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Inleiding
Wat nu, als je lastig gevallen word door demonen? Je bent bang om naar bed 
te gaan, je hoort 's avonds en 's nacht dingen in je huis. Wat kun je daar aan 
doen? Dit boekje helpt je om te begrijpen wat er gebeurd en hoe je daar mee 
om kunt gaan.

Niet iedereen erkent het bestaan van demonen. Veruit de meeste mensen 
hebben hier niet zo erg mee te maken dat de realiteit van het bestaan van 
demonen zich aan hen opdringt. Meestal blijft hun invloed beperkt tot 
“onschuldige” dingen die je aan het toeval kunt toeschrijven. Maar wat nu als 
dat bij jou niet het geval is?

Je hoort dingen in je huis, dingen in je huis verplaatsen zich op 
onverklaarbare wijze, je kunt je gewaar worden van een gevoel van duisternis 
of je voelt een boze aanwezigheid. Je voelt soms de temperatuur in je kamer 
met 10-20 graden omlaag gaan, of nog duidelijker, er worden dingen door je 
kamer gegooid waar je bij bent, je voelt of ziet zelfs demonen.

Zoiets kan heel beangstigend zijn en het kan er voor zorgen dat je nachtrust 
tekort komt, of dat je niet meer in je eigen bed durft te slapen. Wat moet je 
daar nu mee? Kun je zoiets oplossen?

Demonen serieus nemen
Een groot probleem met demonische beïnvloeding, als je daar mee te maken 
krijgt, is dat de meeste mensen het bestaan van demonen niet serieus nemen. 
De wereld om je heen gelooft niet in het bestaan van demonen en jij wild 
misschien ook graag dat dat zo is, maar omdat jij door hen word lastig 
gevallen is dat wat lastig. Jou realiteit past niet bij wat de wereld om je heen 
als realiteit ervaart.

Je hebt dus een probleem, wat je geloven wild past niet bij wat je ervaringen 
zijn. Heel vaak reageren we daar op door voor het probleem weg te lopen. We 
proberen het te negeren en hopen dat het weg gaat maar we doen er niets aan. 
We vragen ons ook niet af waar dit vandaan komt en wat je er aan zou 
kunnen doen. Het gevolg van deze houding is dat er van alles met je gebeurd 
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maar dat je er geen invloed op hebt en dat je leven erdoor word verziekt. En 
het kan ook nog eens erger worden, gewoon omdat je er niets vanaf weet. Je 
weet niet wat je moet doen, of juist niet moet doen om dit weg te laten gaan.

We leven in een wereld die zowel fysiek (zichtbaar) is als geestelijk 
(onzichtbaar), maar veel mensen negeren of ontkennen de geestelijke wereld 
omdat ze te veel in beslag worden genomen door wat ze zien. Wel leven nu in 
een materialistische wereld van beelden, geluid en bezit. Je TV, je PC, Je 
smartphone, het houd je intens bezig, het houd je gebonden zodat je niet 
nadenkt over “vage” dingen als een geestelijke wereld. Je komt er niet meer 
aan toe om je af te vragen wat de zin van het leven is of om je bezig te 
houden met ethiek. Toch zijn dat belangrijke onderwerpen.

Je zou je dus af kunnen vragen of dat ontkennen van het bestaan van 
demonen en de invloed die ze op ons hebben wel zo verstandig is. Ik loop nu 
een beetje op de zaken vooruit, maar jij bent namelijk de enige die hier iets 
aan kan doen. De vraag is dus: wat ga je doen? Blijf je er voor weglopen? Of 
ga je het probleem onder ogen zien en de koe bij de hoorns vatten?

Zo'n vraag is best confronterend, maar ze is wel eerlijk. Ik kan je best 
vertellen wat je horen wil, maar daar kom je niet verder mee.

Misschien wil je graag horen dat het wel mee valt? Of dat je een kaarsje moet 
branden of zoiets? Een of ander ritueeltje wat niet te veel moed vraagt? Of 
een pilletje om het probleem op te lossen? Er zijn heel veel mensen die je dat 
soort dingen vertellen en er zijn even veel mensen die geen idee hebben wat 
ze zeggen of waar jij mee worstelt. Als je dan 's avonds weer alleen bent, dan 
is jou probleem er ook weer. Het is niet vanzelf weg gegaan. Dus wat wil je? 
Wil je dat ik je de waarheid vertel? Of wil je een een paar lieve woordjes 
waar je niet veel verder mee komt?
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Waar komt demonische invloed vandaan?
Een mens is gemaakt met grenzen. Je huid is de grens van je lichaam. Ze 
beschermt je tegen de dingen van buiten. Het beschermt je lichaam tegen vuil 
en bacteriën. Voor je geest, wat er in je hoofd gebeurd, daarvoor geld iets 
vergelijkbaars. Je hebt ook geestelijke grenzen die je afschermen voor een 
schadelijke geestelijke wereld. Die geestelijke wereld  is reëel en je moet er 
rekening mee houden.

