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Inleiding
Bij het denken over boze geesten of demonen word er meestal gedacht in 
extremen, of men heeft er niets mee te maken, of men is bezeten. Dit is echter 
niet terecht. Hoewel demonische invloed altijd negatief is, kan de intensiteit 
ervan behoorlijk variëren, van een lichte invloed tot zeer ernstige invloed. Dit 
boekje beschrijft eerst demonische beïnvloeding in het algemeen en gaat van 
daaruit verder met de beschrijving van demonische bezetenheid, de ernstigste 
vorm. Het beschrijft wat het is, hoe deze beïnvloeding word veroorzaakt en hoe 
je er weer vanaf kunt komen.

Waarom dit boekje?

In het westerse denken is eigenlijk helemaal geen plaats voor demonen en hun 
invloed. We zijn druk bezig om alles wetenschappelijk te verklaren en alle 
dingen die geen wetenschappelijke verklaring hebben worden ontkend of naar 
het rijk der fabelen verwezen. Bijbels gezien is dit een nogal naïeve, zo niet 
arrogante houding. Er zijn vele signalen dat de westerse mens wel degelijk word 
lastiggevallen door demonische machten, maar we gieten daar een medisch 
sausje overheen en als de tekenen te duidelijk worden dan duwen we pillen in 
deze mensen zodat ze verdoofd en lamgeslagen de dag doorbrengen of we 
brengen hen onder in een instelling voor geestelijk gestoorden. Er zijn vele 
tekenen dat we leven in het einde der tijden en dat de strijd in de hemelse 
gewesten zal toenemen. Ook het aantal mensen die psycho-active medicatie slikt 
neemt schrikbarend toe. Dit boekje tracht je enigszins voor te bereiden op de 
geestelijke strijd die zich grotendeels ondergrond voltrekt. In de Nederlandse 
media zie of lees je hierover maar weinig directe informatie, en toch, als je wat 
verder zoekt dan is hierover heel veel te vinden.

In dit boekje worden een aantal verwijzingen gegeven op internet. Over het 
zoeken naar betrouwbare informatie op internet zou ik een heel boek kunnen 
schrijven, veruit het meeste wat je daar vind is rommel, maar bij goed en kritisch
zoeken vind je verrassende en waardevolle informatie die je aan het denken zet.



Demonische bezetenheid Draft! Pag. 5

Kennismaking

Wat zijn demonen?

Om het begrip demon te kunnen begrijpen en om er een hanteerbaar concept van 
te kunnen maken moet je eerst de autoriteit van de bijbel erkennen en het 
wereldbeeld wat de bijbel schetst serieus nemen. Als je dat niet doet dan heb je 
weinig houvast en ben je afhankelijk van getuigenverslagen. Het probleem met 
de verhalen die je over demonen hoort is dat die vaak sterk gekleurd zijn naar het
wereldbeeld van diegene de de ervaring gehad heeft en dat deze verhalen 
verschillende kanten op wijzen. Sommige mensen hebben hier helemaal geen 
vooringenomenheid over en vertellen in verwondering of in afgrijzen wat hun is 
overkomen, anderen hebben juist een sterke religieuze overtuiging of een 
spiritueel wereldbeeld en passen de ervaring aan, aan wat ze geloven dat realiteit 
is. Die overtuigingen zijn vaak zo sterk dat het geven van informatie die daarmee
in strijd is vaak niet acceptabel is voor deze mensen omdat dit hun eigen 
wereldbeeld aan het wankelen brengt.

Dit boekje neemt de bijbel als referentiekader1 en strikt genomen is dit ook een 
filter waarmee het de wereld in kijkt. Dit is dan ook precies de reden waarom ik 
dit aan het begin van dit boekje vermeld zodat u weet waar de gegeven uitleg op 
is gebaseerd. Wat mij persoonlijk echter opvalt is dat de verklaringen in de bijbel
heel goed aansluiten op wat je in de praktijk ziet. Het is niet nodig om 
waarnemingen te negeren om daarmee de bijbelse visie overeind te houden. In 
tegendeel, het is juist nodig om de in het westen “onverklaarbare” waarnemingen
en vaak zelfs onacceptabele waarnemingen te laten wat ze zijn en daar geen 
ingewikkelde “wetenschappelijke” interpretaties overheen te gieten. Op die 
manier laat je de waarnemingen getrouw voor zichzelf spreken zonder ze aan te 
passen aan het westers “verlichte” of “wetenschappelijke” paradigma.

De bijbel heeft al heel wat mensen en theorieën overleefd en ik geloof 
persoonlijk dat het veruit de beste bron van informatie is over dit onderwerp. 
Niet alleen door de betrouwbaarheid van Gods woord, maar ook door de grote 
hoeveelheid informatie die daarin over dit onderwerp te vinden is. Alleen al het 
zoeken op het woord “demon” in de HSV levert al meer dan 60 verwijzingen op.

Sommige dingen zijn niet zo direct beschreven, bijvoorbeeld de oorsprong van 
demonen word niet duidelijk omschreven. De meest eenvoudige en algemeen 
geaccepteerde uitleg is dat demonen gevallen engelen zijn doordat ze God 

1 Als referentie kader, maar niet als enige bron van informatie.
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ongehoorzaam geworden zijn. Omdat ze de strijd met God zijn aangegaan, zijn 
ze God gaan tegenwerken in al zijn bedoelingen en aangezien God schepper is, is
het tegenwerken van zijn werken destructief. Daardoor zijn ze uiteindelijk 
vervallen in een totaal destructief bestaan. Ik ga hier verder niet op in omdat de 
oorsprong van demonen in de context van dit boekje helemaal niet zo interessant 
is. Veel belangrijker is wat demonen nu zijn, wat hun eigenschappen zijn en hun 
bedoelingen, hoe gaan ze te werk. Daarover is in de bijbel juist vrij veel te 
vinden.

In het oude testament vind je vrij veel over afgoderij in relatie tot demonen. Deze
wezens doen zich voor als goden en laten aan zich offeren. In Leviticus 17:7 
lezen we dat God de Israëlieten verbied om aan demonen te offeren. God 
verwoord het verbod hier vanuit zijn perspectief: “offeren aan demonen”. Soms 
verwoord hij het vanuit menselijk perspectief en Hij heeft het dan over “offeren 
aan afgoden”. In Deuteronomium 32:17 komen we dit nog een keer tegen.

O.a. in Psalmen 106:37 vinden we de reden waarom God zo krachtig is tegen 
het offeren een demonen:

34 Zij vaagden de volken niet weg, zoals de HEERE hun bevolen had; 35 
maar zij vermengden zich met de heidenvolken en leerden hun gebruiken. 36
Zij dienden hun afgoden, die hun tot een valstrik werden. 37 Bovendien 
offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen. 38 Zij vergoten 
onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters. Zij offerden hen aan
de afgoden van Kanaän, zodat het land door deze bloedschulden ontheiligd 
werd.

Deze Bijbeltekst geeft niet alleen aan dat de goden van de volken om Israël heen 
in werkelijkheid demonen zijn, het zegt ook iets over hoe destructief demonen 
zijn. Als ze er hun volgelingen toe aanzetten om hun kinderen te doden dan 
vermoorden ze niet alleen mensen, maar wat zo mogelijk nog erger is, ze 
besmetten de ziel van diegene die deze offers uitvoeren ook met de moord op 
hun eigen kinderen. Zoiets bewerkt blijvende pijn en verharding van de ziel 
waardoor na enige tijd zo'n hele maatschappij ten gronde word gericht.

Demonen hebben een sterke neiging om de wetten van God 180 graden om te 
draaien. Wat God goed noemt, dan noemen zijn slecht en wat God slecht noemt, 
dat noemen zijn goed.

