insecten, maden, parasieten, schimmels en
bacteriën in. Dit is een natuurlijk gegeven. Boze geesten zijn als deze parasieten en
bacteriën; zij komen zo spoedig mogelijk op gefrustreerde, corrupte, onreine,
verziekte en beschadigde geesten van mensen af. Ze kunnen zelfs hun intrek in
(onreine) dieren, zoals varkens, nemen.
Door geloof en gebed kunnen verontreinigde vaten door Gods genade worden
gereinigd. Door de kracht en het bloed van Jezus Christus worden vuile zondaren
bevrijd en gereinigd. Bevrijdend gebed door anderen, waarin de bevrijdende kracht
en het reinigende bloed van Jezus Christus in Zijn autoriteit worden uitgesproken,
kan de demonen verdrijven. In de vroege kerk en in zendingssituaties is dit al
veelvuldig voorgekomen. Op het zendingsveld van onze heidense samenleving komt
het gelukkig steeds weer voor dat occult belaste, demonisch gebonden en bezeten
mensen worden bevrijd en verlost. Dat is een gave van de Heilige Geest.
Het is belangrijk dat we er voor waken om in ons hart niet zo verontreinigd te worden,
dat de satan en zijn demonen intrek in ons kunnen nemen, om ons verder te
verzieken en te kwellen. Een voortdurende reiniging van ons vat is nodig, zodat we
niet zodanig besmet worden, dat er een grondige reiniging door een bijzondere hulp
van buitenaf (of eigenlijk van Bovenaf) nodig zal zijn.
Het zijn vooral de gevoelens van afwijzing, boosheid en angst die ons de menselijke
geest beschadigen en vatbaar maken voor demonen. Zij zoeken naar openingen in
onze gedachten en gevoelens, om met ons op een negatieve wijze te kunnen
communiceren.
Een gelovige moet een vat zijn ter ere zijn, geheiligd en bruikbaar voor zijn Meester
(2 Tim.2:21). Hij moet zijn vat van zondige zaken reinigen. Volgens de Studiebijbel
moet ‘de gelovige zijn vat (zichzelf) reinigen van elke smerige inhoud’.
Zwakke en twijfelende gelovigen kunnen ook een prooi worden van de kwellende
influisteringen van boze geesten.

Een besef van acceptatie bij God
en de verrijkende liefde van Jezus Christus
stellen ons veilig voor demonische aanvallen
Een geestelijk gezond besef van acceptatie bij God en een verrijkend gevoel van de
liefde van Jezus Christus in ons hart, zal onze geest veilig stellen voor de
demonische aanvallen. Satan en zijn demonen hebben namelijk geen rechtsgrond,
geen voet om op te staan, op het gebied van de genade en de vergeving. Als we
mogen weten het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus,
zullen wij ons ook geestelijk veilig weten. Lees dat maar in Zondag 1 van de
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Heidelberger Catechismus. Daarin staat ook dat ik weet, dat Jezus Christus mij uit
alle heerschappij van de duivel verlost heeft. De heilige Geest verzekert mij daarbij
van het eeuwige leven. Laat dit ook jouw ‘enige troost’ mogen zijn in het leven en
sterven!

Het zaad van negatieve gedachten
Satan is een wettische geest, die goed thuis is op religieus gebied. Hij probeert zelfs
de gelovigen te verleiden om terug te keren naar de zwakke en arme eerste
beginselen (the miserable principles), zoals je dat onder meer ziet in Gal.4:9. Hij
strooit met zijn demonen negatieve gevoelens in de harten. Hij is de aanklager van
de broeders, de beschuldiger. Hij werpt ook uiteen als de diabolos. Hij veroorzaakt
door zijn negatieve beïnvloeding verwarring, twijfel, (innerlijke) problemen,
onenigheid, twisten en valse schuldgevoelens in de harten van kerkmensen en
gelovigen. Hij probeert gelovigen te ontmoedigen door moedbenemende
omstandigheden in het gezin, in de kerk of op het werk. Er kunnen kwellers op je weg
worden geplaatst. Als je daarbij geen goed gebruik maakt van de vleugels van het
geloof en het gebed, kun je gemakkelijk worden meegesleurd in onderlinge conflicten
en worden onder gedompeld in probleemsituaties.
Satan beïnvloedt de gedachtewereld en de innerlijke gevoelens, zodat je door naar
verkeerde inspraken luisteren en er in te geloven, spoedig kunt worden
meegenomen in een neergaande spiraal.
In 1 Tim.6:5 gaat het over dwaalleraren die een verdorven verstand hebben. In het
Grieks staat er dat ze verdorven in de geest zijn. Ze zijn niet meer helder van
denken, hun geest is verward en van de waarheid verstoken. Mijn Engelse Bijbel
heeft het over ‘men of corrupt minds’. Hun geesten zijn door demonen begeesterd.
We lezen hierover in 1 Tim.4:1-2: ‘Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste
tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende
geesten, en leringen der duivelen. Door geveinsdheid van de leugensprekers,
hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid.’ Het gaat hier
over het uitbranden en dichtschroeien van het geweten. Ze zijn in hun eigen geweten
gebrandmerkt. Het is een afgestompt geweten. In een Engelse vertaling staat er zelfs
dat het geweten ‘is branded with the devil’s sign’. Er zijn dus mensen die het
brandmerk van de duivel in hun hart hebben.

Er zijn mensen met het brandmerk
van de duivel in hun hart
De Studiebijbel verklaart onder meer bij deze tekst, ‘dat de dwaalleraren door
langdurig verwerpen van het geweten (vgl.1:9) de stem van de Heilige Geest
helemaal niet meer kunnen verstaan. Het geweten is dichtgeschroeid. Een tweede
mogelijkheid is, dat het hier om het brandmerk gaat dat het eigendomsrecht
aangeeft. Meesters brandmerkten hun vee en hun slaven. Bedoeld is dan dat het
eigen geweten van de dwaalleraren aangeeft wie ze toebehoren.’
Je moet vooral oppassen dat je niet gaat meedraaien in negatieve gevoelens van
mensen die geestelijke en psychische problemen hebben. Probeer nuchter en
waakzaam te zijn, om er te niet emotioneel in meegesleurd te worden. Zo beroert
satan de schare en ook individuele gelovigen, om ze maar los te krijgen van het
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vaste vertrouwen dat ze hebben in hun machtige Heiland, Jezus Christus. Hij wil ons,
net als de discipelen, ziften als de tarwe. De in de lucht geworpen tarwe waait alle
kanten uit.
Paulus wilde dat de satan geen voordeel zou krijgen (2 Kor.2:11). Hij mocht geen
kans krijgen om verwijdering te veroorzaken tussen Hem en de gemeenteleden van
Korinthe, om verbittering te zaaien. Hij voegt er aan toe: ‘Want zijn gedachten zijn
ons niet onbekend.’ Hij was zich (door ervaring) goed bewust van de kwade opzet,
de plannen en de negatieve gedachten van satan. Ook wij dienen de identiteit en de
activiteiten van satan en zijn demonen te (her)kennen, zodat wij geestelijk goed
bewapend zijn en in de kracht van Jezus de overwinning kunnen behouden.

Het Vrouwenzaad en het Evangelie
Jezus heeft Zichzelf uit liefde opgeofferd. Het zaad van recht en vergelding werd bij
Hem als het ware geoogst. Je kunt dit onder meer lezen in Jesaja 53. In vers 10
lezen we: ‘... Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad
zien.’ Het zondige zaad van de slang heeft vanaf de zondeval de wereld en de
mensen vervuld met onkruid. Tegen dit onkruid was geen goed kruid gewassen. In
het zaad van het reddend Evangelie zit ook de genade en de vergeving. Vergeven
betekent eigenlijk ‘ver-wèg-geven’. De zonde wordt bij vergeving weggegeven aan
de Heere Jezus.

‘Zie, het Lam van God,
Dat de zonde der wereld wegneemt!’
Hij neemt als het Lam van God de zonde van de wereld weg. Letterlijk staat er in
Joh.1:29: ; Zie, het Lam van God, Dat de zonde der wereld wegneemt!’ Het Griekse
woord ‘airō’ heeft hier de algemene strekking van ‘uit de weg ruimen’, ‘wegdoen’. Hij
werd op aarde tot zonde gemaakt, terwijl Hij geen zonde heeft gedaan, maar volledig
onschuldig was. David geeft aan in Ps.69:5, dat hij zonder oorzaak wordt gehaat en
moest weergeven wat hij niet geroofd had.
In vers 2 van de berijmde Psalm zingen we:
‘Men eist van mij, daar ik m’ onschuldig ken,
’t geroofde weer; ‘k moet voor voldoening zorgen.’
Dit geldt zeker voor het onschuldige Lam van God.
Satan heeft de wereld onrechtmatig toegeëigend en vervuild met het boze zaad. Hij
heeft zich als een rover van Gods bezit en eer opgesteld. Zijn geestelijk zaad, de
door hem geïnspireerde zondaren, hebben hem hierin nagevolgd. Jezus zei tegen de
ongelovige Joden in Joh.8:44: ‘U bent uit de vader de duivel, en wilt de begeerten
van uw vader doen.’ Je ziet hierin dat de duivel het wettische zaad van recht en
vergelding in hun harten had gezaaid. Het kwaad werd bij de Joden zo
vermenigvuldigd dat ze uiteindelijk met de wet in de hand om vergelding
schreeuwden. We lezen in Joh.19:7 dat de Joden Pilatus antwoordden: ‘Wij hebben
een wet, en naar onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon
gemaakt.’
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Jezus heeft, als het Zaad van de vrouw, satan en zijn onrustzaaiers overwonnen
door zijn offer aan het kruis. Hij is de grote Rustaanbrenger, de Silo. We lezen zo
heerlijk in Jes.53:5: ‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op
Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.’
Zodoende heeft Hij een ruim veld geopend op de aarde, een toebereide aarde, waar
het zaad van het Evangelie rijke vrucht mag voortbrengen.

Het zaad van het Evangelie
brengt rijke vrucht voort
Hij spreekt in Joh.4:35 het nog steeds actuele woord: ‘Heft uw ogen op en
aanschouwt de landen; want zij zijn alreeds wit om te oogsten.’ Het geluid van het
Evangelie is door de eeuwen heen over de gehele aarde uitgegaan, en de woorden
van de Evangeliepredikers tot het einde der wereld (Rom.10:18).
De gelovigen behoren te leven vanuit het leven van de genade en de vergeving. Zij
zijn niet onder de wet, maar onder de genade (Rom.6:14).
‘Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
opnieuw met het juk van de dienstbaarheid bevangen’ (Gal.5:1). Wat in Christus
kracht heeft is de genade, door de liefde werkende (Gal.5:6). Wij zijn tot vrijheid
geroepen… om elkaar door de liefde te dienen (Gal.5:13). Lees hier meer over in de
Galatenbrief!

Strooi het Evangeliezaad
van Gods liefde en vergeving in Jezus Christus
uit in de wereld!
Gelovigen moeten het Evangeliezaad van Gods liefde en vergeving in Jezus Christus
ruim uitstrooien in de wereld. Zij mogen ook als arbeiders ingaan in de oogst. Het is
hierbij heerlijk om te weten dat God Zelf de oogst en de rijke vrucht geeft.
We lezen hierover in Jes.55:10-11: ‘Want zoals de regen en de sneeuw van de
hemel neerdaalt, en daarheen niet terugkeert; maar de aarde doorvochtigt, en maakt,
dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood geeft aan de
eter, zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot Mij
terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in
hetgeen waartoe Ik het zend.’

Het pastorale gedeelte
________________________________________
De weg van bevrijding en genezing
In het pastorale gedeelte wil ik praktische handreikingen geven voor bevrijding uit
occulte belastingen en geestelijke depressie. Het gaat daar dus over een praktische
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vorm van bevrijdingspastoraat, genezingspastoraat en begeleidingspastoraat. Het
pastorale gedeelte is ‘oplossingsgericht’.
Door de gave van de onderscheidingen van geesten (1 Kor.12:10) kunnen
demonische invloeden worden onderkend en de oorzaken van geestelijke depressies
aan het licht worden gebracht. Er kan daarna worden gezocht naar oplossingen, in
de weg van het erkennen en belijden van ingegroeide zonden, toegelaten
besmettingen en kwalijke eigenschappen. Ook veel christelijke mensen zijn hiermee
behept. Het zijn de zwakke en zieke plekken in het leven, waarop de parasieten van
de boze zich hebben vastgezet. Het kunnen zondige familiepatronen zijn, maar ook
toegelaten verleidingen en zonden in het persoonlijke leven. Dit zijn zaken die
(diepe) schade aanbrengen in het emotionele, psychische en geestelijke leven.
Velen zitten er al zo diep in vast, dat ze hulp van buitenaf en vooral van Bovenaf
nodig hebben. Er kunnen ook psychische en emotionele zwaktes en beschadigingen
zijn, waarvoor genezing (of ‘healing’) nodig is. Al deze zaken kunnen ook een goede
ontwikkeling in het geloofsleven van de gelovigen belemmeren. Sommige gelovigen
komen hierdoor zelfs terecht in een neerwaartse spiraal van donkerheid en
depressie. Je herkent een aantal van deze zaken in het leven van Jakob, die na het
verdwijnen van Jozef uit zijn leven waarschijnlijk ca. 22 jaren min of meer depressief
is geweest.

Dieptepunten
Verschillende bekende dieptepunten in het leven van Jakob zijn te gebruiken om er
persoonlijke lessen uit te halen voor de levensloop van gelovigen. Ik heb dit gedaan
in het boekje ‘Bevrijding en herstel voor Jakob’ (dat je ook kunt vinden op deze
Website).
Wij kunnen zo onze dieptepunten in het leven hebben. Deze dieptepunten zijn ook
de momenten van zwakte en kwetsbaarheid, waarop de duivelse parasieten zich
proberen te nestelen. Het begint al bij het negatieve en pessimistische denken.
Rondvliegende influisteringen, angsten en zorgen kunnen om ons hoofd fladderen;
we moeten er echter voor waken dat ze zich niet gaan nestelen in ons haar. Zondige
en zwakke karaktertrekken maken ons ook kwetsbaar en vatbaar voor boze
invloeden. Zwaarmoedigheid kan de toevlucht nemen tot slechte ‘raadgevers’, zoals
die zich via internet aandienen. Men kan zich zelfs uit vertwijfeling aan een occulte,
demonische macht toewijden. De demonen zijn al snel aanwezig in onze
dieptepunten, zoals het vuile water de lage plaatsen vult.
God wil echter ook tot ons komen, juist in onze dieptepunten. Jezus nodigt ons in
Matth. 11:28: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven.’