Die demonen waar jij last van hebt zijn dus blijkbaar in staat om jou 
geestelijke grenzen te passeren en je lastig te vallen. Hoe kan dat?

Als ik nog even bij de vergelijking met het lichaam blijf: Als je een ongeluk 
krijgt, dan kan je huid beschadigen. Een klein wondje is doorgaans niet zo 
erg, dat geneest wel, maar ernstige wonden kunnen gevaarlijk zijn en je bloot 
stellen aan een infectiegevaar. De grens van je huid kan dus beschadigd 
worden door “geweld” van buitenaf waardoor die grens doorbroken word. Je 
gaat dan naar de dokter je laat je wonden verzorgen zodat ze genezen.

Iets vergelijkbaars geld ook voor jou geest. Als je geestelijk verwaarloosd of 
mishandeld word dan kan zoiets je geestelijk verwonden. Dit is vooral erg als 
dit gebeurd als je nog klein en kwetsbaar bent, en vooral ook als je ouders 
niet goed voor je hebben kunnen zorgen, bijvoorbeeld omdat ze zelf ook 
geestelijk verwond zijn. Mensen kunnen ook over jou grenzen heen lopen 
door geen rekening met jou te houden en je als mens niet goed te behandelen. 
Doordat jou op deze manier geestelijk geweld word aangedaan kunnen de 
grenzen van je geest ook verwond worden. Ook die grenzen kunnen 
doorbroken worden. Deze geestelijke wonden moeten verzorgd worden en 
weer genezen, maar omdat we in een materialistische wereld leven gebeurd 
dat niet. Er is vaak geen “geestelijke dokter”, als als ze er al zijn dan moet je 
nog maar afwachten hoe veel ze eigenlijk echt weten over dit onderwerp.

Je ziet dit best wel vaak op deze manier gebeuren maar ik zeg het alvast: het 
verwonden van je geestelijke grenzen kan ook op andere manieren gebeuren 
en het kan dus heel goed zijn dat jij een goede jeugd hebt gehad en dat je ook 
niet op andere plaatsen (school, werk...) geestelijk mishandeld bent en dat je 
toch last hebt van demonen die je lastigvallen.
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Twee belangrijke begrippen
Er zijn een aantal dingen waardoor je geestelijke grenzen verzwakt, 
beschadigd of doorbroken kunnen worden. Hierbij zijn er twee begrippen die 
belangrijk zijn: Weerstand en Autoriteit.

Met weerstand bedoel ik de sterkte van je geestelijke grenzen. Je kunt sterke 
en zwakke grenzen hebben. 

Met autoriteit doel ik op het recht wat je demonen geeft om je lastig te vallen, 
Je kunt ze namelijk toestemming geven of zelfs uitnodigen om in je leven te 
komen. Dit kan in jou geval wat verwarrend zijn. Wie wil in hemelsnaam 
deze vervelende demonen in zijn leven hebben? Dit heeft te maken met de 
verleidingen die demonen gebruiken. Ze kunnen zich mooi voor doen zodat 
je denkt dat het aantrekkelijk of interessant is om hen in je leven te vragen. 
Later komt dan pas de werkelijke aard van deze wezens tevoorschijn.

Vrijwel iedereen die last heeft van demonen is op de een of andere manier  
verleid door duistere verleidingen.

Oorzaken van het afbreken van je geestelijke 
weerstand

Er zijn nogal wat manieren om je geestelijke weerstand te verzwakken, en 
heel vaak zijn dat daarom ook verleidingen die je zou moeten weerstaan:

• Eten van Junkfood:

◦ te vaak friet, pizza's, wit brood

◦ te veel snoep en zoete rommel.

◦ Te veel zoute chips en rommel met smaakversterkers.

Hierdoor krijgt je lichaam geen vitaminen en mineralen die het echt 
nodig heeft om gezond te kunnen zijn. Daarnaast bevat dergelijke 
voeding ook veel chemische toevoegingena.  Je lichamelijke weerstand 
verzwakt dan en dat heeft ook een grote invloed op je geestelijke 
weerstand. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die aantonen dat je van 
te veel suiker eten depressief word.