In Mattheüs 4:24 lezen we dat mensen die door demonen bezeten zijn er slecht 
aan toe zijn, in Mattheüs 8:28 lezen we dat bezetenen gevaarlijk kunnen zijn en 
veel kracht kunnen hebben. In Mattheüs 9:32 lezen we dat demonen er de 
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oorzaak van kunnen zijn als iemand niet kan spreken. Mattheüs 12:22 schrijft 
over blindheid die veroorzaakt word door demonische beïnvloeding. In Markus 
1:34 en Lukas 4:41 dat ze kunnen spreken en dat de demonen Jezus kennen. 
Demonen worden soms ook aangeduid met onreine2 geesten, zie Lukas 4:33 en 
Lukas 9:42. Mensen die ernstig bezeten zijn, zijn vaak naakt. We lezen dit in 
Lukas 8:27, maar ook op internet kun je films vinden van mensen die ten 
gevolge van bepaalde typen drugs helemaal zijn gaan flippen en vergelijkbaar 
gedrag vertonen. We komen hier later nog op terug. In 1 Korinthe 10:20-21 
komen we opnieuw het offeren aan demonen tegen. In 1 Timotheüs 4:1 lezen we
dat mensen niet alleen aan demonen offeren, maar dat de demonen de mensen 
ook religieuze leringen geven om hen te misleiden. In Openbaring 16:14 lezen 
we dat demonen misleidende tekenen en wonderen kunnen doen.

Een greep uit de informatie over demonen vanuit deze tijd:
De hedendaagse magicians werken blijkbaar “samen” met demonische machten.
Sommige magicians zijn hier zelfs vrij open over. Vanuit de new-age weten we 
dat demonen je bepaalde gevoelens kunnen geven om je te misleiden en dat ze 
door “automatisch handschrift” hele boeken schrijven. “Een cursus in wonderen”
is bijvoorbeeld zo'n boek wat door demonische beïnvloeding is geschreven, maar
er zijn er veel meer. Vaak vertellen dergelijke schrijvers trots wat hun is 
overkomen en dat ze gebruikt werden door “ascended masters” of dat de 
woorden gewoon in hun hoofd kwamen.

2 Timotheüs 3:13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot 
erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Wat is demonische beïnvloeding?

De realiteit om ons heen bevat niet alleen het zichtbare, maar er is ook het 
onzichtbare. In deze onzichtbare wereld bestaan wezens die in de bijbel worden 
beschreven als gevallen engelen, demonen of onreine geesten. Deze demonen 
zijn er op uit om ons mensen kwaad te doen, maar hierbij zijn ze beperkt in wat 
hen is toegelaten en we kunnen ons ook hiertegen verzetten.

Efeziers 6.10 Ten slotte, zoek uw kracht bij de Heer en zijn almacht. [11] 
Trek de wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de 
listen van de duivel. [12] Want onze strijd is niet gericht tegen vlees en 
bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in 

2 Onrein is verontreinigd
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de hemelse regionen. [13] Grijp daarom naar de wapenrusting van God om 
weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en staande te blijven, 
strijdend tot het einde.

Deze beïnvloeding hangt samen met het recht wat deze geestelijke machten 
hebben verworven in ons leven. Deze rechten en de daarmee samenhangende 
beïnvloeding is blijvend, d.w.z. als je er eenmaal mee te maken hebt dan gaat niet
zo maar vanzelf weg, ook niet als je het even rustig aan doet of zo.

Demonische beïnvloeding kan in verschillende relaties plaatsvinden:

• Een relatie van “samenwerking”. Sommige goochelaars met bijzondere 
“trucs” werken samen met geesten (demonen dus). In de new age kennen 
we mediums, dat zijn misleide mensen die denken dat het nuttig is als ze 
hun lichaam laten gebruiken door demonische machten die zichzelf 
“ascended master” noemen of zoiets.

• In onwetendheid. De mens in kwestie werkt mee uit onwetendheid. Maar
in feite is vrijwel iedereen die meewerkt met demonen misleid en 
onwetend. 

• Door onderdrukking. De mens word onderdrukt door de geestelijke 
macht en lijd hieronder.

Demonische manifestaties

Demonische manifestaties zijn duidelijk merkbare verschijnselen van 
demonische aanwezigheid. Men spreekt doorgaans alleen van demonische 
manifestaties als andere mensen duidelijk kunnen zien dat je ongewoon gedrag 
vertoond.

Demonische manifestaties zijn vaak wel tijdelijk, deze geestelijke machten 
manifesteren zichzelf niet voortdurend. 
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Verschillende demonen, verschillende beïnvloeding

Er zijn verschillende type demonen, demonen behoren tot het rijk van de 
duisternis en hebben ieder specifieke eigenschappen en een specifieke taak. De 
video en het boekje “Placebo” beschrijft dit vrij
duidelijk.

Maar ook de bijbel zegt ons dat niet alle demonen
gelijk zijn. Dit is een belangrijk concept want als je
met deze geesten te maken krijgt dan is hun
uitwerking niet op voorhand te voorspellen of in te
schatten.

Mat. 12:43 Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond 
door dorre streken op zoek naar rust, zonder die te vinden. [44] Dan zegt 
hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik vandaan kom.” Bij zijn 
terugkomst vindt hij het leeg, schoon en opgeruimd. [45] Dan gaat hij zeven
andere geesten halen die nog slechter zijn dan hijzelf; ze gaan naar binnen 
en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan van 
tevoren.

In de video Placebo word o.a. weergegeven dat de demonen elk heel specifieke 
taken of vaardigheden hebben. Dit word ook door anderen bronnen bevestigd 
zodat ik er van uit ga dat dit ook zo is.

Zo heb je demonen die bepaald gedrag kunnen laten zien, weer anderen kunnen 
een ziekte nabootsen of veroorzaken. Ze kunnen lustgevoelens opwekken en 
aanzetten tot seksueel immoreel gedrag. Vanuit de New-Age weten we dat ze 
ook bepaalde positieve gevoelens kunnen geven om je daarmee te misleiden. 
Ook zijn er geesten van religie, waardoor misleidingen, destructieve 
overtuigingen en geloofspatronen kunnen worden ingegeven.

“Milde” demonische invloeden

Er zijn vele situaties waarin normale mensen te maken krijgen met demonische 
beïnvloeding. Een boze gedachte of ingeving die zomaar ineens “binnenkomt” 
zonder dat we hier zelf over nadachten, en die we vaak terzijde schijven zonder 
dat we er acht op slaan is vaak al een suggestie uit den boze.

http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Placebo.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Books/img/Demonologie/Placebo.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Placebo.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Placebo.html
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Hoe spreken demonen tegen je?

Demonen spreken in veruit de meeste gevallen tot je geest omdat ze daar 
onopgemerkt kunnen werken als je hun taal niet kunt onderscheiden.

Communicatie verloopt bij mensen in afzonderlijke gebieden of lagen die 
aanwezig zijn in ons innerlijk. Je kunt
verstaan en ergens een waarde aan toekennen
zonder meteen de woorden erbij te hebben.
Er is dus

1. een laag of gebied waarin een mens
voelt, interpreteert en verstaat

2. en er is een laag van de taal, waar
gedachten onder woorden gebracht
worden

3. en er is de hoorbare spraak

De mens is echter zo gewend om in de "taal" laag (2+3) aangesproken te worden 
en de sprong van ons denken (1) naar het denken in woorden (2) gaat zo snel dat 
we meestal helemaal geen besef hebben van die diepere laag (1).

In normale omstandigheden is de werking van boze geesten volgens mij erg 
beperkt. Ik heb het vermoedden dat dit komt omdat ze normaal geen autoriteit (= 
geen zeggenschap) hebben in jou leven om dat ingrijpend te beïnvloeden en 
verstoren. Demonen spreken je meestal aan in de diepere lagen van ons 
bewustzijn (1+2). Dit kan ook iets te maken hebben met hun afkomst maar dat is 
alleen een vermoedden. Ik vermoed dat ze onder normale omstandigheden je 
alleen mogen beproeven.

Zie ook: CA: Hoe spreken demonen tegen je

Hoe herken je hun taal?

Voor zover mij bekend kun je hun taal alleen herkennen aan de inhoud, de 
context en te toon waarin gedachten op je af komen. Met toon bedoel ik de 
toonzetting van de gedachten die je krijgt. Een gedachte kan bijvoorbeeld 

http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/Hoe-spreken-demonen-tegen-je.html
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kritisch, sarcastisch en blij van “toon” zijn. Het woord toon slaat hier dan niet op 
een toonhoogte of op stemgeluid, maar op de betekenis en gevoelens die bij deze
gedachten opkomen. De gedachten die demonen je geven dragen het kenmerk 
van de duisternis. Ze sporen je aan tot opstandigheid, trots, boosheid, haat, 
oppervlakkigheid, veroordeling, angst, ongeduldigheid, roekeloosheid, haast, 
ontevredenheid, egoïsme, trouweloosheid en zelf-gerichtheid. Ze jagen je op, 
beschuldigen en veroordelen, ze zaaien tweedracht, zetten mensen tegen elkaar 
op en maken eenzaam. Ze kleineren en vertrappen. Als je door deze gedachten 
word lastig gevallen dan leid dit tot gevoelens van waardeloosheid uitputting en 
depressie.