Dieptepastoraat
Ik denk dat we moeten beginnen om het zwakke, het kwetsbare en het beschadigde
te onderkennen in ons leven en in het leven van anderen, die aan onze zorgen zijn
toevertrouwd. Het kan al aanwezig zijn in het karakter, het denken, het psychische of
het emotionele leven. Het kan in ons voorgeslacht of in onze familie zitten. Als
zonden aan de hand zijn gehouden in het voorgeslacht of in de familie, zoals bij
Jakob, kan er een bepaalde ‘vloek’ aanwezig zijn of een occulte belasting.

Er kan een generatievloek of occulte belasting
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aanwezig zijn in een familie
Directeur Teun Stortenbeker van St. De Hoop schrijft ons in zijn boek ‘Als Jozef je
zoon is’: Ik vind het meest triest van dit verhaal dat Jakob eigenlijk wordt
teruggeworpen op zijn oude verongelijkte houding (…). Natuurlijk was hij
ontroostbaar. Natuurlijk zou hij nooit meer dezelfde zijn. Maar om dan maar te
zeggen: ‘Ik zal treuren om mijn zoon tot ik in het graf neerdaal,’ dat is weer zo’n
uitspraak die een eigen leven gaat leiden. Daarmee sprak hij een vloek over zichzelf
uit. Als je verder leest, zie je ook dat Jakob alle hoop had verloren. Het liegen en
bedriegen was afgelopen. Daarvan was hij definitief genezen, maar zijn levensvisie
ging als een kaarsje uit. Jakob verwoordde het zelf, toen hij jaren later in Egypte
kwam en tegen farao zei: ‘Het getal der jaren mijner vreemdelingschap is honderd en
dertig; weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest, en zij hebben niet
bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hunner
vreemdelingschap’ (Gen. 47:9). Jakob is de grote verliezer van het boek Genesis, de
stamvader van Israël. Maar wat een zegen en een troost dat de ‘geschiedenis van
Jakob’ de ‘geschiedenis van Jozef’ wordt.’
Er kan binnen een familie of in een gezin een zwak zijn voor alcohol, het kijken naar
slechte films of het spelen van computergames. Het kan trots zijn. Het kunnen
minderwaardigheidsgevoelens zijn. Er kunnen zwaktes zijn op het gebied van
seksualiteit of wereldse verleidingen. De oorzaken kunnen ook psychische of
emotionele beschadigingen zijn. Als er ruzies, familievetes, kerkelijke onenigheden
en andere niet (goed) opgeloste problemen zijn (geweest), kunnen er
beschadigingen, zwakke en kwetsbare plekken zijn overgebleven. Veel mensen zijn
gekwetst of beschadigd, weer andere zijn behept met zwaktes op Psychisch,
emotioneel en sociaal gebied.
Volgens dr. Anderson was maar 15 procent van de Amerikaanse christenen in zijn
omgeving vrij van negatieve belastingen.
Wie dienen eerst te onderzoeken waar zulke belastingen vandaan komen. Hoe zijn
ze ontstaan? Hoe zijn ze zich gaan nestelen in het denken? Hoe zijn ze gaan
voortwoekeren in het psychische en emotionele leven? Wat hebben ze
teweeggebracht in het innerlijk? Wat hebben ze gedaan met het zelfbeeld en met het
wereldbeeld? Vooral veel jongeren hebben een verwrongen zelfbeeld en
wereldbeeld (wat dan ook nog wordt gevoed door de computergames en bepaalde
films). Waarom hebben velen geen realistisch beeld van zichzelf en van anderen?
Hoe functioneert het verbeeldingsscherm, waardoor men zichzelf, anderen en zelfs
God waarneemt. Welk zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld heb jij?
Voordat we verder willen gaan met het zoeken naar oplossingen van de problemen,
kunnen we beter ‘af steken naar de diepte’. Als we dieper graven, kunnen de diepste
oorzaken naar boven komen. Bijna alle verslavingen hebben diepere oorzaken.
Ik noem dit dieptepastoraat.

Het dieptepastoraat kan verder uitmonden in
begeleidingspastoraat,
genezingspastoraat of
bevrijdingspastoraat.
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Pastoraat heeft te maken met herderlijke zorg op geestelijk gebied. Jezus is de
goede Herder (Joh. 10). Hij kent Zijn schapen (vers 14). Spr. 27:23 leert ons: ‘Wees
naarstig, om het aangezicht van uw schapen te kennen; zet uw hart op de kudden.’
In mijn Engelse Bijbel lees ik: ‘Be diligent to know the state of your flocks, and attend
to your herds.’
Het zal duidelijk zijn dat we in het pastoraat moeten letten op de innerlijke toestand
van hen die we begeleiden en willen helpen. Laten we het beeld van de herder en
zijn schapen weer oppakken. Het is normaal dat een herder zijn schapen leidt. Hij zal
echter de jonge lammeren en de zwakke en kwetsbare schapen op een bijzondere
wijze begeleiden.
We kunnen dit over de HEERE, als goede Herder lezen in Jes. 40:11: ‘Als een
herder zal Hij zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en
in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
In het pastoraat zal er op geestelijke wijze ook zo voorzichtig en beschermend
moeten worden omgegaan met de zwakken, gekwetsten en beschadigden.
Veiligheid is de eerste levensbehoefte. Bij de zwakken, gekwetsten en beschadigden
is er meestal een inbreuk of schending geweest in hun gevoel van veiligheid. Een
geest van angst heeft zich daarna meester gemaakt over deze slachtoffers. Er zijn
genoeg angstaanjagende demonen die zich daarna graag als parasieten vestigen in
het leven van deze mensen. De gevoelens worden negatief verdiept en
geïntensiveerd.

In het dieptepastoraat moet worden gezocht
naar de diepere oorzaken
In het dieptepastoraat moet er dan worden gezocht naar de diepere oorzaken van de
angst. Hoe zijn de angsten ontstaan? Wat is er verder gebeurd? Daarna kan er
worden gekeken of er alleen maar begeleiding nodig is, om ‘het schaap’ weer rustig
te krijgen, zodat het verder (weer) vertrouwend achter de goede Herder aan kan
gaan. Als er teveel pijn en innerlijke verwonding is, komt het genezingspastoraat om
de hoek kijken. Als er al sprake is van demonische belasting, zal eerst het
bevrijdingspastoraat aan de orde moeten komen. Een demon of een occulte
besmetting kunnen zo’n overheersende en belastende invloed op een slachtoffer
hebben, dat daar eerst op een geestelijke en bijbelse wijze mee om moet worden
gegaan. In de naam van Jezus Christus kunnen op dit gebied machtige dingen
gebeuren! Hier zijn vanaf de bijbelse tijd tot nu toe veel praktijkvoorbeelden van te
noemen.
De genade en de macht van God zijn groot!
Ik wil dit verderop in het boek praktisch uitwerken.
Als de demonische belasting en invloed is verdwenen, kan het genezingspastoraat
plaatsvinden. Uiteindelijk zal er dan ook nog het begeleidingspastoraat kunnen
volgen.
In het verleden, in de nieuwtestamentische tijd en in de oudchristelijke kerk, waren er
gemeenteleden die aan bevrijdingspastoraat deden en het exorcisme in praktijk
brachten. Exorcisme betekent letterlijk ‘bezwering’. Dit woord is door de kerkvaders
uit het heidens taalgebruik overgenomen, maar wordt in het Nieuwe Testament
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nergens gebruikt. Het lijkt mij daarom ook beter om het woord ‘exorcisme’ hiervoor
niet te gebruiken. Er waren in het begin van de nieuwtestamentische tijd al gelovigen
die door God werden gebruikt om demonen uit te drijven. Dit betrof gevallen van
demonische bezetenheid of demonische gebondenheid. Ik zal de kenmerken en
verschillen verderop aantonen. Deze gelovigen hadden daar speciale geestelijke
gaven voor ontvangen. We kunnen dat onder meer al lezen in 1 Kor. 12. In de verzen
9 wordt ons geleerd dat iemand ‘de gave der gezondmaking’ kan hebben ontvangen
door de Heilige Geest. In vers 10 lezen we over ontvangen gaven onder de
gelovigen: ‘En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een
ander onderscheidingen der geesten…’
In de Studiebijbel wordt bij deze teksten verklaard betreffende ‘genadegaven,
werkingen en onderscheidingen’, dat het meervoud suggereert ‘dat het niet om een
gave gaat die een gelovige permanent bezit, maar dat het bij elke genezing op
zichzelf een gave van God is. Zo is de gelovige die de gave ontvangt, voortdurend
afhankelijk van God die geeft.’
Dat is een opmerkelijke gedachte en uitleg. Het laat zien dat ‘het ambt van alle
gelovigen’ van groot belang is in het uitoefenen van de genoemde vormen van
pastoraat. Veel gelovigen krijgen er namelijk mee te maken, bij zichzelf, in hun gezin,
bij vrienden of bij bekenden. We krijgen zo allen wel de mensen, die op bepaalde
momenten aan onze zorgen worden of zijn toevertrouwd. En in crisissituaties is het
dan wel belangrijk dat we Gods genade en macht kennen en de bijbelse weg van
bevrijding en genezing weten.
Bij vers 10 verklaart de Studiebijbel: ‘’Werkingen van krachten’ is een verzamelnaam
voor allerlei tekenen en wonderen die door de kracht van de Heilige Geest worden
verricht. Daarbij kunnen we denken aan bevrijdingen van demonen (Hand. 16:18) en
andere wondertekenen (Hand. 13:11), die we ook in de bediening van de apostel
aantreffen.’ Bij de ‘onderscheidingen (of beoordelingen) van geesten’, kunnen we
naasten het toetsen van profetieën dit ook opvatten ‘als een gave waardoor men de
werking van boze geesten ontmaskert (bv. In het geval van gebondenheid),’ aldus de
Studiebijbel.

Uitdrijvingen van demonen
In het Oude Testament was er in Israël geen officiële demonologie. We komen het
wel tegen in de geschiedenis van Saul en David. Het gaat in die geschiedenissen
meer over door God gezonden en toegelaten ‘strafengelen’, als gevolg van de
zonden van Saul en David. Bij Saul kun je hierover lezen in 1 Sam. 16:14; vgl. ook
18:10 en 19:9. Bij David tref je het aan na de volkstelling (2 Sam. 24:16). In rabbijnse
traktaten kom je in de laatste twee voorchristelijke eeuwen naast het uit het Grieks
stammende woord ‘demonen’ ook de Joodse uitdrukkingen ‘boze’ of ‘onreine
geesten’ tegen. Een enkele keer gebruiken ze ook de naam ‘Beëlzebul’ voor hun
aanvoerder.
Het was de algemene verwachting in Israël, dat de komende Messias de demonen
zou vernietigen. Dit gebeurde dus ook bij het optreden van Jezus!

Door Jezus en Zijn discipelen
Als het werk van Jezus wordt samengevat in de eerste drie evangeliën, worden deze
uitdrijvingen van boze geesten vermeld (zie: Mark. 1:34 en 39, 3:10-11, Luk. 6:18,

46

7:21, 13:32.) Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ziekte en bezetenheid.
Predikant Dr. W. C. van Dam verklaarde al in de jaren zeventig: ‘In Jezus’
demonenuitdrijvingen en genezingen breekt het Koninkrijk Gods door en wordt het
zichtbaar. Ziekte en bezetenheid zijn een vreemd element in Gods goede schepping.
Daarom is dan ook de verwijdering van ziekte en bezetenheid nauw verbonden met
de prediking van het Godsrijk.‘ Er staan grotere en kleinere geschiedenissen over
demonenuitdrijvingen door Jezus in de Bijbel. De grotere kun je lezen in Mark. 1:2128 en Luk. 4:31-37 (de bezetene in de synagoge te Kapernaüm); Mark. 5:1-20,
Matth. 8:28-34 en Luk. 8:26-39 (de bezetene in het land van de Gadarenen); Mark.
9:14-29, Matth. 17:14-21 en Luk. 9:39-43 (de jongen met de stomme geest). Jezus
richt zich daar bij de uitdrijvingen tot de bezetter in de bezetene. De demonen
kennen de identiteit van Jezus en moeten voor Zijn volmacht wijken. Zij weten ook
van hun toekomstig lot, wat hun angst inboezemt.
De korte gaan over de dochter van de Syro-Phenicische vrouw (Mark. 7:24-30 en
Matth. 15:21-29), over Maria Magdalena (Luk. 8:1-2 en Mark. 16:9) en over blinden
en stommen, die ook als bezeten worden beschouwd (Matth. 9:32-35, Matth. 12:2225 en Luk. 11:14). Verder wordt er in de Evangeliën nog meer over boze geesten en
hun invloeden gesproken. In enkele korte gelijkenissen maakt Jezus duidelijk dat Hij
sterker is dan de demonen en de duivel (zie Mark. 3:23 vv., Matth. 12-25 vv. en Luk.
11:17 vv.). Zelfs een ander, die niet tot de discipelenkring van Jezus behoorde kon
demonen uitwerpen (zoals je ziet in Mark. 9:38 v. en Luk. 9:49 v). Zelf Judas heeft
eens demonen uitgedreven (Matth. 7:22 en Luk. 10:20).
De discipelen kregen de opdracht van Jezus, om Zijn werk van verkondiging,
genezing en demonenuitdrijving voort te zetten (vgl. Mark. 1:39 en Joh. 14:12),
waarbij Jezus Zijn volmacht doorgeeft aan Zijn discipelen. De boze geesten moesten
worden uitgeworpen ‘in de naam van Jezus’. De opdracht van Jezus lezen we in
Mark. 3:15 en 16:15-20 (met de positieve uitwerking), Luk. 6:7 en 13, Matth. 10:1 en
8, Luk. 9:1, Luk. 10:9 en 17.
In het boek Handelingen zie je de uitvoering van Jezus’ opdracht (door de apostelen
in Hand. 5:12-16, door Filippus in Hand. 8:7, door Paulus in Hand. 16:16-18 en
Hand. 19:11-12). De toerusting van de gemeente met genadegaven (charismata),
met name met de gave van onderscheiding van geesten en die van krachten vind je
in 1 Kor. 12:10 (vlg. Mark. 9:39, Hand. 8:13 en Hand. 19:11 v.).

In de oudchristelijke kerk
In de oudchristelijke kerk werd de grote opdracht van Jezus voortgezet. De
kerkvaders meenden (zoals de Joden), dat de demonen zich uitgeven voor goden,
ziekten en rampen veroorzaken, verleiden tot zonde, achter waarzeggerijen en
occulte praktijken zitten. Ze dachten wel dat demonen bezetenheid veroorzaakten
(volgens de nieuwtestamentische lijn). Justinus Martyr (de Martelaar) getuigde rond
150, ‘dat velen die door demonen waren gegrepen, in de hele wereld en in Rome,
door christenen waren bevrijd’. Daarvan worden door Tertullianus, Cyprianus en
Augustinus voorbeelden gegeven. Tertullianus en Cyprianus onderstreepten het feit,
dat de demonen door ‘foltering van woorden en door geestelijke geselslagen
gedwongen worden om uit te gaan’. Athanasius, Hieronymus, Justinus en Origenes
geven aan dat bij de uitdrijving gedeelten van de geloofsbelijdenis werden gebruikt;
daarbij geschiedde het onder meer ‘in de naam van Jezus’.
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In de middeleeuwen
Na de volksverhuizing brachten heidense stammen na hun bekering
demonenvoorstellingen in de christelijke kerk. In de Middeleeuwen kwam er meer
angst voor demonen onder het kerkvolk. Heidense gedachten over ziekten,
natuurrampen en misoogsten drongen door. Angstige gedachten over vampiers en
weerwolven vestigden zich bij de mensen. De heksenvervolging werd in dit klimaat
geboren. De vervolging van heksen duurde van de 15e tot in de 18e eeuw. Er was bij
tijden een collectieve neurose in het jagen naar heksen en de angst voor onheilen.
Vooral in de Angelsaksische wereld waren er nog overblijfsels van de oude
natuurreligies, waarin magiërs en heksen een belangrijke rol speelden.

Na de Reformatie
Door de Reformatie kwam er verandering in het denken over demonen, al hield men
nog wel vast aan de realiteit van boze geesten. Luther nam de bijbelse opdracht om
zieken te genezen en demonen uit te drijven serieus. De verkorte uitdrijvingsformule
die hij gebruikte was: ‘Ik bezweer je, onreine geest, dat je uitvaart en wijkt van deze
dienaar van God.’ Dit sprak hij ook uit bij de doop. De Lutherse kerken hebben luther
hierin niet nagevolgd.
Calvijn was er van overtuigd, dat in zijn tijd de genadegaven uit de kerk geweken
waren.
Vooral vanaf de tijd van de Verlichting gingen velen in Europa denken dat demonen
en heksen niet bestonden. In 1786 verklaarde het Parijse parlement alle bezetenen
officieel voor medische patiënten. In zendingsgebieden had men echter wel te maken
met demonische bezetenheid. In China bijvoorbeeld gingen veel bekeringen samen
met bevrijding van bezetenheid.
Toch zijn er daarna in Europa nog opmerkelijke gevallen van bezetenheid geweest.

Overwinning en opwekking in Möttlingen
De bekende ds. Johann Christoph Blumhardt (1805-1880) voerde in zijn gemeente
Möttlingen een langere tijd een strijd om de bevrijding van het vrouwelijk gemeentelid
Gottliebin Dittus. Vanuit zijn latere pastorale centrum Bad Boll heeft hij veel anderen
mogen beïnvloeden. Gottliebin was een niet zo aantrekkelijk en verlegen meisje uit
de arbeidersklasse. Ze was een weliswaar godsdienstig, maar opgevoed door een
tante die zwarte magie bedreef. Ze had last van veel ziekte en liep bovendien mank,
door een te kort been. Aanvankelijk wilde Blumhardt zich niet met haar bemoeien,
omdat hij haar niet sympathiek vond. Dat had wel een reden. Bij zijn intreepreek
schoot de geachte door het hoofd van de 23-jarige Gottliebin: ‘Ik wil de ogen van die
man uit zijn gezicht krabben.’ Blumhardt was toen 33 jaar. In 1842 werd hem
gevraagd om te helpen in de moeilijk situatie. De bezeten vrouw raakte vaak in
trance, terwijl er klopgeluiden werden gehoord in het huis waar ze pas woonde. Er
waren magische voorwerpen en er gebeurden onverklaarbare vreemde zaken in het
huis. Stoelen sprongen omhoog, ramen werden heen en weer geschud en er kwam
vooral lawaai uit haar slaapkamer.
De predikant zag haar een keer in een trancetoestand en riep uit: ‘Bid, Jezus help
me! We hebben lang genoeg gezien wat de duivel doet, nu willen we zien, wat Jezus
kan doen.’ Gottliebin kwam toen tot bewustzijn en bad deze woorden na. Dit werd het
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begin van een twee jaar durende strijd tegen demonische bezetenheid in het leven
van deze gekwelde vrouw.
De Nederlandse hofprediker Dr. J.H. Gerretsen (1867-1923) werd door Blumhardt
geïnspireerd. Hij werd gebruikt om de schrijfster Wilma van bezetenheid te bevrijden.

Demonische aanvallen op stad ‘Mensenziel’
De hervormde predikant dr. W.C. van Dam is ook voor het reformatorisch deel in ons
land één van de pioniers geweest op het gebied van demonie en het uitoefenen van
het bevrijdingspastoraat. Hij onderscheidt in zijn boek ‘Demonen, Eruit in Jezus’
Naam!’ verschillende gradaties van demonische gebodenheid. Hij gebruikt daarbij de
metafoor van een stad. (Je kunt hierbij denken aan ‘stad Mensenziel’ in de Heilige
oorlog van John Bunyan.)
We gaan nu kijken hoe het kan gaan in stad Mensenziel. Met ‘mensenziel’ bedoel ik
hierbij niet het psychische leven, maar het geestelijke leven van een mens.
De duivel heeft het in het bijzonder gemunt op het geestelijk leven. Voor hem en zijn
demonen (boze geesten) is dat de invalspoort, waardoor ze mensen kunnen
beïnvloeden, belasten, kwellen en beschadigen. Dit kan dus ook psychische en
lichamelijke gevolgen hebben.

Pas op voor
plagerijen, gebondenheid en bezetenheid!
Dr. Van Dam noemt drie vormen van aanvallen, beïnvloeding en gebondenheid:
demonische plagerijen, demonische gebondenheid en demonische bezetenheid.
Volgens dr. Van Dam is er sprake van demonische plagerijen als de vijand de stad
probeert te omsingelen en van buitenaf de stad beschiet. Hij spreekt van demonische
gebondenheid, wanneer de vijand een bres in de muur geslagen heeft en een paar
straten of een stadsdeel heeft bezet. Deze gebondenheid kan zwaarder worden als
er een groter deel van de stad door demonen wordt veroverd.
Een slachtoffer van demonische beïnvloeding wordt dus vergeleken bij een stad. In
een stad zetelt het stadsbestuur. Zo handelen wij vanuit ons denken en willen. Dit
kan worden beïnvloed door de toestand van onze psyche en door onze emoties. Er
kan ook invloed worden uitgeoefend op het geestelijk deel van ons leven. Dit kan
gebeuren door de beïnvloeding of inspiratie van de Heilige Geest, maar ook door
demonische infiltratie en beïnvloeding. Naast ons lichaam hebben we ook psychisch
leven (onze ziel) en ons geestelijk leven.

Er wordt invloed uitgeoefend
op het geestelijk deel van ons leven

49

Op deze afbeelding zie je het geestelijk leven of het hart van een natuurlijk,
onbekeerd mens.
Hij laat zijn gevoelens en begeerten de vrije loop. De bovennatuurlijke geestelijke
invloeden kunnen binnenkomen via de gedachten en beïnvloeden ook de gevoelens.
Je ziet dat op de illustratie in de poorten en ronde openingen – deze ‘luchtbellen’
kunnen gezond functioneren, maar ook worden vervuild (wat je zult zien op de
volgende afbeeldingen).
De geestelijke boosheden in de lucht communiceren met de gedachten van
ongelovigen en gelovigen. De Heilige Geest komt ook binnen via onze gedachten,
maar kan ook ons denken vernieuwen.
Het denken kan boze gedachten weigeren en verwijderen, maar ook accepteren. Bij
acceptatie vindt het boze slangenzaad een voedingsbodem in het hart.
Zowel het denken als het gevoel kunnen de wil beïnvloeden. Voordat je een besluit
neemt, is het goed om je eerst te bezinnen. Het is niet verstandig om op je gevoel te
drijven.
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Geest, ziel en lichaam
Vanwege het grote belang van dit onderwerp is het goed om er dieper op in te gaan.
In de val in het Paradijs is de mens het beeld van God verloren. Dit beeld wordt door
levensvernieuwing weer hersteld in de gelovige. Wat wordt er nu in de mens
hersteld? Je kunt in een mens onderscheiden: zijn Godbewustzijn (zijn geest), zijn
zelfbewustzijn (zijn ik, ego, ziel of psyche) en het stoffelijk deel, namelijk zijn lichaam
(het bewustzijn van zijn omgeving). De geest en de ziel zijn onstoffelijk. De
zielsuitingen zijn: verstand, gevoel en wil.
Vóór de val was de mens geestelijk: Hij was op God gericht en de geest overheerste
de ziel en het lichaam. Hij herkende God in de wind des daags: de merkbare
blazende wind (ruach) van God. In Joh. 3 heeft de Heere Jezus het bij de
wedergeboorte ook over de blazende wind. Het Griekse woord ‘pneuma’ betekent
zoals het Hebreeuwse ‘ruach’: geest of wind. In Zijn werking lijkt de Heilige Geest op
de (blazende) wind.

In Zijn werking lijkt de Heilige Geest
op de (blazende) wind

Nu proberen we het helder te krijgen door afbeeldingen:
In de eerste symbolische afbeelding gaat het over de situatie van de mens in het
Paradijs. Je ziet dat zijn geest overheerst in het contact naar buiten toe, maar ook
in de invloed op de ziel en het lichaam.

geest
ziel

1. Vóór de val had de mens
een open geestelijk contact
met God.

lichaam

In de tweede afbeelding gaat het over de situatie waarin de gevallen mens
verkeerd.
Je ziet dat het lichamelijke en psychische, oftewel vleselijke leven het geestelijke,
verduisterde leven nu geheel overheerst.

lichaam
ziel

geest

2. Na de val heeft de mens
het geestelijk contact met
God verloren.
Hij is van nature los van
God (God-loos).
Hij is ‘ik-gericht’ of egoïstich
geworden.
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Na de zondeval is de levensverbinding en het nauwe contact met God
doorgesneden, zodat de zondaar God-loos is geworden. Je kunt deze situatie
vergelijken met het kind, dat met pijn geboren is en los van de moeder is geraakt
(moeder-loos). Waar zal dit kind nu deze meeste moeite mee hebben? Waar liggen
zijn problemen nu: op geestelijk, psychisch of lichamelijk gebied? Wanneer gaat de
baby huilen? En waarom ervaart deze baby geen probleem op geestelijk gebied?
(Let hierbij op het verduisterde deel van afbeelding 2.) Juist, de baby zal op
lichamelijke en psychische pijnen en ongemakken reageren en niet actief zijn op
geestelijk gebied.
Volgens de Dordtse Leerregels, H. 3 en 4, art. 1, is er juist ook op psychisch en
emotioneel gebied veel veranderd. We moeten hierbij bedenken dat ‘het dood zijn in
zonden en misdaden’ duidelijk ook te maken heeft met de wil. (Betrek hierbij D.
Leerr., H. 3 en 4, art. 3.)
Let er op dat volgens de Bijbel een zondaar ‘dood is in de misdaden’, in Ef. 2:1, 5 en
Kol. 2:13 (Zie ook Jes. 64:6). De Studiebijbel verklaart bij Efeze 2:1, dat het geestelijk
dood zijn ‘niet een passief, maar juist een zeer actief leven in overtredingen en
zonden’ is. Je kunt geestelijk dood of geestelijk levend zijn. In Rom. 6:11 lezen we
dat een gelovige dood moet zijn voor de zonde, ‘maar levend voor God in Christus
Jezus’.

Ga ‘in de blazende wind’ (‘Ruach’) staan!
Als je gered wilt worden, moet je ‘in de blazende wind’ (‘Ruach’) gaan staan? (Zie
wat er gebeurde tijdens de Pinksterdag.)
Je kunt ook het geluid (the sound) van de blazende wind horen (Joh. 3:8, Hand. 2:2).
We lezen in Rom. 10:18 dat het stemgeluid van de Evangeliepredikers over de
gehele aarde is uitgegaan. (In het Engels: ‘Their sound has gone out to all the
earth…’) Zorg dat je ‘het geklank van de Koning’ leert kennen! (Ps. 89:16).
Wedergeboorte en levensvernieuwing worden door Gods onweerstaanbare liefde en
genade gewerkt. Door het Woord en de Geest van God dringt dan het Licht en het
Leven het verduisterde hart binnen! Eigenlijk wordt er dan nieuw leven ingeblazen in
het geestelijk leven van de mens. Op dat moment is er weer een geopende toegang
van het geestelijk leven naar God en Jezus Christus toe. Het verbroken contact is
dan weer hersteld. Door het geloof wordt dit Licht ontvangen in het hart. En dan komt
de Heere Jezus Christus op de troon van het hart als de nieuwe Koning. Je kunt
hierover lezen in Joh. 1:1-18.