Als je dit zo leest dan denk je whoow, dat is heftig. Maar bedenk dat dit een lijst 
kenmerken is en dat je normaal genomen slechts beperkt iets van hen merkt. Hun
invloed word duidelijker merkbaar als je bijvoorbeeld heel boos of angstig bent. 
Blijkbaar ben je met dergelijke emoties kwetsbaarder voor hen.

Wat als ze brutaal worden?

Soms komt het voor dat demonen hoorbaar tegen je spreken. Blijkbaar is er dan 
iets doorbroken. Je komt dit o.a. tegen bij drugs gebruikers. Ik vermoed dat de 
drugs dan je geestelijke weerstand heeft gebroken zodat ze gemakkelijk je geest 
kunnen beïnvloeden. Ook bij Anorexia kom je dit tegen. (vaak) vrouwen die 
leiden aan ernstige ondervoeding waardoor hun lichamelijke en geestelijke 
weerstand totaal is afgebroken.

Daarnaast zijn er diverse redenen waarom kwade geesten autoriteit kunnen 
krijgen in je leven om zo brutaal op te treden. De beschrijving hiervan valt buiten
het doel van dit boekje, maar heel in het kort komt het er op neer dat diegene die 
je volgt, ook autoriteit krijgt in je leven. Volg je de suggesties van de satan op 
dan zal hij steeds meer invloed krijgen in je leven, tot op het punt waarop ze je 
inderdaad hoorbaar toespreken en je rechtstreeks gaan kleineren, bang maken en 
uitdagen.

Mentale dwang

Wat minder onschuldige vormen van demonische beïnvloeding worden in de 
medische wereld aangeduid met dwangneurosen. Vaak is het het menselijk 
subject zich niet bewust van de geestelijke dimensie. Voorbeelden zijn: 

http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Anorexia-01.html
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Schizofrenie en een meervoudige persoonlijkheid stoornis, seksverslaving, 
anorexia en seksuele identiteiten die afwijkend zijn van de door God gegeven 
orde. Dit is een zeer controversieel onderwerp wat veel stof doet opwaaien als je 
daar te veel over zegt. In onze huidige maatschappij is ieder gedrag “normaal” en
moet ieder zelf maar weten hoe hij leven wil. Tot op zekere hoogte is dat ook zo, 
in die zin dat ieder persoon zelf beslist hoe hij leven wil, maar keuze hebben 
altijd consequenties, en heel vaak worden onwetende of kwetsbare mensen het 
slachtoffer van demonische misleiding. Voor wie op zoek is naar een gezond 
geestelijk leven in waarheid en in vrijheid is een houding waarin alles maar moet
kunnen, en waarin “Goed” word afgemeten aan of het “goed voelt” niet 
wenselijk. Bedenk je dat ik hiervoor al heb aangegeven dat je gevoel beïnvloed 
en misleid kan worden. Je eerste jointje voelt misschien goed, maar is het dat 
ook?

Triggering

Demonische beïnvloeding gaat vaak samen met trigger events, dingen die je ziet 
of bepaalde situaties die een angst gevoel bij je doen opkomen. Hoe dit precies 
werkt weet ik niet maar ik vermoed dat een trigger event een hulpmiddel van de 
demonen is om je kwetsbaar te maken zodat ze je makkelijker kunnen 
overheersen. Door bepaalde verschijnselen of dwanggedachten te koppelen aan 
een item of een gebeurtenis kunnen ze je een angst laten ontwikkelen voor zo'n 
item of gebeurtenis. Dit word dan een vicieuze cirkel waardoor ze je op zo'n 
trigger moment steeds makkelijk kunnen overheersen.

http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Anorexia-01.html
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Demonische bezetenheid

Wat is demonische bezetenheid?

Demonische bezetenheid is een vorm van demonische beïnvloeding, waarbij de 
invloed van de demonische machten zo sterk is geworden dat ze de 
persoonlijkheid van het slachtoffer nagenoeg volledig weg kunnen drukken en 
het lichaam van die persoon over kunnen nemen. Je zou dit kunnen vergelijken 
met joyriding.

Bij bezetenheid is een mens onder invloed van een andere onzichtbare 
persoonlijkheid, een (of meerdere) onzichtbare geest(en) of demon(en) met een 
boosaardige en misleidende karakter. De mens is dan onder sterke invloed van 
een geestelijke macht doordat

• de motoriek van de persoon volledig is overgenomen,

• maar ook door ernstige misleiding van de zintuigen, zodat deze mens gaat
reageren op situaties in de omgeving die er niet zijn of interpretaties geeft
aan de omgeving die ernstig afwijkend zijn van wat beschouwd word als 
normale adequate reacties.
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Volledige bezetenheid

Onderstaande video laat een jonge vrouw zien die vrij plotseling overgaat van 
normaal vredig gedrag naar vreemd agressief gedrag.

Je ziet hier een schijnbaar onschuldige jonge vrouw, ontspannen zitten, ze pakt 
haar GSM.

1. Maar ze doet het vrijwel meteen weer terug in haar tas. Blijkbaar weet ze 
wat er gaat komen. Je ziet ook haar blik veranderen. 

2. Vervolgens zien we de demonische overname vorm krijgen.
3. Nu is de demon actief en focust op een passagier ernaast.
4. Hier zien we, of weerstand van de vrouw, of een expressie van pijn of 

beide.
5. De overname is nu volledig, het focust weer op de passagier en de aanval 

begint.
[Bekijk de video]
Deze demon is zonder meer direct-destructief. Hierbij moet je jezelf realiseren 
dat deze destructiviteit moet worden opgevat in brede zin: destructief naar de 
bezetene, destructief naar de ander en destructief naar relaties, verhoudingen en 
vertrouwen tussen mensen.

http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Takeover_01.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Takeover_01.html
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Bronnen of oorzaken van demonische 
beïnvloeding

Als je zoekt naar oorzaken van demonische bezetenheid dat is het belangrijk te 
beseffen dat bezetenheid iets is wat blijvend is, d.w.z. het gaat niet zomaar 
vanzelf weg, bijvoorbeeld door geen drugs te gebruiken of zoiets. Zo'n doorbraak
is blijvend. Oorzaken kunnen dus weken, maanden of jaren terug in het verleden 
liggen. Het feit dat je bijvoorbeeld geen alcohol of drugs in het bloed vind zegt is
dit opzicht dus niet zo veel.

Opmerking: Slechts het consequent en langdurig weerstaan van demonische machten kan hen 
doen weggaan, maar zoiets doe je niet zo maar even.

Algemeen

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat demonische bezetenheid drie 
oorzaken heeft:

1. Door het uitnodigen van demonische 
machten in je leven

New-Age
Occultisme

2. Door het volgen van demonische ingevingen
en of kwaadaardig handelen

Woedde
Misdaad

3. Door ernstige verzwakking van je 
geestelijke weerstand

Trauma
uitputting
ondervoeding
ziekte
middelen gebruik

Straat-Drugs

Straat drugs hebben, afhankelijk van de soort, een groot, tot zeer groot vermogen
om je geestelijke weerstand tegen demonische beïnvloeding af te breken. 
Sommige drugs zijn hierin zo sterk dat een groot aantal mensen na gebruik 
vrijwel direct verregaand toegankelijk zijn voor demonen.

Drugs worden soms ook aangeduid met “geestverruimende middelen”. Wat deze 
middelen in werkelijkheid doen is je geestelijke grenzen doorbreken zodat je 
vatbaar word voor geestelijke infiltratie.
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Psycho-active Medicatie

Psycho active medicijnen hebben een aura van veiligheid doordat ze worden 
voorgeschreven door een arts. De psychiatrie is echter nog steeds in een 
experimentele fase en er zijn binnen deze vakgroep helemaal geen adequate 
theorieën en modellen over wat deze medicijnen precies doen en hoe effectief ze 
zijn. Uit het veld hoor je heel veel zeer negatieve ervaringen.

Ook psycho-active medicatie heeft een groot vermogen je geestelijke weerstand 
te breken en ze verschillen helemaal niet zo veel van de “ordinaire” straat drugs 
dan men je wil doen geloven. Er zijn hierin, net als bij straat drugs, ook wel grote
verschillen tussen de diverse “medicijnen”.

Wat je over het algemeen hoort is het verlies aan levensvreugde en levenskracht, 
een gevoel van duisternis en verlatenheid, wanhoop. Maar ook gedachten aan 
zelfmoord die soms ook leiden tot zelfmoord, agressie, moord, extreem 
roekeloos gedrag, angsten etc. etc. Allemaal zaken die in verband kunnen worden
gebracht met demonische activiteit. Deze medicatie kan je weerstand tegen 
geestelijke beïnvloeding ernstig verzwakken.

Psycho-active medicatie is veruit het gevaarlijkste als je gebruik van relatief 
hoge doseringen ineens zonder medicatie verder gaat. De piek van deze onbalans
vind plaats vrij kort nadat de medicijnen bijna of geheel uit het bloed zijn 
verdwenen. Ook hier is bloedonderzoek dus niet afdoende, de medische 
geschiedenis moet worden onderzocht.

Zie ook verwijzing 4

http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Drug_Effects_01.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Benzo_Effect_01.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Benzo_Effect_04.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Drug_Effects_02.html
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Occulte praktijken

Occulte praktijken is een zeer breed gebied wat
onmogelijk volledig behandeld kan worden, maar
in het kort beschreven betekend dit een interactie
met de demonische wereld, vaak met de bedoeling
om hier iets mee te bereiken. Enkele voorbeelden
zijn: Spiritisme, Waarzeggerij, Hypnose, Reiki,
Etc. Voor een wat uitgebreider overzicht, zie
verwijzingen 3.

Bij het betrokken zijn met occulte praktijken houd je je bezig met geesten en 
luister je naar hen. Hierdoor kun je onder hun invloed komen. Zie in dit verband 
“Demystifying the Occult”

Overdracht van geesten

Beïnvloeding door geesten of bezetenheid kan worden gegeven door overdracht 
of handoplegging. Hierbij is er doorgaans sprake van een authoriteits rol, waarbij
degene die de geest geeft, autoriteit is gegeven door de “ontvanger”.

We zien dit op verschillende plaatsen terug, in India zien we de overdracht van 
een kundalini geest, wat ze shaktipat noemen, dezelfde geest komen we ook 
tegen in sommige misleide charismatische kerken. Ook daar word ze 
overgebracht door handoplegging. In goocheltrucs en hypnose worden weer 
andere geesten uitgedeeld die je geest opzij duwen en je maken tot een soort 
marionet.

Denk goed na of je naar onderstaande video's wild kijken. Met name mensen die 
labiel of geestelijk zwak zijn wil ik dit met klem afraden!

http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Demystifying-the-Occult.html
file:///home/hans/data/Book/Eigen-projecten/Demonische-bezetenheid/christelijke-antwoorden.nl/Link/Demystifying-the-Occult.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Magicians_05.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/Demon_magic_01.html
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Geweld

Gebruik van geweld leid tot afbreuk van het werkelijke zelfrespect en afbreuk 
van ethische onderscheidingsvermogen. Door deze dingen te doen begeef je 
jezelf op het pad van de boze en kom je ook geleidelijk steeds meer onder zijn 
invloedssfeer terecht.

Woedde

Woedde is een opening voor kwalijke invloeden. Het exacte mechanisme is me 
niet duidelijk, maar wat wel duidelijk is dat mensen soms zeer onverstandige 
dingen zeggen als ze boos zijn. Blijkbaar is tijdens ernstige woede of boosheid 
de controle of zelfbeheersing over jezelf beduidend minder.

Europees
schade formulier

Blijf Kalm

Word vooral niet boos

Alleen Blikschade?
Zoek een parkeerplaats op!

Angst

Angst is een emotie die in een vlucht reactie veel energie kan vrijmaken, maar 
voortdurende angst kan een mens uitputten en zijn zintuigen beperken. In een 
angstige vlucht neemt een mens veel meer risico's, en is hij veel gemakkelijker 
aan te zetten tot geweld dan wat hij of zij normaal zou doen.
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Ernstige verzwakking

Een mens is geschapen met autonomie en grenzen. In principe kan een mens zelf
beslissen wat hij of zij wel of niet doet en draagt ook de gevolgen van die 
beslissingen. Als een mens echter ernstige verzwakt, door ernstige uitputting of 
ernstige ondervoeding dan verzwakt ook de weerstand tegen invloeden van 
buitenaf. Geest en lichaam zijn hierin met elkaar verbonden. Als een vrouw er 
bijvoorbeeld toe word aangezet om zichzelf uit te hongeren, dan zal niet alleen 
haar lichamelijke kracht afnemen, maar ook haar geesteskracht en haar 
weerstand tegen geestelijke invloeden van buitenaf.

Ernstig slaapgebrek

Slaapgebrek valt eigenlijk onder “verzwakking” maar doordat slaapgebrek een 
veel gebruikte martel methode is, en omdat dit blijkbaar ook in bepaalde occulte 
kringen word gebruikt om jezelf te openen voor demonische activiteit, is het 
goed om dit apart te vernoemen.

Verwaarlozing van essentiële lichamelijke behoeften of negeren van lichamelijke
grenzen kan het lichaam en de geest ernstig verzwakken.

http://www.healthline.com/health/sleep-deprivation/effects-on-body 

Trauma

Geestelijk trauma is van grote invloed op je geestelijk welzijn. Als je weet wat 
het woord trauma betekend dat is dit eigenlijk vanzelfsprekend, maar doordat 
geestelijk trauma niet altijd zo gemakkelijk te zien is word dit vaak over het 
hoofd gezien of zelf gewoon genegeerd. Met name misbruik van jonge kinderen 
door mensen die heel dicht bij hen staan veroorzaakt vaak een ernstige 
vertrouwensbreuk met alles en iedereen.

Vooral als het de ouders zijn die hun kind misbruiken dan is in de ogen van dat 
kind niemand echt te vertrouwen. Ook heeft dit een zeer negatieve uitwerking op
het zelfbeeld. Je kunt liefde, zorg en veiligheid in een ouder-kind relatie niet van 
elkaar scheiden. Bij incest zeg je op een heel krachtige manier tegen je kind: Jij 
bent het niet waard om van te houden en je bent nergens veilig. Een dergelijk 
bericht maakt de geest van zo'n kind heel kwetsbaar. De basis van het bestaan 
word onderuit gehaald. Waar moet dit kind leren hoe het op een gezonde 
opbouwende manier met andere mensen om kan gaan?

http://www.healthline.com/health/sleep-deprivation/effects-on-body
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Trauma gebaseerde “Mind controll”

Op internet wind je vrij veel verhalen en getuigenissen van experimenten met 
mensen waarbij zij bewust aan extreme trauma worden blootgesteld, om 
zodoende een meervoudige persoonlijkheidsstoornis te veroorzaken. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat zo'n MPS, veroorzaakt door geestelijk trauma, in 
werkelijkheid een demonische overname is door diverse, vaak “gematigde” 
demonen.

Het blijkt echter vrij lastig te zijn om zoiets met volwassen mensen te doen zodat
men hiervoor meestal op zoek gaat naar kinderen die in hun kindertijd al 
getraumatiseerd zijn. Men kiest dan jonge vrouwen uit die in hun jeugd al in de 
huiselijke omgeving misbruikt zijn, of die in een kinderporno circuit misbruikt 
zijn en dwingt hen tot allerlei immorele daden zodat hun geestelijke grenzen 
worden platgetreden. Mensen die zich met dergelijke experimenten bezig houden
zijn zeer waarschijnlijk zelf ook demonisch belast. Er is bij dergelijke mensen 
sprake van een totale afwezigheid van empathie en ethisch bewustzijn.

http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Brice-Taylor.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Cathy-OBrien.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Roseanne-Barr.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Illuminati-Wife.html
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Hoe gaan demonen te werk?
Het is al even aangegeven, God is schepper van alles, ook van mensen en de 
geestelijke wetten waaraan mensen onderhevig zijn. De satan en zijn demonen 
strijden hiertegen en trachten Gods werken af te breken. Ze zijn eigenlijk tegen 
alles waar God voor staat, tegen God zelf, maar daar kunnen ze weinig mee, 
daarom zijn ze vooral tegen de mens, Gods schepping en evenbeeld van 
Hemzelf. Ze trachten ons op elke mogelijke manier af te breken, maar om dat te 
kunnen doen moeten ze invloed op ons krijgen en dat is lastig. Je kunt als demon
niet zo maar zeggen:

Mens, ik heb een hartgrondige hekel aan je, ik ben je vijand, ik haat alles 
in je en ben afgunstig op je. Ik wil je slopen en afbreken, vernielen 
slachten en doden. Geef me daarom invloed in je leven zodat ik mijn werk
kan doen.