Word vernieuwd in je denken!
In de uitnodiging tot Gods genadeverbond wordt in Jes.55:7 verkondigd: ‘De
goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere
zich tot de HEERE, zo zal Hij zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij
vergeeft menigvuldig.’
Bekering is ‘verandering van denken en doen’. Goddelozen moeten zich niet meer
laten leiden door hun verkeerde gedachten, maar bedenken hoe God denkt en wat
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Hij wil zijn voor zondaren. De HEERE heeft geen lust in de dood van de goddeloze,
maar wel daarin, dat hij zich bekeert van zijn wegen, en leeft (zie Ezech.18:23). Hij
wil een nieuw hart en een nieuwe geest in het binnenste geven van afvalligen
(Ezech.36:26). Hij vervolgt in vers 27: ‘En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste
van u; en Ik zal maken, dat u in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult
bewaren en doen.’ Naar de zondaren zelf komt Zijn vermaning en welmenende
nodiging: ‘Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor u overtreden hebt, en
maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis
van Israel? Want Ik heb geen lust aan de dood van de stervenden, spreekt de Heere
HEERE; daarom bekeert u en leeft.’
Het is opmerkelijk dat je in de genoemde teksten ziet dat God een nieuw hart geeft
en dat een zondaar zichzelf ook een nieuw hart moet maken. Je wordt op geestelijk
gebied dus ingeschakeld om gelovig mee te werken. Hij activeert en doet het, maar jij
moet het ook actief doen! En je wilt het ook doen als je Gods gedachten leert
kennen. Calvijn schrijft ergens dat het geloof het besef is dat God goedertieren
gedachten over mij heeft.
Dat komt overeen met wat we lezen in Jer.29:11-14a, waar we lezen: ‘Want Ik weet
de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten van vrede, en niet
van kwaad, dat Ik u zal geven het einde en de verwachting. Dan zult u mij
aanroepen, en heengaan, en tot Mij bidden ; en Ik zal naar u horen. En u zult Mij
zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met uw ganse hart. En Ik zal van u
gevonden worden, spreekt de HEERE.’ (Daarvoor had Hij juist gewaarschuwd voor
hen die vals profeteerden in Zijn Naam, die Israël verkeerd en bedrieglijk deden
dromen en denken.)

Weet jij hoe God over je denkt?
Weet jij hoe God over je denkt? Ik hoop dat je zult beseffen en weten dat God voor
jou ook is als de vader van de verloren zoon in de gelijkenis (Luk.15).
‘Word daarom de wereld niet gelijkvormig, maar word (steeds weer) veranderd en
hervormd in de vernieuwing van je denken, om de goede, welgevallige en volmaakte
wil van God te beproeven en te erkennen’ (Rom.12:2). In de Willibrordvertaling lezen
we in Rom.12:2: ‘Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen,
met een nieuwe visie.’

Pas op voor boze geestelijke invloeden!
De Heilige Geest kan dus doordringen in de geest van de mens, door er geestelijk
leven in te blazen. In de geest van de mens kunnen echter ook demonische
invloeden binnendringen. Door de zondeval is de natuurlijke mens de duivel zelfs
‘toegevallen’. Hij is bijzonder vatbaar geworden voor de negatieve beïnvloeding van
satan en zijn demonen. Daarbij is hij ook geneigd tot het kwade. Zodra de
gelegenheid zich voegt bij de genegenheid, is hij zo verkocht… en komt hij tot dwaze
en boze gedachten, woorden en daden. Het gaat hierbij vaak van kwaad tot erger.
Volgens dr. W.C. van Dam heeft de geest van een mens het ingeschapen vermogen
om relaties te hebben met geestelijke, onzichtbare realiteiten, zowel met het rijk van
God als met het rijk van de boze. Lichaam en ziel bieden de mens de mogelijkheid
om te communiceren met de natuurlijke wereld, maar de geest kan contact
onderhouden met de geesten van de paranormale wereld.
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Wees alert op geestelijke invloeden,
die afkomen op ons
denken, willen en voelen
We moeten er dus alert op zijn, welke geestelijke invloeden afkomen op ons denken,
willen en voelen. Er wordt ook heel veel opgeslagen in de kelder van ons
onderbewustzijn, wat een ook grote invloed kan uitoefenen op ons denken, onze
emoties, ons verlangen en het willen ervaren van geestelijke zaken.
Dr. W.J. Ouweneel verklaart ons het zijn boek ‘Het domein van de slang’, ‘dat de
mens vóór de zondeval een veel directer contact met God kon hebben dan daarna,
en dat het erop lijkt dat God doelbewust het bewustzijnsspectrum van de mens sterk
heeft ingeperkt’. Alleen sterke geestelijke signalen kunnen soms nog doordringen tot
het bewustzijn. Door de gevolgen van de zondeval zou de mens in ernstige mate
kunnen worden beheerst door demonische signalen, wat je in heidense culturen en
bij demonisch bezetenen tegenkomt.

De mens kan proberen
kunstmatig zijn bewustzijnsspectrum
te verruimen
Ouweneel geeft ons te kennen: ‘Het is een bewijs van Gods genade, ook jegens de
ongelovige mens, dat Hij diens bewustzijn normaliter voor zulke invloeden
afschermt.’ Hij voegt eraan toe: ‘De mens kan echter wel proberen kunstmatig zijn
bewustzijnsspectrum te verruimen.’
Bewustzijnsverruiming is mogelijk door middel van chemicaliën, met name door het
gebruik van drugs. Druggebruik is echter ook slopend voor het lichamelijke,
psychische en geestelijke leven (en in veel gevallen ook levensbedreigend!). Door
het gebruik van bijvoorbeeld LSD gaat men hallucineren. Ouweneel legt ons uit: ‘Een
hallucinatie is een soort droom, een voorstelling in de geest die in de buitenwereld
geprojecteerd wordt. Dit kan een waanvoorstelling zijn, dat wil zeggen, dat er niets in
de buitenwereld is dat met de inhoud van de hallucinatie correspondeert; maar het
kan ook een regelrechte invalspoort voor demonische beïnvloeding zijn.’

Een hallucinatie kan
een regelrechte invalspoort
voor demonische beïnvloeding zijn
Psychedelische drugs kunnen onder bepaalde omstandigheden de deur tot de
‘hogere wereld’ openzetten (psychedelisch betekent: het bewustzijn verruimend,
verhelderend). Je begrijpt wel met welke paranormale wereld de druggebruiker in
contact zal komen. Wat zijn de gevolgen van een ‘trip’ en van het ‘high’ worden? Ik
heb de gevolgen in mijn jeugd gezien bij de jongeren, die ik van dichtbij heb
meegemaakt. Ik ken er die aan de gevolgen van druggebruik zijn overleden.
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In mijn puberjaren werden er tripfestivals gehouden, onder invloed van LSD en
andere drugsoorten. In 1969 kwamen er tijdens het Woodstock popfestival ruim
400.000 mensen samen. In 1973 bij de “Summer Jam’ in de staat New York waren
het er zelfs 600.000. Je had toen psychedelische popgroepen, zoals Deep Purple,
Pink Floyd en Greatful Dead (weldadige dood). De laatste popgroep leefde in een
‘Dead-commune’ in San Francisco. Ze hielden ‘love-ins’ in de parken, waarbij ze
gratis met LSD verrijkte limonade uitdeelden. Dat vond indertijd weer navolging,
zodat er een hippiewereld ontstond.
Oosterse mystici gebruikten al vanaf antieke tijden hasjiesj ter ondersteuning van hun
meditatie, om zodoende sneller in een toestand van trance en extase te kunnen
komen. Ouweneel vervolgt: ‘Vandaar dat in de strategie van satan de Westerse
jeugd eerst met de drugs werd vertrouwd gemaakt, om zich vervolgens open te
stellen voor de niet-chemische methoden van de Oosterse mystici, zoals die in de
laatste tijd op grote schaal in het Westen zijn gepropageerd.’

Het was een strategie van satan
om de Westerse jeugd eerst
met drugs vertrouwd te maken
Het is bekend dat met name de popmusici zowel de drugs als de Oosterse mystiek in
het Westen hebben ingebracht. Denk maar aan de popgroep The Beatles, die er
zelfs voor naar India gingen, om zich te laten beïnvloeden door de goeroes (de
verlichte meesters). Denk hierbij aan de Hare-Krishna-beweging en de Trancendente
Meditatie van goeroe Maharishi Mahesh Yogi, die tot in Nederland zijn
binnengedrongen.
Dr. M.J. Paul vermeldt ons in zijn boek ‘Occulte machten en bevrijding’: ‘In het najaar
van 2004 heeft de goeroe Maharishi Mahesh Yogi, oprichter van de Trancendente
Meditatie, de Vaalserberg opgekocht, het hoogste punt van Nederland, inclusief het
drielandenpunt met Duitsland en België. Zijn beweging is gebaseerd op de veda’s,
de oudste hindoegeschriften.’ Hij laat ons ook weten dat Tibetaanse monniken in
april 2005 in de Onze-Lieve-Vrouwetoren van Amersfoort een zandmandala
aanlegden. Hij vervolgt: ‘Die toren is het hoogste punt van Amersfoort en het
kadastrale middelpunt van Nederland. Het gaat hier om een occult ritueel van het
Tibetaanse Boeddhisme, de meest occulte en agressieve vorm van godsdienst. Deze
activiteiten lijken deel uit te maken van een strategisch offensief, gericht op controle
over de hoogten van ons land. Zo kan over het gebied een demonische invloed
worden uitgeoefend.’
Ik heb het over de invalspoorten die satan en zijn demonen gebruiken om in de geest
van de mens binnen te dringen. We gaan hierbij terug naar het voorbeeld van de
ommuurde stad ‘Mensenziel’.

Zolang de vijand buiten de muur blijft,
is er geen sprake van
demonische gebondenheid of bezetenheid
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Zolang iemand de vijand nog buiten de muur weet te houden, is er geen sprake van
demonische gebondenheid of bezetenheid. Er kunnen wel demonische plagerijen
zijn. We worden dan bestormd door vervelende, slechte gedachten. Zolang onze wil
niet overeenstemt met deze influisteringen van satan, maar zijn plagerijen proberen
af te weren, zondigen wij niet. Deze plagerijen kunnen soms juist tijdens onze meest
heilige verrichten ons belagen. Welke geestelijke aanvallen van de vorst der
duisternis kunnen wij al niet ondervinden tijdens onze eenzame gebeden, tijdens
kerkdiensten of zelfs avondmaalsdiensten!

Satan heeft geen rechtsgrond
om de gelovigen aan te vallen
Satan heeft echter geen rechtsgrond om de ware gelovigen aan te vallen. De stad
van de gelovige wordt namelijk bestuurd door de Heilige Geest; God regeert daar en
Jezus Christus is daar Koning. Wij dienen dit echter wel steeds weer kenbaar te
maken en uit te spreken tegenover de duivel en in de tegenwoordigheid van God!
We dienen present te zijn ‘in the presence of the Lord’.
Ik lees in mijn Engelse Bijbel (in Ps.140:13): ‘Surely the righteous shall give thanks
tot Your name; the upright shall dwell in Your presence.’ Zorg dat je absent bij de
duivel bent en present bij Jezus Christus! Je mag het dan zeggen: ‘Heere Jezus, ik
hoor bij U… Lieve Heiland, ik hou van U! Voor Uw liefde, Heere Jezus, dank U
wel…Blijf bij mij Heere; U weet toch dat ik ook bij U wil blijven. Ik vertrouw op U…
Heere Jezus, U bent toch mijn Verlosser, Beschermer en Bevrijder!’
Je mag en behoort in nederige afhankelijkheid van de Heere en in het geloof de
satan zelfs te schelden en te weerstaan (Zie: Jak.4:7 en 1 Petr.5:6-9).
Gelovigen mogen ook dankbaar gebruikmaken van de geestelijke wapenrusting van
God, die hen ter beschikking staat (Zie Efeze 6:10-8).
Op het moment dat we ‘ja’ zeggen tegen de verleidingen en aanbiedingen van satan,
verbindt onze wil zich met de wil van de duivel. Dan brengen wij onszelf in een
moeilijke situatie.
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Demonische invloeden op christenen
Dr. Neil Anderson is counselor en schrijver van het boek ‘De Bevrijder’. Hij heeft veel
ervaring opgedaan met evangelische christenen in de Verenigde Staten van
Amerika. Hij denkt dat in zijn omgeving maar 15 procent van deze christenen innerlijk
vrij zijn van demonische invloeden, omdat ze zich door de Heilige Geest laten leiden
en vruchten voortbrengen. Hij heeft bemerkt dat de andere 85 procent ‘met moeite
vooruitkomt, zonder vrucht voort te brengen’. Het is, denk ik, hierbij belangrijk wat
Anderson onder vrucht dragen verstaat. Het is namelijk niet altijd even zichtbaar aan
de buitenkant.

Veel christenen
komen met moeite vooruit
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Bij die 85 procent onderscheidt hij nog eens drie niveaus van demonische
gebondenheid: Er zijn ten eerste christenen, die aan de buitenkant een normaal
leven leiden, terwijl ze innerlijk worstelen met zondige gedachten, begeerten,
jaloezie, hebzucht, wrokgevoelens, haat, lusteloosheid, enzovoort. Zij ondervinden
teleurstellingen in hun godsdienstige plichten.
Al gauw komt er dan twijfel om de hoek kijken in hun leven. Zij veroordelen zichzelf,
vanwege de slechte gedachten en zondige gevoelens waarmee ze worden
aangevallen. Anderson schat hun aantal op 65 procent. Er zijn wereldwijd veel
christenen die worden belast met schuldgevoelens, teleurstellingen, twijfels en
ontevredenheid over hun geestelijke toestand.

Al gauw komt de twijfel
om de hoek kijken
Daarbij doen velen van hen op een wettische wijze pogingen om een geestelijk leven
weer in orde te krijgen. Zij komen daarbij onder het juk der dienstbaarheid terecht.
De ware gelovigen onder hen wil ik Gal. 5:1 doorgeven, waar we lezen: ‘Staat dan in
de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het
juk der dienstbaarheid bevangen.’ Paulus schrijft dit tot ‘uitzinnige Galaten’, waarvan
hij zich afvraagt wie ze betoverd heeft (Gal. 3:1).
Let er wel op dat bepaalde demonen bij godsdienstige mensen een wettisch leven
bevorderen. Satan heeft geen hekel aan godsdienst, maar wel aan het bevrijdend
geloof in Christus. De duivel wil zoveel mogelijk vleselijke christenen kweken. Paulus
voegt het vleselijke, wettische christenen toe: ‘Bent u zo uitzinnig? Daar u met de
Geest begonnen bent, voleindigt u nu met het vlees?’

Wie zijn er nog slaaf
van de natuurkrachten?
In Gal. 4:3 en 9 heeft Paulus het over de eerste (zwakke en arme) beginselen, waar
de Galaten zich weer toe hadden gekeerd, om die te gaan onderhouden. De
heidense en Joodse ‘beginselen’ zijn in wezen gelijk: het is een pogen om via eigen
(be)vindingen of wetbetrachting tot God op te klimmen. Je komt dan onder de
beheersing van wettische regels te liggen. Je staat dan in feite weer onder de macht
en heerschappij van de ‘stoicheia’. In vers 3 gaat het over ‘de stoicheia van de
kosmos’, waaronder de onmondige kinderen waren. De NBG vertaalt: ‘Zo waren ook
wij tijdens onze minderjarigheid slaven van de natuurkrachten.’
Stoicheia betekent eigenlijk ‘rij’. Het kan daarbij het ‘abc’, het alfabet, het eerste
onderricht betekenen (zoals het is vertaald in Hebr. 5:12). Door het onderhouden van
wettische regels trachten velen een ‘voor God aangenaam leven’ te leven. Dit
onderwerpt mensen aan hun eigen zondige zelfhandhaving, waaruit ze zichzelf niet
kunnen bevrijden. Het zal nu duidelijk zijn waarom de duivel de christelijke
kerkgangers graag in zo’n toestand wil krijgen en houden.
Dit boek is pastoraal bedoeld, om satans listen te ontdekken en de weg te wijzen
naar de grote Bevrijder, de Heere Jezus Christus!
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Dit boek is pastoraal bedoeld,
om satans listen te ontdekken en
de weg te wijzen naar de grote Bevrijder,
de Heere Jezus Christus!

Die leiden tot geestelijke depressie…
Dr. Anderson heeft ontdekt dat ongeveer 15 procent van alle christenen zich op een
nog lager niveau bevindt. Zij kunnen nog wel onderscheid maken tussen hun eigen
gedachten en vreemde, boze ‘stemmen’ of influisteringen, die hen lijken te
overweldigen. Ze worden (regelmatig) teveel overstelpt door zondige ideeën,
gedachten en fantasieën. Het uitzicht dat de demonische invloeden nog meer de
overhand zullen krijgen, beangst hen. Ze proberen hen gedachten onder controle te
houden, maar boeken echter weinig of geen voortgang om hun geestelijk leven in
orde te krijgen. Soms zoeken ze pastorale hulp. In deze categorie zijn er heel wat die
neerslachtig, bang, depressief paranoïde, verbitterd of boos zijn. Zelfbeklag en
wrokgevoelens kunnen de overhand krijgen, zodat blijvende depressiviteit in hun
leven een plaats kan krijgen. Omdat deze groep ook in onze kringen zo groot is, wil ik
in dit boek extra aandacht geven aan demonische invloeden en geestelijke
depressiviteit.
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Dr. Martyn Lloyd Jones geeft ons hierin inzicht in zijn boek ‘Oorzaken en genezing
van geestelijke depressiviteit’. Hij schrijft ons in hoofdstuk 4: ‘We hebben de strijd des
geloofs te strijden, en die gericht tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
geweldhebbers der wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En daarom
moeten wij voortdurend voorbereid zijn op aanvallen vanuit die hoek; en veel van die
aanvallen zijn gericht op het tot stand brengen van geestelijke depressiviteit.’
Hij verklaart ons dat satan listig te werk gaan, als een engel des lichts. Hij is er op uit
om het werk van God te vernietigen. Hij vervolgt: ‘Vanaf het ogenblik dat we christen
worden, krijgt satan speciale belangstelling voor ons en stelt hij alles in het werk om
ons er onder te krijgen, en hij weet daar vaak geen betere weg voor dan ons
ongelukkig te maken.’

Boze en goede ingevingen
Selwyn Hughes heeft een boekje geschreven, getiteld: ‘Depressiviteit, hoe dat
overwonnen kan worden’. Hij schrijft daarin, dat de duivel in een directe aanval
mensen in een geestelijke depressie kan storten. Hij haalt bij een persoonlijk
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getuigenis 1 Petr. 5:8 aan: ‘Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende
leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.’
Selwyn verhaalt ons: Ik herinner me dat ik in de eerste jaren van mijn bediening een
periode van depressie meemaakte die me zeer verontrustte. Ik onderging een
grondig medisch onderzoek, maar er werd niets gevonden. Vervolgens onderzocht ik
mijn gedachten en mijn innerlijke gesteldheid, om te zien of er binnen in mij iets aan
de gang was dat tot het probleem kon bijdragen. Ik vond niets.
Op een dag, toen ik in gebed was, kwam de gedachte tot me, dat dit misschien wel
een aanval van de duivel was. De duivel vindt niets prettiger dan het vruchteloos
maken van christenen, op elke manier die hem mogelijk is; en één manier is: door
depressie. Hoe meer ik erover bad, hoe meer ik ervan overtuigd raakte, dat de duivel
probeerde mij en mijn bediening door dit middel moeilijk te maken. Ik ging over tot de
tegenaanval en zei: ‘Satan, ik bestraf je in de naam van Jezus. Ga weg van mij.
Verdwijn en kom nooit meer terug.’ Binnen een paar minuten ervoer ik de bevrijding,
en prijs God, nadien ben ik nooit meer op een dergelijke manier aangevallen.’

De duivel wil gelovigen
op geestelijk gebied vruchteloos maken
Het kan dus zijn dat je wordt aangevallen door een demon, met de bedoeling om je
op geestelijk gebied vruchteloos te maken. Selwyn adviseert: ‘Als je, terwijl je voor
Gods aangezicht wacht, zekerheid hierover ontvangt, doe dan wat de Bijbel zegt:
‘Bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden’(Jak. 4:7).

‘Onderwerp je dus aan God,
weersta de duivel, en hij zal van je vlieden’
De duivel is de leugenaar van de beginne. Zijn boze influisteringen berusten op list
en bedrog. Hij is er in gespecialiseerd om vooral de gelovigen angstig, vertwijfelt,
bang en kleinmoedig te maken. Hij wil ons zo ontmoedigen, dat wij de moed zullen
opgeven. Hij tracht ons diep in de put te krijgen, zodat wij weinig durven en kunnen
uitrichten in de dienst van koning Jezus.

Laat je niet bang maken!
Vooral jonge, onervaren christenen kunnen gemakkelijk prooi worden van zijn
bangmakerijen. Ik herinner me nog goed dat ik niet lang na mijn eerste bekering werd
overvallen door de wanhopige gedachte dat ik de zonde tegen de Heilige Geest had
gedaan. Ik had nogal indringend iemand vermaand over iets, waarvan ik dacht dat hij
verkeerd in was. Ik denk achteraf dat ik door mijn gebrek aan inzicht zelf daarin
onjuist handelde. Ik weet nog niet wat ik daarin goed of verkeerd deed. In ieder geval
bestormde mij, direct nadat ik bij hem wegging, de gedachte dat ik hem met gebruik
van bijbelse woorden niet op deze manier had mogen aanspreken. Hij vroeg mij
namelijk bij mijn vertrek over mijn vermanende woorden, of God dat tegen mij gezegd
had. Ik antwoordde hem bevestigend, omdat ik het met zoveel geestelijke aandrang
had gezegd. Daarna kwam dus die vreselijke geachte met kracht bij mij binnen.
Ik was zeer bang, dat ik door deze onvergefelijke zonde niet meer gered zou kunnen
worden. Ik heb thuis nog haastig onderzocht wat het was om deze zonde te doen. Ik
kwam bij Ananias en Saffira terecht. Dit maakte het nog erger voor me. De vreselijke
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gedachte overstelpte me. Ik smeekte om verlossing. De volgende dag ben ik toch
naar mijn werk op een kantoor in Middelburg gegaan. Ik bad en hoopte dat God mij
genadig zou willen zijn en deze vreselijke wanhopige gedachte van mij weg zou
willen nemen.
Toen bedacht ik dat er een al wat oudere man op het kantoor werkte, waar ik goed
mee kon praten over het geloof. Hij werkte alleen in een klein kamertje. Ik vroeg hem
wat het was als iemand de zonde tegen de Heilige Geest heeft gedaan. Hij legde dit
duidelijk voor me uit… en voegde er aan toe, dat de duivel juist pasbekeerden
daarmee kan aanvallen. Door dit gesprek nam de Heere die vreselijke gedachte en
de angst van me weg. Ik was ervan bevrijd en werd gelijk ook bemoedigd, omdat dit
een kenmerk van genade was. Ik denk dat God mij heeft willen corrigeren en
onderwijzen.

Luister en spreek naar het Woord!
Wij moeten leren nederig en afhankelijk te zijn en te blijven. Wij moeten zeer
voorzichtig zijn om van die grote woorden te gebruiken, al kunnen onze bedoelingen
goed zijn. Ik weet nog niet waar ik goed aan heb gedaan, maar ik ben de Heere
dankbaar dat Hij er voor mij uit genade iets goeds van heeft gemaakt. Hij heeft mijn
gebeden willen verhoren en mij weer moed gegeven.
Laten we er van leren om ootmoedig te wandelen voor de Heere. Wij moeten steeds
weer leren om Zijn stem te verstaan en te gehoorzamen.

Leer ootmoedig
te wandelen met de God!
Hoe kunnen we het verschil opmerken tussen Gods stem in ons hart (door de Heilige
Geest) en de influisteringen van demonen? Let op de uitwerking! Brengen deze
influisteringen ons tot twijfel, onzekerheid en valse schuldgevoelen, of brengen ze
onze meer in de nabijheid van God? Geven ze ons meer vertrouwen op God, liefde
tot Christus en een gevoel van rust en vrede, dan zijn het goede ingevingen geweest.
Laten we ook voorzichtig zijn om ‘in geestelijke opwellingen’ allerlei profetieën uit te
spreken, zonder dat wij het zelf (of anderen het) hebben getoetst aan Gods Woord.
Let op de waarschuwing in Jes. 8:19-20, waar door de duivel geïnspireerde mensen
worden ontmaskerd. We moeten spreken naar het geïnspireerde woord van de
HEERE, anders zal het geen dageraad hebben.

Ernstige onderdrukking door demonische machten
Onderzoeker en counselor Anderson komt uiteindelijk tot het derde niveau
christenen, ongeveer 5 procent van hen, die werkelijk slachtoffer zijn van ernstige
onderdrukking door demonische machten. Deze mensen hebben de controle over
hun gedachteleven verloren. Anderson geeft ons over hen te kennen: ‘Ze horen
stemmen in hun hoofd, die zeggen wat ze moeten denken, zeggen en doen. Deze
mensen blijven thuis, lopen op straat te praten met denkbeeldige mensen, of worden
opgenomen in tehuizen voor geestelijk gestoorden. Jammer genoeg wordt ongeveer
5 procent van de christelijke gemeenschap het slachtoffer van bedrog en
overheersingen op dit niveau. Als iemand lang genoeg toegeeft aan de stemmen die
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hij in zijn hoofd hoort, is hij slachtoffer van ernstige onderdrukking door demonische
machten.’

Ga voorzichtig om met de oorzaken
van een depressie
We dienen voorzichtig om te gaan met conclusies op dit gebied. Er zijn fysiologische
oorzaken van een depressie. Een depressie kan ‘endogeen’ van aard zijn. Endogeen
betekent ‘van binnen uit ontstaan’. Dan is er op de een of andere manier een storing
opgetreden in de hersenen en het zenuwstelsel, die dan niet meer zo functioneren
als ze zouden moeten. Hier is dus een medische behandeling (en zijn medicijnen)
voor nodig. Er kunnen ook psychische oorzaken zijn voor een depressie, door
problemen die optreden in het rijk van de ziel. In de genoemde gevallen zijn dus
artsen, psychologen en psychiaters nodig. Ik wil het in dit boek echter meer hebben
over geestelijke depressie, die niet zozeer is ontstaan door lichamelijke en
psychische oorzaken, maar de derde dimensie van het wezen van de mensen
bekijken, namelijk de geest.
Samengevat kunnen we zeggen dat alle soorten depressie te maken hebben met
‘derving’. Op fysiologische gebied: derving van fysieke vermogen. Op psychisch
gebied: derving van de persoonlijke identiteit. Op geestelijk gebied: derving van het
contact met God. Over dit laatste gebied handelt ook het boek van dr. Martyn LloydJones, ‘Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit’.
In dit boek wil ik zoeken naar bevrijding van geestelijke depressiviteit vanuit
demonische beïnvloeding, om te mogen komen tot de vrijheid waarmee Christus
vrijmaakt! Wij weten dat de kracht van het Evangelie veel sterker is dan de machten
van de duisternis.
Een ware bezetting ontstaat, als de vijand de hele stad in handen heeft en als het
ware op het gemeentehuis zijn bevelen uitdeelt; dan is er dus sprake van
demonische bezetenheid.
Je ziet in de volgende afbeelding dat de regering en besturing van de stad is
overgenomen.
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Het denken wordt bepaald en omsingeld door de boze machten, die dus ook de
dienst uitmaken in de stad. Het hart is bezet gebied. De vijand heeft het voor het
zeggen en de stad is onderhorig geworden. Deze stad Mensenziel kan niet meer
zelfstandig en objectief denken. De wil is een willoos slachtoffer geworden van de
boze overheersing van de bezetter. Het gevoel is angstig, benard en bij tijden
wanhopig. Er heerst alom verwarring en depressie. Deze stad is patiënt geworden.
Alleen zal men het binnen de poorten niet meer redden. Er is hulp van buitenaf
nodig! Het is zaak dat men in de gekwelde stad deze hulp zal accepteren.
Het bevrijdingspastoraat zal moeten worden toegepast. Door bevrijdend gebed in de
Naam van Jezus Christus kunnen de boze geesten worden bestraft en verdreven.
Het is belangrijk dat hierbij ook zal worden gekeken naar het psychische en
fysiologische aspect. Het kan een combinatie van factoren zijn. Er zal kennis van
zaken moeten zijn. In een team hulpverleners dient men hiermee rekening te
houden!
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Op de afbeelding zie je het geestelijk leven van een gelovige. Hij mag door
genade delen in de overwinning van Jezus Christus. Zijn denken en zijn wil zijn
vernieuwd (Rom.12:2, Dordtse leerregels. H.3+4, art.11-13). Hij weet en gevoelt,
dat hij door Gods genade met het hart gelooft en zijn Zaligmaker liefheeft (art.13).
Zijn gedachten zijn gevangen geleid door de gehoorzaamheid van Christus (2
kor.10:5).
Hij is verlangend en begerig naar het geestelijk contact met zijn Heiland en
Meester (Ps.119:174 en 1 Petr.2:2-3). Zijn denken is verlicht, hij wil door de
werking van de Heilige Geest geloven en zijn gevoelens worden door genade en
liefde gereguleerd. Hij wil en mag het ook uitstralen naar buiten toe. Deze
afbeelding komt verderop in het boek terug in een serie afbeeldingen.