Dit bericht naar waarheid is niet echt een aantrekkelijk bericht en ik denk niet dat
er veel mensen zijn die aan een dergelijk verzoek gehoor geven. Toch is dit wat 
er werkelijk gebeuren moet in de gedachten van demonen.

Onze God is een God van waarheid, alles wat Hij doet en zegt is waarheid, maar 
ook hierin weerstaat de satan en zijn demonen Hem. Zij houden zich niet aan de 
waarheid. Waarheid is voor hen slechts een buigzaam middel om te gebruiken 
naar believen, waarheid is een verpakking waarmee je leugens kunt inpakken en 
kunt verkopen aan mensen. Demonen liegen, manipuleren, bedreigen en 
misleiden. Het maakt niet uit wat het is, als het maar werkt voor hen. Ethiek is 
voor hen een non-issue, een zinloos en betekenisloos begrip wat je hoogstens 
kunt gebruiken om mensen te beschuldigen.

Demonen gaan op zoek naar je kwetsbaarheden, naar je verlangens, naar je 
wonden en trachten op die manier grip op je te krijgen. Ze werken in het 
verborgene, door je stiekem dingen in te fluisteren op een manier die je doet 
afvragen: “waar komt die gedachte nu ineens vandaan?”

Van nature is de mens geschapen met een bewustzijn van rechtvaardigheid en  
zal dus niet zo maar gehoor geven aan deze ingevingen. Als je op de balustrade 
van een flat loopt, en je kijkt naar beneden, en er komt dan een gedachte “wat 
zou er gebeuren als ik over de railing spring”, dat is de instinctieve reactie: 
“getver”, en je deinst terug. Zo is het met veel van die ingevingen en een gezond 
mens doet deze gedachten vaak “gedachtenloos” weg alsof het onbetekenende 
rimpels zijn in zijn leven. Zo is een gezond mens een redelijk stabiele schepping.
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De satan moet dus op zoek gaan naar zwakheden en situaties waarin mensen 
kwetsbaar worden. Kijk, als een demon tegen een kind fluisterd: Sla je vader 
dood, dan zal dat kind dat niet zo maar doen, maar als dit kind jaren achtereen 
mishandeld of misbruikt word en er worden hem continu gedachten van wrok 
frustratie minderwaardigheid en haat ingegeven, dan zal dit “passen” in zijn 
belevingswereld en “passen” bij zijn geestelijke pijn. De gedachten van de 
demon verwoorden dan wat het kind voelt en versterken en benadrukken het 
onrecht. Er zal hem ingegeven worden dat niemand van hem houd, dat niemand 
te vertrouwen is en dat hij er recht op heeft boos te zijn en om van zich af te 
slaan. Zo word zo'n kwetsbaar kind dan langzaam voorbereid voor die fatale 
daad.

Demonen werken op elk mogelijk vlak, ze stoken in huwelijken, wijzen op wat 
de ander fout doet of nalaat, ze “adviseren” handelaars in hoe ze een ander geld 
afhandig kunnen maken, ze zetten je aan tot hebzucht of vraatzucht, tot 
drankgebruik en drugsgebruik, alles is oké, als het maar werkt en als ze er maar 
grip mee kunnen krijgen op je leven.

Als ik de werkwijze in het kort samenvat dan is het: Demonen werken in je 
gedachten, ze geven je ingevingen, ze manipuleren liegen en bedriegen om je 
uiteindelijk de dingen te laten doen die zij willen.

Als demonen meer invloed hebben op je leven dan krijgen ze vaak meer 
mogelijkheden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld ook je gevoel en je ervaringen gaan 
beïnvloeden. 
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Verhinderen van demonische beïnvloeding

Autonomie

Een erg belangrijk begrip bij het voorkomen van demonische invloed en dus ook 
van bezetenheid is autonomie. Een mens heeft autonomie gekregen van zijn 
schepper, dat wil zeggen dat je als mens in grote mate het recht hebt om zelf te 
bepalen wat je wel en niet doet en daarmee draag je ook voor een groot deel de 
verantwoordelijkheid voor wat je wel en niet doet. De invloed die demonen in je 
leven hebben hangt voor een groot deel af van de beslissingen die je neemt en 
wat je doet. De invloed van demonen neemt toe als je jezelf plaatst onder hun 
autoriteit en hun invloed neemt af, of word voorkomen als je jezelf plaatst onder 
de autoriteit van je schepper, de God van Abraham, Isaak en Jacob.

Exodus 3:15 ‘Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De heer, de God van 
uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, 
heeft mij naar u gezonden. Dit is mijn naam voor altijd. Zo moet men Mij 
aanspreken, door alle generaties heen.

Autonomie is dus een belangrijk gegeven en een groot deel van onze geestelijke 
weerstand is ervan afhankelijk, maar autonomie kan worden ontkracht:

• Door misleiding, zodat je verkeerde beslissingen gaat nemen

• Door uitputting, zodat je “noodscenario's” gaat volgen

• Door luiheid, doordat je niet de moeite neemt om te weten wat goed en 
slecht is, of niet bereid bent om te investeren in wat goed is

• Door gebrek aan kennis, zodat je niet weet wat goed en slecht is.

Hosea 4:6

[1] Hoor het woord van de heer, zonen van Israël! De heer heeft een 
aanklacht tegen de bewoners van het land: er bestaat geen trouw en geen 
liefde meer, en er is geen kennis van God in het land.
[2] Zweren en liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de 
dag, bloedbad volgt er op bloedbad.
[3] Daarom droogt het land uit en kwijnen al zijn bewoners weg; de dieren 
op het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee komen zelfs om.
[4] Laat echter niemand beschuldigingen uitspreken en niemand vonnissen 
vellen. Mijn aanklacht richt zich, priester, tegen u:
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[5] u struikelt vandaag en vannacht struikelt ook de profeet, samen met u. Ik
zal uw moeder laten zwijgen.
[6] Mijn volk verstomt omdat het niet van God wil weten, maar u, u bent 
diegene die de kennis van God verworpen heeft: daarom verwerp Ik u als 
mijn priester. U bent de wet van uw God vergeten: daarom vergeet Ik uw 
zonen ook.

Uit deze tekst kun je een aantal dingen leren, met het verlaten van de kennis van 
God gaat ook het land ten gronde, maar ook, vaak zijn de priesters het die het 
laten afweten door zelfgericht gedrag. Kijk eens in het nieuwe testament en kijk 
eens op wie Jezus steeds boos is? De gevestigde religieuze orde! Zou dat nu in 
onze tijd anders zijn?

Geestelijke weerstand

Een tweede begrip wat belangrijk is bij het voorkomen van bezetenheid is je 
geestelijke weerstand. Een gezond mens heeft een goede geestelijke weerstand 
tegen invloeden van buitenaf. Net zoals het lichaam op een effectieve manier 
tegen de buitenwereld word beschermd door de huid, zo word ook je geest 
beschermd tegen slechte, verontreinigende invloeden van buitenaf. In vele 
opzichten is ons fysieke lichaam een beeld van, of een metafoor voor onze geest. 
Hierin zijn vele parallellen en beide zijn ook verbonden met elkaar. Verzwakking
van het lichaam veroorzaakt ook verzwakking van de geest. Zie hiervoor pag. 19.
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Een beeld van de wereld waarin we leven

De wereld waarin we leven bestaat uit de fysieke wereld waar ons lichaam een 
interactie mee heeft en uit een geestelijke wereld, waar onze geest een interactie 
mee heeft. De fysieke wereld bestaat uit de dingen die we kunnen aanraken, 
horen voelen en ruiken. Zaken zoals de aarde, de bomen en planten, de dieren en 
ook de mensen om ons heen. De interactie met andere mensen gebeurd 
grotendeels ook fysiek, door aanraking, door onze stem en door wat we doen.