Ik hoop dat je mag komen tot deze heerlijke vrijheid
in de Overwinnaar Jezus Christus!
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Demonie en bevrijding in de kerkgeschiedenis
In de vroege christelijke kerk en in de Rooms-katholieke kerk is er genoeg ervaring
geweest met demonische machten. Demonisch gebonden en bezeten mensen
werden opgemerkt en het bevrijdingspastoraat werd volop toegepast.
Justinus Martyr (overleden: 165) getuigt, dat velen die door demonen waren
gegrepen, in de hele wereld en in Rome door christenen zijn bevrijd. Hij laat ons
letterlijk weten: ’Vele personen die bezeten waren door demonen, overal in de wereld
en ook in onze stad, zijn geëxorceerd door vele van onze christelijke mannen.’
Irenaeus (leerling van Polycarpus) diende in Frankrijk en stierf rond 202. Hij verhaalt:
‘Want veel mensen drijven ontegensprekelijk en waarlijk demonen uit, zodat die
personen zelf (degenen die gereinigd zijn van boze geesten) vaak het geloof
aannemen.’

Kerkvader Irenaeus:
‘Want veel mensen drijven
ontegensprekelijk en waarlijk demonen uit’
De apologeet Tertullianus (ca. 160-222 na Chr.) vermeldt, dat elke dag boze geesten
worden uitgeworpen. Tertullianus laat weten: ‘De heerschappij en macht nu, die wij
over de demonen hebben, komt ons toe uit het noemen van de Naam van Christus
en de vermelding van die dingen, die hun van Gods zijde, door de rechter Christus,
te wachten staan.’
Kerkhistoricus Von Harnack concludeerde na diepgaand onderzoek van de vroege
kerk: ‘Als demonenbezweerders hebben de christenen de grote wereld betreden, en
de bezwering was een zeer belangrijk middel van zending en propaganda.’
Op dit gebied moeten wij beslist willen leren van de christelijke kerk van de eerste
eeuwen! Zendingskerken en –genootschappen die momenteel groeien, volgen in dit
opzicht het bloeiende christendom van de eerste eeuwen na.
In China, India, Zuid-Amerika en Afrika zien we massaal dat mensen worden bevrijd
van boze geesten. De wonderen en genezingen vinden in die gebieden ook volop
plaats. De evangelisten daar nemen in hun eenvoudigheid het Woord van God
letterlijk, zonder dit te vergeestelijken naar eigen inzichten of naar overgeleverde
leerstukken. Ze zijn niet behept met de ‘uitdrogingsverschijnselen’ van de
eeuwenoude bestaande kerken, die niet in staat zijn om de buitenkerkelijken aan te
lokken.

De zendingskerken zijn niet behept met
de ‘uitdrogingsverschijnselen’ van de eeuwenoude
bestaande kerken, die niet in staat zijn om de
buitenkerkelijken aan te lokken
De genoemde wonderen vinden ook plaats tijdens geestelijke opwekkingen. Het is
ook ontegenzeggelijk naar het Woord van God, dat de tekenen en wonderen de
bijbelgetrouwe evangelieverkondiging zullen blijven vergezellen. We lezen namelijk in
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Mark. 16:17-18: ‘En hen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in
Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, het zal
hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond
worden.’
De Studiebijbel verklaart: ‘Deze tekenen volgen niet zozeer elke gelovige in het
algemeen, maar ze vergezellen en bevestigen het Evangelie dat door de gelovigen
wordt geleefd en verkondigd (vgl. vs.15, 20 en Hand.2:43; 4:30; 14:3; 15:12;
Rom.15:19 en Hebr.2:4). Jezus beperkt deze tekenen niet tot een bepaalde periode.’

Tot in de zevende generatie na Pinksteren
gebeurde het uitwerpen van demonen
door gewone gemeenteleden
Tot in de zevende generatie na Pinksteren gebeurde het uitwerpen van demonen
door gewone gemeenteleden, door mannen en vrouwen. Daarna hebben de
katholieken de charismata (de bijzondere genadegaven van de Heilige Geest, zoals
je die vindt in 1 Kor. 12) exclusief gekoppeld aan de ambten. Daardoor hebben ze
deze gaven voor de gewone gelovigen onderdrukt. Je ziet hierin, dat de Geest kan
worden wederstaan, bedroefd en uitgeblust, ook met betrekking tot de geestelijke
genadegaven.
Cyprianus en Augustinus geven voorbeelden in hun geschriften. Je kunt het ook
vinden bij Athanasius, Hieronymus en Origenes.
Mensen die van buitenaf toetreden tot de kerk kunnen occult belast zijn. Volgens dr.
M.J. Paul vormen wonderen van genezing en bevrijding in de gehele vroegchristelijke
literatuur verreweg de meest geciteerde oorzaak van bekeringen.

Luther en Calvijn
Luther, de reformator, had te maken met bijzondere aanvallen van de duivel en zijn
demonen. Hij gaf te kennen dat hij ’s nachts in de Wartburg werd lastiggevallen door
klopgeesten en occulte verschijnselen die nu ‘Poltergeist-activiteiten’ worden
genoemd. Drs. R.J.A. Doornenbal deelt ons mee over Luther: ‘’ De duivel zat hem
dus inderdaad dicht op de huid! Sinds de woestijnvaders is er niemand geweest die
zoveel aandacht had voor de duivel, zowel persoonlijk als theologisch, als de
Wittenberger reformator.’ Een grote Lutherkenner concludeert: ‘Zijn leven was één en
al strijd tegen de duivel.’

‘De duivel zat Luther dicht op de huid’
Luther was nog wel van mening dat de duiveluitdrijving een belangrijke taak van de
kerk was en zal blijven tot de jongste dag. Hij gebruikte als uitdrijvingsformule: ‘Ik
bezweer je, onreine geest, dat je uitvaart en wijkt van deze dienstknecht van God.’
Hij gebruikte deze formule ook bij de doop.
Luther is op het gebied van demonie voor de reformatorischen op bepaalde punten
weer actueel geworden. Hij leert ons: ‘Vandaag bedreigt de duivel de kerk met de
ergste van alle denkbare vervolgingen: hij opereert namelijk zonder vervolging en
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biedt ontspanning en zekerheid. Wee ons, die zo door overvloed en welvaart verblind
worden, dat we bij de duivel in de val lopen.’

Luther:
‘Wee ons, die zo door overvloed en welvaart
verblind worden, dat we bij de duivel in de val lopen’
Ook het brengen van kerkmensen tot zwaarmoedigheid en twijfel is een list van de
duivel. Luther wist dit uit ervaring. Hij getuigt: ‘Ik weet precies hoe hij met mij een
spelletje pleegt te spelen. Hij is een treurige, zure geest, die het niet kan velen dat
een hart vrolijk is…’
De belangrijke herontdekking van de Reformatie is ‘de rechtvaardigmaking door het
geloof’. Het is logisch dat satan daar juist zijn vurige pijlen op richt. Dat was zo in de
tijd van Luther en dat is ook nu zo binnen de reformatorische kerken. Luther
verklaart: ‘Alle aanvallen van de duivel richten zich op het fundament van het geloof,
dat heilszekerheid geeft. Alle aanvechtingen, van welke aard ze ook zijn, proberen
twijfel te zaaien aan de trouw van God.’ Hij gaat verder: ‘De duivel zet aan tot twijfel
over de vraag of iemand uitverkoren is en verleidt vervolgens degene die twijfelt om
te willen doordringen in de verborgen wil van God, ten einde te ontdekken of hij
werkelijk tot hen behoort, die God voor altijd verworpen heeft. Deze ontraadseling
moet mislukken en leidt uit teleurstelling tot angst, tot godslastering en haat van God
en uiteindelijk tot twijfel aan het bestaan van God zelf.’
In dit verband vond Luther de sacramenten belangrijk. Hij verklaart: ‘Doop en
avondmaal garanderen dat God tegenwoordig is in de draaikolk van de
overlevingsstrijd tegen de duivel.’

Calvijn heeft het exorcisme
geen plaats meer gegeven in
de strijd tegen satan en zijn demonen
Calvijn heeft het exorcisme geen plaats meer gegeven in de strijd tegen de satan en
zijn demonen. Hij stelde dat het uitdrijven van demonen, evenals de ziekenzalving en
genezing op het gebed, alleen als bijzondere gaven door Christus aan de apostelen
waren gegeven. Deze mening van Calvijn is, zeker wat onze moderne tijd betreft,
uiteraard achterhaald door de realiteit. Op het gebied van bevrijding van demonische
machten en genezing van zieken op het gebed heeft hij in een overreactie
gereageerd op misstanden in de Roomse kerk.
De genoemde geestelijke genadegaven (charismata) uit 1 Kor. 12:9 en10 heeft
Calvijn geen plaats gegeven in zijn reformatorisch denken en zijn reformerende
activiteiten. De praktijken van genezingen en bevrijdingen na de tijd van de apostelen
zag hij dan ook ‘als eigenzinnige praktijken van eerzuchtige mensen’ en zelfs ‘als
een satanisch bedrog’. Hij beweerde zelfs dat de boze geesten over de exorcisten
heersten, als hij schrijft: ‘Want ternauwernood zult ge er één op de tien vinden, die
niet door een boze geest gedreven wordt.’
Je moet zijn krasse uitspraken wel lezen tegen de achtergrond van het welig tierende
bijgeloof en de magie in de Roomse kerk. Na de eerste eeuwen christendom zijn
heel wat dwalingen in de Roomse kerk gekomen. Zelfs Augustinus kende aan
overblijfselen van heiligen genezende en exorcerende kracht toe.
68

De situaties op zendingsvelden en in het opkomende moderne heidendom zijn
(momenteel) anders. Onze maatschappelijke situatie lijkt in bepaalde opzichten op
de Romeinse periode in de tijd van de vroege kerk. Wij hebben daarom ook weer de
praktijk in de eerste christelijke kerk nodig! Daar horen dus ook genezingspastoraat
en bevrijdingspastoraat bij.
Calvijn heeft een zeer uitgebreide bijbelverklaring geschreven. Het valt op bij zijn
commentaren over bevrijding van boze geesten door Jezus, dat hij het dan vooral
symbolisch of geestelijk interpreteert en verklaart. Drs. R.J.A. Doornenbal geeft ons
verder door: ‘Waar de evangeliën spreken over het concrete uitdrijven van demonen,
benadrukt Calvijn voortdurend, dat Christus ons verlost uit de tirannie van de duivel.
De eigenlijke zin van de ‘uitdrijvingsteksten’ is volgens Calvijn dus de geestelijke
betekenis ervan. Calvijn beweegt zich met deze interpretatie op een ‘abstracter‘
niveau dan de evangelieverhalen zelf.’

We mogen de Bijbel nooit aanpassen
aan ons theologische denken
of aan onze bevinding
Dit is een bekend gegeven binnen onze reformatorische kring. We kunnen in dit
verband ook denken aan teksten en beloften aangaande (de toekomst van) Israël. Ik
denk persoonlijk dat we de werkelijke betekenis van de bijbelteksten moeten laten
staan. We mogen de Bijbel nooit aanpassen aan ons theologisch denken of aan
onze bevinding. Op deze punten is er al zoveel misgegaan. Als we de werkelijke
bijbelse betekenis loslaten, komt er veel op losse schroeven te staan. We moeten
ons houvast vinden in de vaststaande bijbelse feiten!
Ik denk wel dat het theologisch en praktisch denken van Calvijn (en de
reformatorischen in zijn voetspoor) past bij een geïsoleerd reformatorisch bolwerk.
Zolang we ons isolement kunnen bewaren, kunnen we redelijk veilig varen. De
activiteiten van ‘de briesende leeuw’ kunnen dan op afstand worden gehouden. Bij
de vervolgde christenen ligt dit duidelijk anders!
Het is echter wel de vraag of we satan als ‘engel des lichts’ op een afstand hebben
weten te houden. Ik denk dat dit niet het geval is… en ik wil dit hierna ook verder
aantonen.
Eerst citeer ik drs. Doornenbal nog eens, als hij het heeft over een leemte bij de
reformatorischen en gereformeerden. Hij verklaart: ‘Door Calvijns consequent
vergeestelijkende uitleg van de evangelieteksten die handelen over genezing en
bevrijding is er op dit punt in zijn werken een exegetisch en theologisch hiaat
ontstaan. In de gereformeerde traditie bestaat ook nauwelijks aandacht voor de
charismata, waaronder de gave van genezing en de gave van de onderscheiding van
geesten. Calvijn en de calvinistische traditie, van Ursinus tot Kuyper (die zich in zijn
Gemeene gratie een fel tegenstander van exorcisme betuigt) hebben ons op dit punt
niets te bieden. Dat zou geen probleem zijn, als bezetenheid inderdaad niet meer
voorkwam in nieuwtestamentische tijden.’
Dr. M.J. Paul houdt veel reformatorische gemeenten voor de spiegel, als hij schrijft:
‘Als bijbelgedeelten over ziekte en genezing en bevrijding niet meer in een gemeente
aan de orde gesteld kunnen worden, moet de diagnose gesteld worden dat de
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gemeente ziek is. Wat heeft een gemeente dan hard nodig om genezen te worden!
Op 31 oktober kan de leuze sola scriptura steeds weer herhaald worden, maar in de
praktijk bepaalt de traditie voor een groot deel de uitleg van de Schrift. Het is van
belang de gehéle Schrift aan de orde te stellen.’

Reformerend handelen in nieuwe situaties
Het is een bekende uitspraak van onder meer oudvader Johannes Hoornbeeck
(1617-1666), dat de gereformeerde kerk zich altijd moeten blijven reformeren
(‘ecclesia reformata semper reformanda’). De tijden veranderen, en wij met hen. Er
zijn nieuwe, gevaarlijke ontwikkelingen gekomen, die de reformatorische en
bijbelgetrouwe bolwerken ernstig bedreigen! Dit betreffen zaken en uitvindingen waar
Calvijn nog niet van wist.