Daarnaast is er de geestelijke wereld, bestaande uit geestelijke wezens, engelen 
en demonen. Deze wezens kunnen we doorgaans niet zien maar we kunnen hun 
aanwezigheid vaak wel merken.
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De dingen die we doen in de fysieke wereld hebben echter ook een effect in de 
geestelijke wereld. In dit hoofdstuk tracht ik een beeld te schetsen van het 
“systeem” waarin we leven en hoe onze autonomie in dit systeem gezien kan 
worden. De bijbel verteld ons dat onze God de hemel en de aarde heeft 
geschapen met alles wat daarin is en onze God is een God van orde. Hij weet wat
Hij doet, dit hele systeem waarin wij leven, inclusief deze geestelijke wereld is 
een omgeving waarin wij mensen kunnen leven en waarin wij bepaalde levens 
opdrachten kunnen vervullen. Je kunt dit systeem ook weergeven als een gelaagd
systeem, bestaande uit ons
lichaam, onze geest en de
geestelijke wereld.

Het feit dat de menselijke
geest een eenheid vormt met
het lichaam en dat deze twee
nauw met elkaar verbonden
zijn, dat zal de meeste mensen
wel bekend zijn, maar hoe
moet je die geestelijke wereld
zien in dit systeem?

Hiervoor moeten we een
aantal puzzelstukken aan
elkaar passen:

1. Het systeem waarin we leven is door God geschapen en de delen waaruit 
het bestaan moet dus een rede hebben die Gods doel dient.

2. De menselijke autonomie moet binnen dit systeem gewaarborgd kunnen 
worden.

3. We weten dat de mens onder normale omstandigheden niet in de 
geestelijke wereld kan zien. Dit is een door God ingestelde beperking.

4. De invloed die de destructieve kant van deze geestelijke wereld 
rechtstreeks op ons kan uitoefenen is onder normale omstandigheden zeer
beperkt.

Om de betekenis van de laatste twee regels in te zien moet je jezelf eens 
voorstellen wat er zou gebeuren als deze regels niet geldig waren. Demonen zijn 
boosaardige wezens die voor ons onzichtbaar zijn, die de fysieke wereld kunnen 
beïnvloeden, en die veel kracht hebben. Stel je dat eens voor, onzichtbare 
vijanden die ons naar het leven staan en die veel kracht hebben, dit zou 

De Fysieke mens

De menselijke geest

De geestelijke wereld
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ontaarden in een ongekende slachting onder het mensenras. Dit gebeurd echter 
niet. Heel veel mensen hebben zelfs nauwelijks weet van deze geestelijke 
dimensie. Die derde geestelijke laag is wel degelijk reel maar ze bestaat dus niet 
alleen uit de aanwezigheid van deze engelen en demonen, maar ook uit een 
systeem van wetten of regels waar deze wezens aan onderworpen zijn. Wij 
mensen worden door God beschermd tegen de boosaardige invloed van 
demonen.

Een nuttige vraag is: wat gebeurd er nu als je dit “systeem” ontregelt? Een mens 
heeft autonomie gekregen en hij kan er voor kiezen om de wetten van God aan 
zijn laars te lappen. Wat gebeurd er nu als je als mens een ander mens dood, of 
als je drugs gaat gebruiken waardoor de door God ingestelde geestelijke grenzen 
worden doorbroken? Als de balans van Gods schepping word verstoord dan heeft
dit zonder uitzondering negatieve effecten, de door God ingestelde bescherming 
word verstoord waardoor deze boze destructieve machten ons meer kunnen 
beïnvloeden. Dit is een geleidelijk proces wat bij aanhoudende overtreding van 
Gods regels ook steeds steeds sterker word. Heel veel occulte genootschappen 
werken met lagen van “inwijding” of “graden” die eigenlijk een illustratie zijn 
van dit proces. Hoe dieper je daar in gaat, hoe sterker de demonische invloed 
word in het leven van deze mensen. Er word hen voorgehouden dat ze meer mee 
macht krijgen, maar deze macht is voornamelijk destructief en duister. In 
werkelijkheid worden ze steeds sterker gebonden en doen ze de werken van het 
koninkrijk van de duisternis.

Een gedachte die bij mij steeds terug komt is dat de mens er in het begin voor 
heeft gekozen om goed en kwaad te kennen. Nu is er in God zelf geen spoor van 
kwaad en daarom vermoed ik dat deze demonische wezens de mens de 
mogelijkheid geven om voor het kwaad te kiezen. Het is niet de bedoeling dat we
dat doen, maar we kunnen het wel. Autonomie en vrijheid verondersteld dat er 
iets te kiezen valt. Dit is een lastige aanname. Vele kerkelijke denominaties 
kunnen niet accepteren dat het bestaan van demonen in Gods plan past en bewust
word toegelaten door God, maar het is de enige manier om het bestaan van het 
kwaad en de almacht van God met elkaar te verenigen. De bijbel zegt duidelijk 
dat de gevallen engelen door God uit de hemel op aarde zijn gesmeten. Het is 
voor mij ondenkbaar dat onze almachtige God even vergeten was dat de aarde 
voor ons mensen bestemd was en dat de aanwezigheid van deze boze engelen op 
aarde wel eens problemen zou kunnen geven.

Als je al deze dingen bij elkaar optelt dan ontstaat er een beeld waarbij wij 
mensen met elkaar om gaan, een interactie hebben, waarbij God ons verteld hoe 
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we dat moeten doen. Als we zijn aanwijzingen volgen dan gaat het goed met ons,
als we rebelleren en onze eigen weg gaan dan nemen we afstand van God en 
komen we dichter bij die andere macht, het koninkrijk van de duisternis. De 
mens heeft dus wel degelijk autonomie doordat we kunnen weten wat het goede 
is kunnen we daar voor kiezen. Doen we dat niet en kiezen we ervoor boze 
zelfzuchtige ingevingen te volgen dan heeft dit destructieve gevolgen.

Het beeld wat ik hiervoor heb beschreven is vrij rechtlijnig. Ik denk dat het wel 
correct is, maar zeker niet volledig. Ik ben er van overtuigd dat God heel veel 
waarde hecht aan onze autonomie maar de realiteit waarin we leven is een stuk 
complexer dan wat ik hiervoor heb beschreven. Er zijn wel degelijk manieren 
waarop de autonomie van een individu kan worden ondermijnd. Onze autonomie
is in feite afhankelijk van de mate waarin we ons aan Gods wetten houden. Zo 
zegt God bijvoorbeeld dat we niet met demonen moeten communiceren omdat 
deze ons misleiden en omdat ze uit zijn op onze vernietiging. Dit communiceren 
met demonen gebeurd op heel veel manieren. Er zijn heel veel trucks en 
verleidingen waarmee onze vijand tracht de aandacht op zich te vestigen en om 
ons weg te leiden van God onze Vader. Veel van deze truck kunnen worden 
samengevat met “Occultisme”, “Vreemde religies” en “misdaad”, misbruik en 
geweldsdelicten.

Uitdrijving
Zoals hiervoor al is vermeld is autoriteit een zeer belangrijk concept voor het 
begrijpen van demonische machten. Demonen zijn onderworpen aan regels van 
autoriteit. Als je hen uitnodigt dan is dat alles wat ze nodig hebben om in je leven
te komen. Ook als je jezelf begeeft op het pad van de boze geef je hen autoriteit 
om in je leven te komen.

Ook bij uitdrijving is het begrip van autoriteit essentieel. Als de persoon die 
geteisterd word door demonische machten vraagt om uitdrijving, maar zelf nog 
steeds leeft in zonden, bijvoorbeeld gewelddadig is of hekserij beoefent, dan 
heeft uitdrijving niet zo veel zin. De bijbel zegt zelfs dat zoiets gevaarlijk is om 
te doen.

Mattheüs 12:43-45
43 Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door 
dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. 44 Dan zegt hij: Ik
zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij 
komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. 45 Dan gaat hij weg en 
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neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan 
hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het
einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit 
verdorven geslacht zijn.

Wat hier gezegd word is:
“Als bij een mens geesten worden uitgedreven, maar die mens geeft 
zichzelf niet aan God, dan blijft zijn huis leeg”.