Nieuwe wijn moet in nieuwe leren zakken
In Luk.5:37-39 gaat het over nieuwe wijn, die je in nieuwe leren zakken moet doen.
We lezen daar de volgende woorden van Jezus: ‘En niemand doet nieuwe wijn in
oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf
zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in
nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt,
wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter.’ Het gaat hier om oude,
traditionele zaken, zoals de Joden die kenden. Voor hen was de leer van Jezus een
nieuwe leer die niet goed paste in hun traditionele denken, met daarbij hun
traditionele vormendienst. Calvijn is zelf in zijn reformerend werk ook een goed
voorbeeld van het doen van nieuwe wijn in nieuwe leren wijnzakken.
De Studiebijbel geeft aan: ‘Het leer van een nieuwe wijnzak is nog rekbaar en is dan
ook prima geschikt voor nieuwe wijn (d.w.z. jonge wijn), die nog volop aan het gisten
is en dus nog uitzet. Oude zakken, waar de rek uit is, worden het beste voor oude
wijn die niet meer gist gebruikt.’ Bij vers 38 wordt verder verklaard: ‘Het nieuwe moet
de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en dat kan niet door zich in het oude in te
passen. Het vraagt om een nieuwe vorm en een nieuwe inhoud.’ Bij vers 39 wordt
uitgelegd: ‘Er wordt geen oordeel geveld over de kwaliteit van de oude wijn (en
evenmin over die van de nieuwe wijn), maar de bekrompenheid van degene die per
se bij het oude wil blijven, zonder het nieuwe een kans te geven, wordt aan de kaak
gesteld.’
Zoals Calvijn het in zijn tijd deed, met het inzicht dat hij toen had, dienen wij nu te
reformerend te handelen in de nieuwe tijd waarin we leven. Als we geen raad meer
weten met de nieuwe aanvallen van satan, moeten we niet bekrompen gaan vechten
met wapens die niet meer geschikt zijn. De Bijbel is nog steeds actueel en uit het
wapenarsenaal van de Schrift is ook voor onze tijd genoeg te gebruiken! Het boek
Openbaring is zelf onze tijd al vooruit. We lopen eigenlijk achter bepaalde voorzegde
ontwikkelingen aan. Als we weten wat er aan staat te komen, moeten we ons hierop
bezinnen en gaan wapenen.
Jezus leert ons in Matth. 13:52: ‘Daarom, ieder Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der
hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat (voorraad)
nieuwe en oude dingen voortbrengt.’ Het is opvallend dat ‘nieuwe dingen’ eerst door
Jezus wordt genoemd. De Studiebijbel leert ons: ‘Al naar gelang de situatie van de
hoorders kan hij het één of het ander onderwijzen.’

70

Een gelovige moet flexibel genoeg zijn
om in nieuwe situaties juist te handelen
Een bijbelgetrouwe gelovige is dus in staat gesteld, en flexibel genoeg, om in nieuwe
situaties op de juiste wijze te handelen. Hij heeft ook nieuwe leren zakken achter de
hand, nieuwe vormen en methoden, die geschikt zijn voor nieuwe situaties. In de
kracht van de Heilige Geest kunnen wij ons verdedigen tegen de verhevigde
aanvallen van satan. De charismata uit 1 Kor. 12:9 en 10 staan gelovigen ter
beschikking. Deze genadegaven heeft Christus voor Zijn kerk verworven.

In Jezus Christus ben je overwinnaar!
Jezus Christus is de machtige Overwinnaar, Die de satan al heeft overwonnen, toen
Hij zei: ‘Het is volbracht!’ (‘It is finished!’). Vanaf dat moment, en zeker na de
Pinksterdag, is het in de tegenwoordigheid van Christus afgelopen met satans kracht
en macht over de gelovigen. We lezen in Psalm 68:18 -19: ‘Strijdwagens heeft God,
tweemaal tienduizend, ontelbaar duizenden. De HEERE is in hun midden, zoals op
de heilige Sinaï. Gij bent opgevaren naar omhoog, Gij hebt de gevangenis
gevangengenomen, Gij hebt gaven genomen om uit te delen, ja, ook aan
opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!’
Let er op: samen met God ben je altijd in de meerderheid!

De vroege kerk was een overwinnende kerk
in een demonische wereld
De nood der tijden kan ons ertoe brengen dat we weer terug moeten keren naar de
praktijk van de nieuwtestamentische tijd en de vroege kerk! Deze kerk was een
overwinnende kerk in een demonische wereld. Als we het dreigen te verliezen van de
wereld, kunnen we beter trachten om de wereld te overwinnen. We lezen in 1 Joh.
4:4-5:
‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de
wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dat die
gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?’ Door het geloof zijn wij betrokken bij de
overwinning van Jezus Christus. Buiten Christus kunnen wij de wereldse verleidingen
en de aanvallen van satan niet weerstaan. We kunnen buitenom Christus de
demonen ook niet verdrijven en uitdrijven. Door hun verbondenheid met Christus
kunnen de gelovigen in alle (nieuwe) situaties overwinnaar zijn. Geloven is de
aanvaarding en ervaring van de kracht van de levende God in Zijn Zoon, Jezus
Christus, de grote Overwinnaar!

Heksenvervolging en daarna…
Ik ga nog even door op het feit dat de duivel en de demonen de afgelopen eeuwen
buiten het gezichtsveld van de reformatorische en gereformeerde christenen is
gekomen. Dit heeft namelijk ook te maken met een verandering van het denken als
gevolg van de heksenvervolging (tussen 1450-1750).
In de Middeleeuwen nam de angst voor demonen onder het kerkvolk toe. Men was
bevreesd voor vampiers, weerwolven en heksen. Ze dachten (zoals de heidenen) dat
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ze ziekten, natuurrampen en misoogsten veroorzaakten. In dat denkklimaat
ontstonden de heksenvervolgingen, die van de 15e tot in de 18e eeuw in Europa veel
slachtoffers maakten. Ze denken dat er in drie eeuwen zo’n 50.000 slachtoffers zijn
gevallen in de heksenvervolgingen. Zelfs in het Genève van Calvijn werden tientallen
vrouwen verbrand. Deze zogenoemde ‘heksen’ kregen de schuld van de pest die
daar in de jaren 1543-1545 heeft geheerst.
De Zwitserse kerkhistoricus Walter Nigg verklaart: ‘In de heksenepidemie deed zich
een schrikbarende inbreuk voor van satanische machten in het menselijk bestaan.
De duivel en zijn trawanten waren in de inquisitoren – niet in de heksen – zichtbaar
aan het werk. Alleen duivels kunnen onschuldige mensen op deze wijze vernietigen.
De vervolgingen en pogroms van alle tijden zijn een uitwerking van satan; wie zich
daarmee inlaat, staat in zijn dienst.’
Uiteindelijk doofde in Europa in 1782 de laatste brandstapel. Dit kwam door de
invloed van de denkbeelden van de Verlichting, die het bestaan van de duivel, de
demonen en ook heksen ontkende.
Daarna kwam er wellicht een collectief schaamtegevoel over de wandaden op dit
gebied. Vervolgens ontstond er echter een nieuwe collectieve neurose, namelijk ‘de
overtuiging dat demonen en heksen nooit hadden bestaan’. Dit werd verder weer
aangewakkerd en bevestigd door het rationalisme en de tijd van de Verlichting. Het
parlement van Parijs verklaarde in 1786 officieel alle bezetenen voor medische
patiënten.

Hoe reformatorische christenen worden getroffen
Reformatorische en gereformeerde christenen zijn over het algemeen nogal
rationalistisch en leerstellig ingesteld. De rationele denken van de verlichte rede
heeft toch ook wel invloed gehad op de behoudende christenen. Zij vinden goede
leerstellingen en dogmatische uiteenzettingen belangrijk.

Satan is listig genoeg om christenen
op leerstellig gebied te treffen
Ik denk dat satan listig genoeg is om christenen op dit gebied te treffen. Dit is nog
aangewakkerd door de vele aanvallen van andersdenkenden op onze rechtzinnige
leerstellingen. Op den duur kunnen christenen zo worden gefixeerd op het bewaren
en bewaken van de goede leer, dat ze andere meer praktische zaken uit het oog
kunnen verliezen. Wie van de reformatorische christenen heeft voldoende oog gehad
voor de gevaren van internet? Of hebben vele meegekeken naar de nieuwe
ontwikkelingen, omdat het financieel aantrekkelijk zou kunnen zijn. Rechtse
christenen denken niet alleen op theologisch, maar vaak ook op economisch gebied
rechts. Hebben wij wel voldoende oog gehad voor satans listen buitenom de
zondag? Er zijn belijdende leden van rechtse kerken in de week occult belast
geworden, door het kijken naar occult beladen programma’s en films.
Dr. M.J. Paul noemt een situatie uit een reformatorische kerk. Hij deelt ons mee: ‘Ik
heb de volgende situatie meegemaakt: een jong gezin met een dochtertje van
ongeveer twee jaar. Het meisje had dagelijks last van aanvallen, waarbij ze
schreeuwde en trilde over heel haar lichaam. Niemand mocht haar dan aanraken. De
moeder klaagde tegenover mij haar nood. Toen heb ik voorzichtig gevraagd of zij
zich wel eens met occulte zaken had ingelaten. Zij niet, maar haar ouders wel. Die
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mensen waren lid van een reformatorische kerk, maar ondertussen deden ze aan
pendelen, wichelroede lopen en magnetiseren.’
Ze zijn toen naar ds. W.C. van Dam gegaan. De moeder heeft daar het geloof in
Christus beleden en in het gebed afstand genomen van occulte praktijken (van een
occulte belasting die haar ouders hadden doorgegeven).
Dr. Paul vervolgt: ‘Daarna heeft Van Dam met ons gebeden en aan het eind gezegd:
‘Dan mogen we vanuit de volmacht, die Christus ons in Zijn Naam gegeven heeft, de
banden die er zijn, verbreken. Amen.’ Er gebeurde verder niets. We zijn gewoon naar
huis gegaan. Het resultaat was wel, dat het kind vanaf die dag nooit meer die
aanvallen gehad heeft.’

Occulte belastingen en gebodenheid
kunnen we in onze tijd regelmatig tegenkomen
Occulte belastingen en gebondenheid kunnen we In onze tijd regelmatig tegenkomen
bij asielzoekers, ex-druggebruikers, mensen die zich hebben beziggehouden met
occulte zaken en anderen die met verslavingen waren behept. In evangelische
gemeenten, die buitenkerkelijken aantrekken, worden nogal eens demonen
uitgedreven. Tijdens asielzoekerkampen en conferenties komt dit ook voor. In
behoudende reformatorische gemeenten komt het echter weinig of niet of niet aan
het licht.

De reformatorische kerken
isoleren zich zoveel mogelijk van de wereld
De reformatorische kerken isoleren zich zoveel mogelijk van de wereld en kunnen
daardoor de wereldse mensen niet of moeilijk bereiken. Er treden nauwelijks
buitenkerkelijke Nederlanders toe tot rechtse reformatorische kerken. Dit is voor ons
helaas een ongunstig teken aan de wand. Hebben wij dan zo weinig in huis voor een
buitenkerkelijke? Waar is onze aantrekkingskracht naar de onkerkelijke medemens?

Waar is onze aantrekkingskracht
naar de onkerkelijke medemens?
De protestantse kerken hebben na de reformatie de zaken rondom demonie
grotendeels buiten het gezichtsveld geduwd. Zoals eerder aangetoond zijn deze
zaken de laatste tijd echter weer zeer actueel geworden! Onze situatie is immers
vergelijkbaar met de tijd van de vroege kerk.
In zendingsgebieden hebben zendelingen nog volop te maken met gevallen van
demonische bezetenheid. Dit geldt ook voor de evangelisatieposten.
We moeten wel zeggen, dat er binnen het puritanisme (in Engeland en Amerika) wel
aandacht is gebleven voor de realiteit van demonische machten en bevrijding. De
bekende Amerikaanse theoloog Jonathan Edwards besteedt in zijn boek ‘The
religious affections’ (religieuze aandoeningen) ook aandacht aan demonische
invloeden. Hij heeft de Grote opwekking (the Great Awaking) in Amerika (1740-1743)
meegemaakt. Dr. Martyn Lloyd Jones heeft bekend: ‘Als evangelicals hebben we
tragischerwijze de macht van boze geesten onderschat.’
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Ook binnen het Duitse piëtisme werd hier en daar het verdrijven van demonen
gepraktiseerd.
Dr. W.C. van Dam laat ons weten: ‘Theologen als Semler, Schleiermacher en
Strauss verdreven het bijbels besef van demonie bijna geheel uit het continentale
protestantse denken. Helaas werd daarmee niet de activiteit der demonen lam
gelegd!’

Helaas werd door het verdrijven
van het bijbels besef van demonie
de activiteit van de demonen niet lam gelegd
Drs. R.J.A. Doornenbal is een wetenschapper, met veel kennis op het gebied van
kerkgeschiedenis, filosofie en (media-)ethiek. Hij leert ons belangrijke zaken vanuit
de kerkgeschiedenis in het boek ‘Geestelijke strijd, Demonie en bevrijding in
christelijk perspectief’. Wij moeten dit zeker ter harte nemen en er naar de toekomst
toe wat mee gaan doen!
Nadat hij aan het einde van zijn hoofdstukken de nodige conclusies uit de
ontwikkeling in de geschiedenis heeft getrokken, komt hij tot de volgende ernstige
slotsom en opdracht naar ons toe:
‘Intussen lijkt in het Westen zowel binnen als buiten de kerk de pastorale nood op het
gebied van demonie te groeien naar een omvang die doet herinneren aan de tijd van
de heksenvervolgingen. Destijds reageerde de kerk in blinde angst letterlijk te vuur
en te zwaard; nu reageert ze in blinde onwetendheid en naïviteit, scepsis of zelfs –
haast even ‘dodelijk’ als de brandstapel – met onverschilligheid.
Wat wij als kerken en christenen moeten doen, is God vragen om bewogenheid,
geestelijk onderscheidingsvermogen en volmacht om niet maar in theorie, maar
metterdaad te strijden tegen de machten der duisternis in de ontzagwekkende Naam
van Hem in Wie we verzekerd mogen zijn van overwinning: Jezus Christus.’

De kracht van het gelovig gebed
In Openb.12:14 lezen we dat de vrouw (de gelovige) twee vleugels van een grote
arend zijn gegeven. Dat zijn volgens verklaarders de vleugels van geloof en gebed.
Daarmee kan ze buiten het gezicht van de slang komen. Wij weten dat God de grote
Verhoorder van de gebeden is. Veel aangevochten christenen weten van
geloofsbeproevingen en gebedsworstelingen. Jim Cymbala heeft als voorganger van
de Brooklyn Tabernakel in New York het boek ‘Frisse Wind, Nieuw Vuur’ geschreven.
Zijn gemeente groeide in vijfentwintig jaar van nog geen 20 mensen tot meer dan
6000 leden. Hij heeft heel wat geloofsbeproevingen moeten doorstaan. Daar
tegenover heeft God hem ook opmerkelijke gebedsverhoringen gegeven en
wonderlijke uitreddingen.