Als die mens dan ook nog eens in zonden leeft, dat is vergelijkbaar met een leeg 
huis waarvan de deuren wijd open staan. Op deze manier is hij niet lang daarna 
erger af dan voorheen.

Een tweede aspect bij uitdrijving is de autoriteit van degene die de uitdrijving 
doet. Ook die moet autoriteit hebben om zoiets te doen. Je moet werkelijk Jezus 
toebehoren en zijn wil volgen. Als dat niet het geval is dan zul je weinig positiefs
teweeg brengen:

Handelingen 19:13-17
13 En enkelen van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het
de Naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten 
hadden. Zij zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt 
wordt. 14 Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse overpriester, die dit
deden. 15 Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van 
Paulus weet ik af, maar u, wie bent u? 16 En de man in wie de boze geest 
zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, bleek hij 
sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. 17 En dit 
werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze 
woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd
groot gemaakt.

Uitdrijving is dus een reel bijbels concept, maar er zijn heel veel prutsers aan het 
werk op dit gebied de geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Vooral 
“Uitdrijvers” die werken met rituelen en tekenen, die uren of dagen achtereen 
moeten schreeuwen en “vechten” diskwalificeren zichzelf direct. Een demon is 
niet doof, je hoeft niet te schreeuwen en dat moet je vooral niet doen bij 
kwetsbare mensen zoals o.a. kinderen. Een demon is onderhevig aan autoriteit en
als hij weigert te gaan dan is de kans groot dat je of niet de nodige autoriteit hebt,
of dat de hulpvrager zelf3 de demon het recht geeft om te blijven.

3 Bij kinderen kunnen ook de ouders een probleem zijn. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn, 
maar omdat kinderen nog onder de autoriteit van hun ouders vallen, zijn ze ook onderhevig 
aan het geestelijke klimaat van het ouderlijk huis. Zie ook (2) 
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Maar hoe verkrijg je die autoriteit?

Maar hoe verkrijg je de autoriteit om demonen uit te drijven? Er zijn 
verschillende dingen nodig om dit mogelijk te maken:

• Je moet volwassen zijn in het geloof en niet functioneren als een kind. 
(Lees heel 1-Korinthe en probeer de rode draad in deze brief te zien)

• Je moet weten waar je aan begint, je moet bereid zijn om tegenstand te 
ondervinden.

• Je moet de juiste persoonlijkheid en karakter hebben om zoiets te doen. 
Ik zou ook kunnen zeggen dat het nodig is dat God jou de juiste gaven 
gegeven heeft voor dit werk.

• Je relatie met God moet echt en hecht zijn, je moet zijn wil in jou leven 
kunnen verstaan.

Ik ga niet al deze punten in detail uitwerken, eigenlijk is alleen het laatste punt 
echt belangrijk. Als je weet wat Gods wil is in je leven en je kunt zijn wil voor 
jou verstaan, op welke manier dan ook, dan komt het ook wel goed met die 
andere punten. Je loopt dan wel het “risico” dat Hij je ergens anders heen leid 
dan wat jij in gedachten had. Hij is ten slotte de Koning en Jij de dienaar. Verder 
wil ik je toch ook adviseren om 1-Korinthe te lezen. Tracht te zien wat de 
schrijver hier doet en lees deze brief niet als losse onsamenhangende stukjes, 
focus niet op bepaalde verzen die je kent vanuit jou gemeente maar open jezelf 
voor het geheel. Laat het toe dat de brief je raakt als geheel. Deze brief is 
geschreven als correctie aan de gemeente van Korinthe en als je dat niet oppakt 
dan begrijp je deze brief niet.

Terugkomend op het laatste punt, een echt geloof en een echte relatie met God is 
essentieel. Zonder dat werk je vanuit de kracht van het vlees en werk je niet voor
Gods Koninkrijk. Werken vanuit het vlees zijn misleidend en ze beschamen 
Gods gemeente. Recentelijk las ik een boek waarin de schrijver zichzelf en zijn 
(charismatische) denominatie op een oprechte manier tegen het licht houd. Dit 
boek heeft me geholpen om te zien hoe groot de afstand is tussen wat Gods 
woord beschrijft, en wat wij in onze gemeentes zien en ervaren van Gods kracht:

Wat is er gebeurd met de kracht van god?
Whatever Happened to the Power of God (Engelstalig)

Voor wie het wil en kan lezen een echte aanrader.

http://christelijke-antwoorden.nl/Books/img/Geloof/Whatever-Happened-to-the-Power-of-God.html
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Ordehandhaving en demonische bezetenheid
Mensen die werken in de orde handhaving hebben een veel grotere kans dat ze te
maken krijgen met mensen onder demonische invloed. Het is daarom zaak dat zij
kennis hebben van wat het is en hoe ze hier mee om moeten gaan.

Bij het benaderen van mensen die demonische manifestaties vertonen is het goed
om te weten dat deze mensen in feite een mix vertegenwoordigen van twee 
realiteiten. De ene, dat is de mens zelf, vaak bang en in nood, de andere dat zijn 
de demonische machten die de menselijke persoonlijkheid in meerdere of 
mindere mate onderdrukken en overnemen.

In een dergelijke situatie is het belangrijk om de mens kalm te maken zodat hij of
zij zoveel mogelijk autonomie verkrijgt. Verlies van controle treed op bij angst 
en woedde. Ook kunnen trigger-events het verlies van controle veroorzaken. 
Deze trigger events zijn vaak alleen bekend bij mensen die de bezetenen en zijn 
manifestaties kennen.

Demonische beïnvloeding en geweldpleging

Mensen met een heftige bezetenheid kan men dus, indien de situatie het toestaat, 
het beste rustig benaderen en zodoende trachten escalatie te voorkomen. Er is 
vaak sprake van grote kracht, gevoelloosheid voor pijn en geweld (door de 
gerechtelijke macht) heeft doorgaans een averechts effect:

Gevoelloosheid ->DL0CUFWjNiU

Demonische beïnvloeding en eigen verantwoordelijkheid

Het feit dat mensen onder invloed kunnen zijn van demonische machten doet iets
met de menselijke autonomie. Een lastig vraagstuk is hoe je een mens onder deze
omstandigheden verantwoordelijk kunt hoeden voor hetgeen hij of zij teweeg 
brengt. Kun je spreken van overmacht? Is er sprake van 
ontoerekeningsvatbaarheid?
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Voorbeelden van extreem gedrag

Voorbeelden van extreem gedrag en bovennatuurlijke verschijnselen, zeer 
waarschijnlijk door sterke  demonische beïnvloeding.

In deze video zie je zeer gestoord gedrag, afgewisseld met oppervlakkig gezien 
onschuldig gedrag. Iets wat zeer goed te verklaren is door demonische 
beïnvloeding. Tekenen van demonische beïnvloeding zijn: Onnatuurlijke wilde 
kracht van de vrouwen, wat wijst in de richting van overname van de motoriek, 
verder geven ze blijk van onrealistische angsten, wat wijst in de richting van 
misleiding van de zintuigen. In dit geval lijkt er dus sprake van een 
gecombineerde aanpak van de demonische machten, wellicht door meerdere 
demonen. Gezien de informatie in de video zou je wat betreft de oorzaak kunnen 
denken aan drugsgebruik in het verleden of ernstige traumatische ervaringen.

http://www.christelijke-antwoorden.nl/Link/DP_01.html
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Twee koninkrijken

Verdeling van de wereld in twee koninkrijken

In de christelijke wereld zijn er verschillende manieren om tegen het koninkrijk 
van de duisternis aan te kijken, sommigen negeren dit koninkrijk volledig en 
daarmee negeren ze dus ook veel serieuze waarschuwingen in de bijbel.

Sommigen kennen deze verzen wel, maar ze zeggen: “ik richt me op het licht en 
niet op de duisternis”. Op zichzelf is dit een waardevol uitgangspunt. Je moet 
jezelf niet te veel richten op de werken van de satan, maar als deze uitspraak tot 
gevolg heeft dat je helemaal weg blijft van de bijbel verzen die over de satan en 
zijn engelen gaan en ze niet overdenkt, dan heeft dat meestal tot gevolg dat je 
een sterk vereenvoudigd beeld hebt van de onzichtbare wereld en haar 
onwillekeurig opdeelt in haar extremen. Je plaatst dan ook de mensen op die 
manier in deze  twee koninkrijken: De mensen die verloren zijn en de satan 
toebehoren en de mensen die gered zijn en dus God toebehoren. Nu zijn er wel 
bijbelverzen die in deze richting wijzen, maar die moet je toch wat 
genuanceerder opvatten.