Een persoonlijke test voor Jim Cymbala
Onder het kopje ‘Een persoonlijke test’ verhaalt hij de beproevingen rondom zijn
dochter Chrissy. Hij heeft samen met zijn vrouw Carol tweeënhalf jaar lang ‘een
onvoorstelbaar donkere periode’ moeten doormaken.
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Hij schrijft erover: ‘Onze oudste dochter Chrissy was altijd en voorbeeldig kind
geweest. Toen ze ongeveer zestien jaar was, begon ze echter af te dwalen.’ Jim had
het eigenlijk te laat in de gaten. Hij werd te veel in beslag genomen door het kerkelijk
werk.
Chrissy verwijderde zich steeds verder van het gezin, de kerk en God. Ze ging op
den duur het huis uit. Jim en Carol wisten vaak niet waar ze ’s nachts was.
Alles wat ze deden om haar terug te winnen, mislukte… Ze werd steeds harder.
Jim: ‘Ze kreeg een vriend die alles was wat wij niet wilden voor ons kind.’
Het gebeurde in die tijd vaak dat Jim de autorit van 25 minuten naar de Tabernakel
huilde. Hij bad daarbij: ‘God, hoe moet ik drie diensten doorkomen vandaag? Ik wil
niet in het middelpunt van de belangstelling staan. De mensen hebben zelf ook
moeilijkheden – ze komen om hulp en bemoediging te ontvangen. Maar ikzelf dan?
Ik kan het bijna niet meer aan. O, God, alstublieft… mijn oudste dochter, mijn
Chrissy.’

‘O, God, alstublieft…
mijn oudste dochter, mijn Chrissy’
Voor Carol was het ook een uiterst moeilijke periode. Toen ze bericht kreeg dat ze
geopereerd moest worden, viel de duivel haar aan met zijn boze ingevingen: ‘Jij hebt
een groot koor, je maakt albums, geeft concerten in de Radio City Music Hall en nog
veel meer. Blijf jij maar lekker samen met je man de mensen winnen voor Christus –
maar je kinderen zijn voor mij. De eerste heb ik al. De volgende twee kom ik ook
halen.’

‘We kunnen hier geen kinderen grootbrengen’
Op een dag zei ze wanhopig tegen Jim: ‘Luister, we moeten weg uit New York. Ik
meen het. We zijn onze dochter al kwijtgeraakt in deze atmosfeer. We kunnen hier
geen kinderen grootbrengen. Als jij wilt blijven, oké – maar ik haal onze andere
kinderen hier weg.’ Ze was er depressief van geworden.
Op een dag ging ze toen achter de piano zitten en kreeg ze van God een lied. In het
lied gaat het over de blijvende trouw van God. Het eindigt: ‘Hij is trouw, altijd trouw
geweest…’
Al de pogingen van Jim om Chrissy weer terug te krijgen mislukten. Op 18-jarige
leeftijd zette ze gewoon haar zin door en ging het steeds slechter met haar. Jim kon
niet accepteren dat ze zonder God leefde, maar de Heere liet hem duidelijk zien dat
hij moest ophouden met huilen en schreeuwen en dat hij niet meer met anderen over
haar mocht praten. Hij moest zich alleen op God richten.

Hij moest zich alleen op God richten
Toen wist hij dat hij geen contact meer zou hebben met Chrissy, totdat God zou
ingrijpen. Voor hem bleef over: ‘Roep Mij aan ten dage der benauwdheid; Ik zal u
redden.’ Ondanks de slechte berichten bleef hij tot God bidden en Hem grootmaken
om wat Hij zou gaan doen.
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Tijdens een bidstond over handelingen 4, kreeg Jim via een zaalwachter een briefje
van een jonge gelovige vrouw. Ze had erop geschreven: ‘Dominee Cymbala, ik denk
dat we de bijeenkomst moeten onderbreken om voor uw dochter te bidden.’ Nadat
het bekend was gemaakt, begon zijn collega dominee Boekstaaf met de mensen
voor Chrissy te bidden. De kerk veranderde in een geestelijke verloskamer. Jim
verhaalt: ‘De mensen begonnen te kreunen in een wanhopige vastberadenheid, alsof
ze wilden zeggen: ‘Satan, je krijgt dit meisje niet. Laat haar los – ze komt terug!’ (…)
Ik ging bijna letterlijk onderuit door de kracht van die grote menigte die tot God riep.’

‘Satan, je krijgt dit meisje niet.
Laat haar los – ze komt terug!’
Toen hij weer bij Carol thuis was, zei hij tot haar: ‘Het is voorbij met Chrissy. Je zou
bij de bidstond geweest moeten zijn vanavond. Ik zeg je, als er een God in de hemel
is, is deze hele nachtmerrie eindelijk voorbij.’
Twee dagen later zat Chrissy op haar knieën op de vloer in de keuken. Ze schokte
van het huilen. Jim zei voorzichtig: ‘Chrissy?’
Ze beleed: ‘Papa, papa, ik heb gezondigd tegen God. Ik heb gezondigd tegen
mezelf. Ik heb gezondigd tegen u en mama. Vergeef me alstublieft.’
Jim vervolgt: ‘Mijn blik was net zo vertroebeld door tranen als die van haar. Ik trok
haar van de vloer omhoog en drukte haar tegen me aan, terwijl we samen huilden.
Plotseling rukte ze zich los. ‘Papa,’ vroeg ze dringend, ‘wie heeft er voor me
gebeden? Wie heeft er voor me gebeden?’ (…) ‘Wat bedoel je, Chrissy?’
‘Wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’

‘Wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’
Ik zei niets, dus ging ze verder: ‘Midden in de nacht maakte God me wakker en liet
me zien dat ik de ondergang tegemoet ging. Het was een bodemloze put – ik was
doodsbang. Ik was echt verschrikkelijk bang. Ik besefte hoe hard ik geweest ben,
hoe verkeerd, hoe opstandig.
Maar tegelijk was het alsof God Zijn armen om me heen sloeg en me tegen Zich aan
drukte. Hij zorgde ervoor dat ik niet verder naar beneden kon glijden en zei: ‘Ik houd
nog steeds van je.’
Papa, u moet het me vertellen – wie heeft er dinsdagavond voor me gebeden?’
Ik keek in haar met bloed doorlopen ogen en herkende weer de dochter die we
hadden grootgebracht.’
Jim gaat verder: ‘Uit alles bleek dat Chrissy zich weer tot God gekeerd had.’
Ze ging daarna naar een bijbelschool. Ze ging leiding geven aan verschillende
muziekgroepen en een groot koor. Later is ze getrouwd met een voorganger en
kregen ze drie schattige kinderen.

We hebben geleerd
‘dat we elke weerstand van de duivel kunnen breken
als we aanhoudend tot God bidden,
want voor Hem is niets onmogelijk’
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Voorganger Jim Cymbala sluit af met de doorleefde woorden: ‘Door dit alles heen
hebben Carol en ik als nooit tevoren geleerd dat we elke weerstand van de duivel
kunnen breken als we aanhoudend tot God bidden, want voor Hem is niets
onmogelijk. Christenen hebben in deze moeilijke tijd gewoon geen andere keus.’

Glorie aan God!
Occulte belasting in Rotterdam
In Rotterdam is er inmiddels een Bijbelgetrouwe International Christian Fellowship
gemeente (de ICF). Een tijd geleden deden ze daar een uitnodiging uitgaan voor een
samenkomst. Iemand vertelde me dat er in het blad voor de buurt een (achteraf
gelukkige) fout was gemaakt. Men had in de uitnodiging vermeld dat er een
samenkomst was ‘voor alle geloven’. Voorganger Theo Visser heeft zijn toespraak er
toen maar op aangepast.
Voor zover ik me het gesprek herinner, woonde daar in de straat een man die een
behoorlijke verzameling van occulte beeldjes en voorwerpen van Oosterse religies
had. Hij zocht het al jaren in allerlei van zulke geestelijke sferen. Zo’n samenkomst
‘voor alle geloven’ sprak hem dus wel aan. Hij heeft de samenkomst bijgewoond en
het is hem tot een zegen geworden. Toen ze later wilden bidden in zijn huis, werd de
occulte belasting duidelijk opgemerkt. Uiteindelijk heeft de man een autolading
‘occulte troep’ uit zijn huis verwijderd en hebben ze het weggebracht… om het
vervolgens te vernietigen.
Dit is een voorbeeld van wat dichterbij, waarin we zien de overwinning van het
Evangelie op de occulte machten! En deze voorbeelden komen ook steeds
dichterbij… We krijgen er de laatste tijd steeds meer mee te maken. Dit heeft ook te
maken met het evangelisatiewerk onder asielzoekers en buitenlanders en
gevangenen.

De bevrijding van Diana
In het boek ‘Frisse wind, nieuw vuur’ gaat het over de enorme groei van de Brooklyn
Tabernacle in de beruchte binnenstad van New York en de voorganger Jim Cymbala.
Het boek is in 2000 uitgekomen in het Nederlands. De gemeente was toen gegroeid
naar meer dan 6000 leden. Zo’n 25 jaar daarvoor zaten er ’s zondags nog geen 20
mensen in de kerk. Het boek laat zien wat God kan en wil doen als een handjevol
mensen zich biddend verootmoedigt en het Evangelie serieus neemt. Wat een
machtig werk heeft de Heilige Geest daar gedaan! In zo’n evangeliserende
gemeente komen mensen van allerlei culturen en vanuit diverse achtergronden
binnen. Daar zijn ook occult belaste personen bij.
Op een dinsdagavond brachten twee gemeenteleden een tiener mee naar de
bidstond. Ze dachten dat ze was verslaafd aan drugs en dat ze daarvan bevrijd
moest worden.
Diana was een klein Latijns-Amerikaans meisje. Op het moment dat er voor haar
gebeden zou worden, voelde voorganger Jim Cymbala een enorme spanning
opkomen; het leek alsof er in zijn geest een alarmbel afging, die aangaf dat er iets
mis was, dat er iets zou gaan gebeuren. Jim vroeg een evangeliste Amy hem bij te
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staan om mee te bidden. Die kreeg hetzelfde voorgevoel als Jim. Er kwam ook nog
een andere voorganger bij staan. Ze legden samen Diana de handen op en
begonnen te bidden. Jim bad zachtjes: ‘O, Jezus, help ons’

Jim bad zachtjes:
‘O, Jezus, help ons’
Hij vertelt ons zelf: ‘De naam van Jezus bracht een plotselinge explosie van woede
en geschreeuw teweeg. Het niet meer dan 1,50 meter lange meisje duwde de twee
vrienden met wie ze was meegekomen weg en vloog me naar de keel. Voordat ik
wist wat er gebeurde, had ze mij al tegen het podium aangegooid. Diana scheurde
de kraag van mijn witte overhemd alsof het een stuk keukenpapier was. Een
afgrijselijke stem diep binnen in haar begon te schreeuwen: ‘Je krijgt haar niet! Ze is
van ons! Laat haar met rust!’ Toen begon de stem obscene taal uit te slaan.
Verschillende gemeenteleden gingen staan en begonnen hardop te bidden. Anderen
hapten naar adem of bedekten hun ogen. Ondertussen waren er verschillende
diakenen opgestaan die probeerden Diana van me af te trekken. Ze verweerde zich
met een enorme kracht, ook al was ze maar klein.
Uiteindelijk slaagden we erin om haar in bedwang te houden. Amy, de evangeliste,
begon vurig te bidden. Ik boog me over het meisje heen om de geesten te bestraffen.
‘Wees stil! In de naam van Jezus, kom naar buiten!’ beval ik.
Diana’s ogen rolden door haar hoofd en twee keer spuugde ze me recht in mijn
gezicht, op nog geen 30 centimeter afstand. De gemeente bleef aanhoudend tot God
om hulp roepen. (…) Dit was een klassiek geval van demonische bezetenheid.’
Jim Cymbala verhaalt ons verder: ‘Een paar minuten later was het meisje helemaal
bevrijd. Ze hield op met vloeken en haar lichaam ontspande zich. We lieten onze
greep op haar verslappen, waarna ze voorzichtig opstond en haar handen ophief om
de Heer te prijzen. Niet lang daarna stond ze samen met ons te zingen: ‘Heer, Uw
bloed dat reinigt mij… U wast mij witter dan de sneeuw.’ De tranen stroomden haar
over de wangen en verknoeiden haar make-up.

‘Heer, Uw bloed dat reinigt mij…
U wast mij witter dan de sneeuw
Diana dient de Heer nu al tien jaar in de Brooklyn Tabernacle. Kortgeleden is ze
getrouwd met een jonge man en beiden hebben een krachtig getuigenis van hun
geloof afgelegd tegenover hun ongelovige familieleden. Ze is nu een prachtige
christin die de Heer oprecht liefheeft en Hem alleen wil dienen.’
Er is dus gelukkig ook overwinning mogelijk door de kracht van het Evangelie van
Jezus Christus op de demonische gebondenheid en bezetenheid!

Glorie aan God!
Tijdens een samenkomst in de vrouwengevangenis te Breda werd door een
zanggroepje het lied ‘Glorie aan God’ gezongen. Dit bracht een opzienbaarlijke
reactie teweeg bij een buitenlandse gevangene. Er zaten in deze gevangenis ook
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vrouwen uit Zuid- en Midden-Amerika, die wegens drugssmokkel waren veroordeeld.
Het lied ‘Glorie aan God is een overwinningslied van het Evangelie van Jezus
Christus op het rijk van de duisternis. We zingen het vaak in onze
jongerenbijbelstudiegroep. Het lied luidt als volgt:
Refrein: Glorie aan God! (4x)
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer,
Hij is ’t Lam, dat regeert in eeuwigheid.
Zijn Woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is Zijn troon, eeuwig Zijn Kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein: Glorie aan God! (4x)
Kondigt het aan, door de kracht van Zijn Naam:
‘Heel de aard’ wordt vervuld van Zijn glorie!’
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein: Glorie aan God! (4x)
Eer deze God en geef Hem heel je hart,
Hij geeft schuldigen liefde en genade.
Vertrouw op Hem, lees Zijn Woord, hoor Zijn stem,
Ga terug naar de hemelse Vader.
Hij wacht op jou, groot is Zijn trouw.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet Wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Refrein: Glorie aan God (4x)
(Tekst en muziek: M. Williams)
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