Jakobus 4:4 ...weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, 
wordt als vijand van God aangemerkt.

Zoals eerder al aangegeven, de mens is geschapen met autonomie. Deze 
autonomie is zeer belangrijk. God vraagt ons om voor Hem te kiezen en om 
Hem, onze schepper te gaan volgen zodat het goed met ons gaat. De satan is er 
op uit om ons naar de vernietiging te leiden. Hij doet dit o.a. met manipulatie 
leugens en bedrog. Nu staat er in de Bijbel dat wie God niet toebehoren, de satan 
toebehoren.

Handelingen 26:18 om hun ogen te openen en hen te bekeren van de 
duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij 
vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden 
door het geloof in Mij.

Als je dergelijke verzen echter in hun extremen opvat dan zou dit betekenen dat 
de satan met iedereen die nog niet voor Jezus gekozen heeft kan doen wat hij wil 
en dat is dus niet waar. Dit zou de menselijke autonomie namelijk bijna volledig 
om zeep helpen. Er is wel degelijk strijd nodig om een mens volledig in het 
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kamp van de duisternis te trekken. Wat de bijbel laat zien is dat mensen die niet 
voor God gekozen hebben, niet toegerust zijn om de vijand te weerstaan. Ze 
hebben wel het God gegeven gevoel voor ethiek en rechtvaardigheid, maar 
omdat ze Gods geest niet hebben is hun onderscheidingsvermogen niet sterk 
genoeg om de verleidingen van de satan te weerstaan. Uiteindelijk zullen ze 
zonder God steeds verder in de vallen van de vijand verstrikt raken en zal hun 
hart verharden door de pijn die ze ervaren.

Dit boekje beschrijft een wereld die niet is verdeeld in twee extremen, maar een 
strijdveld waarop je een afstand moet afleggen, ofwel ten goede, ofwel ten 
kwade. Je begint ergens in het midden, als een onschuldig en onwetend kind en 
van daaruit begint jouw reis door het leven, of naar het leven, of naar de dood, of
naar God, of naar de Satan. Het is dus heel belangrijk om te beseffen dat:

• Alle keuzes die je maakt een betekenis hebben in je leven. Ze 
beïnvloeden ook naar welk koninkrijk je jezelf toebeweegt.

• Dit kiezen voor een van beide koninkrijken is een langzaam proces wat 
zich langzaam vormt bij elke keuze die je maakt.

Het gevolg van deze feiten is dat je niet zo maar ineens door een vergissing in de
handen van de satan kunt belanden.

• Het maakt ook veel verschil wat je doet. En kind wat tegen zijn moeder 
liegt over een koekje leid minder schade dan iemand die de vrouw van 
een ander verkracht. Nog meer schade leid diegene die om egoïstische 
redenen een mens van het leven beroofd.

Dergelijke dingen verwijderen je van God omdat ze zeggen dat je Hem weerstaat
en zijn regels overtreed. Ze brengen je steeds dichter in het rijk van de satan 
omdat je zijn suggesties aanneemt en doet. Je stemt daarmee in met zijn wil. Als 
je zoiets doet dan geeft dit hem ook steeds meer autoriteit in jouw leven.

Het is heel belangrijk om te beseffen dat de wereld niet verdeeld is in zwart en 
wit, elke beslissing die je neemt heeft gevolgen en je kunt er ook altijd voor 
kiezen om jezelf te bekeren en Gods weg te gaan volgen. Mijn advies is daarbij, 
doe dit niet halfslachtig maar doe dit met heel je hart en met heel je verstand.
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Psychose of spirituele ontwaking?

De titel van dit hoofdstuk is afgeleid van de naam van de video waarnaar ik 
hieronder verwijs. Deze video wil ik gebruiken als illustratie voor de geestelijke 
wereld en de strijd die daarin plaatsvind. Deze video brengt je als het ware terug 
naar een tijd waarin aanbidding van vele goden (of geesten) normaal was. Ze 
bevestigd overduidelijk dat geestelijke beïnvloeding vergemakkelijkt word door 
zwakte, ziekte of middelen gebruik, als je
geestelijke weerstand laag is. Vanuit de
christelijke context is dit duidelijk negatief,
maar deze video is gemaakt vanuit een new-age
perspectief waarin men volledig onwetend en
naïef is ten aanzien van de gevaren waar men
zich aan blootstelt.

Je ziet hier hoe mensen zonder geestelijke
bagage worden verleid en hoe ze betekenis
geven aan de verschijnselen die ze zien vanuit
hun eigen beperkte begrip. Deze geesten kunnen hen daardoor welhaast alles 
laten geloven doordat de onwetende mens in verwondering dingen gade slaat 
waarvan hij geen kennis heeft. Alleen met de bijbel als referentiekader kun je 
weten dat deze wonderlijke verschijnselen bedrieglijk en gevaarlijk zijn.

Psychosis or Awakening

http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Psychosis_or_Awakening.html
http://christelijke-antwoorden.nl/Link/Psychosis_or_Awakening.html
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Het zien van demonen

Veruit de meeste mensen zien geen geesten of demonen. Er is een duidelijke 
scheiding tussen de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld. Ik geloof dat de 
mens onder normale omstandigheden word beschermd tegen de invloed van 
demonische wezens. Zolang je ze niet uitnodigt of op andere wijze invloed geeft,
merk je vrij weinig van hen. Het is dus niet normaal als je geesten of demonen 
kunt zien.

Toch zijn er mensen die zeggen dat ze dit wel kunnen. Vaak ziet met dit als een 
gave. Ik wil ieder hier aansporen om hier uiterst terughoudend mee te zijn. Zoals 
gezegd worden wij onder normale omstandigheden beschermd tegen de invloed 
van demonen, maar na ernstig geestelijk trauma, drugsgebruik of ernstige 
besmetting met occulte activiteiten veranderd dit vaak. Soms zijn dit 
aantrekkelijke verschijningen met een wit helder licht, maar soms ook zijn het 
beangstigende en bedreigende demonische verschijningen, soms ziet men hen in 
kerken of op andere plaatsen.

Soms zie je dat deze mensen later christen worden en grotendeels bevrijd worden
van deze demonische beïnvloeding, maar ze kunnen soms nog wel demonen 
zien, op een afstand of zo. Als dit bij jou zo is dan wil ik je beslist in overweging 
geven dat dit geen gave is maar in tegendeel, een rest-schade die op den duur ook
zal moeten verdwijnen. Bid daarvoor.

Christelijke onderscheiding bestaat eruit dan christenen de werking van 
demonische machten in mensen kunnen herkennen. Het is niet zo dat je door 
onderscheiding deze geestelijke machten ook gaat zien. Dat is niet de bedoeling, 
houd dit onderscheid in de gaten zodat je jezelf niet gaat uitstrekken naar foute 
verlangens of dat je toelaat dat je oude demonische “gaven” volledig 
weggenomen worden. Ook in Gods woord zie nergens een voorbeeld van 
dienaren van God die demonen kunnen zien. Ze kunnen hun aanwezigheid wel 
herkennen aan het gedrag van de gedemoniseerde mens of door ingeving van de 
Heilige geest en ze kunnen ze uitwerpen, maar de bijbel spreekt niet over het 
kunnen zien van demonen als gave.

http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/OP/Occulte-praktijken.html
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Verwijzingen
1) Demonen http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/Bijbel-referenties/Demonen.html

2) Afgoderij http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/Bijbel-referenties/Afgoderij.html

3) Occultisme http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/OP/Occulte-praktijken.html

4) Effecten van 
medicatie

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLUjw00PF0eLzBibA1iMi9cK3BRqXqe2BH 

5)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLzBibA1iMi9cK3BRqXqe2BH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUjw00PF0eLzBibA1iMi9cK3BRqXqe2BH
http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/OP/Occulte-praktijken.html
http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/Bijbel-referenties/Afgoderij.html
http://christelijke-antwoorden.nl/subjects/Bijbel-referenties/Demonen.html
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