• Geestelijke mishandeling
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• Lichamelijke mishandeling: Dit heeft ook invloed op de fysieke 
kracht en weerstand van je lichaam, Maar lichamelijke mishandeling 
heeft ook een invloed op je geestelijk welzijn. Als je mishandeld word 
dan geeft dat een gevoel van onveiligheid en onwaardigheid.

• Medicatie en drugs gebruik: Het innemen van chemische lichaams- 
vreemde stoffen heeft een negatieve invloed op zowel de geest als je 
lichaam. Vooral harddrugs en psychoactieve medicatie zijn zeer 
effectieve manieren om je geestelijke grenzen af te breken.

Het is goed om hier even bij stil te staan. Drugs gebruik heeft op de korte 
termijn die aantrekkelijke kant. De bijzondere ervaring, de rust die je er door 
krijgt of de “geestverruimende” werking. Dit is de verleiding van deze drugs, 
maar er word altijd een rekening betaald, of je dit nu zien wild of niet. Het 
misbruiken van je lichaam door het gebruik van deze stoffen blijft niet zonder 
gevolgen. Enkele voorbeelden van die gevolgen:

• Verminderde geestelijke weerstand.

• Verminderde lichamelijke weerstand, je word makkelijker ziek.

• Verlies van ethiek. Je sociale gevoeligheid stompt af en word meer 
egocentrisch.

• Kapot gaan van vertrouwen en menselijke relaties

Als jij nu drugs gebruikt, dan zal dit onmiddellijk een weerstand bij je 
oproepen: “Mijn drugs zijn helemaal niet slecht, het gaat prima met me, het 
geeft me rust”. Dergelijke argumenten flitsen door je hoofd. Dit noemen we 
gebondenheid. Je bent lichamelijk of emotioneel gebonden aan je drugs en je 
wil er niet mee stoppen. Hiermee geef je de drugs toestemming om hun 
(meestal) langzaam slopende werk in jou leven te doen.

Maar er zijn meer manieren om je geestelijke grenzen te verzwakken. 

• Blijvende boosheid en bitterheid.

• Het is al even genoemd: Het uitnodigen van demonische machten in 
je leven. Dit is een heel uitgebreid gebied wat ik hier nooit volledig 
kan beschrijven. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

◦ New-Age

◦ Hekserij/Wicca

◦ Gebruik van duistere symbolenb, afschrikwekkende afbeeldingen, 
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doodskoppen etc. Denk aan de muziek industrie, hardrock, 
hardcorec

◦ Luisteren naar muziek met duistere teksten die gaan over 
toverkunsten, verering van de dood of over demonen.

◦ Luisteren naar demonische ingevingen en deze in praktijk 
brengen. (Dat is dus dat je gaat doen wat ze je ingeven)

Meerdere oorzaken van het verzwakken van 
geestelijke grenzen

In veruit de meeste gevallen is er sprake van een aantal oorzaken die 
“samenwerken” of elkaar opvolgen, om jou geestelijke weerstand af te 
breken. Zo kun je bijvoorbeeld geestelijk mishandeld zijn en daardoor 
destructief gedrag gaan vertonen. Je kan zelf verbaal of lichamelijk geweld 
gaan gebruiken, drugs gaan gebruiken of je begeven in occulte 
genootschappen omdat je daar “erkenning” vind. Als die dingen werken dan 
samen om jou weerstand langzaam maar zeker af te breken.

In the psychologie spreekt men bij meerdere oorzaken tegenwoordig over 
“complex traumad”.

Wat kun je er aan doen
Voor de argeloze toeschouwer ligt misschien een beetje voor de hand: als je 
weet waar het vandaan komt, dan weet je ook hoe je er weer vanaf komt. 
Stop met die destructieve patronen en heel je geestelijke wonden.

Tsja, da's we heel kort door de bocht. Zo eenvoudig is dat natuurlijk niet en ik 
denk dat je wel een beetje hulp kunt gebruiken. Een richtingaanwijzer zeg 
maar, iemand die je advies geeft.

Hierna probeer ik je wat praktische tips te geven. Je moet dus op zoek naar 
hulp, maar voor ik daar aan toe ben moet ik eerst nog een probleem of een 
roadblock noemen: “De grote rem”.
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De grote rem
Om jou probleem zelf een beetje te kunnen begrijpen moet je het fenomeen 
“demonen” serieus nemen. Demonen zijn wezens die reëel zijn, die een 
persoonlijkheid hebben en die kunnen nadenken. Ze proberen invloed op je 
leven te krijgen en doen dat met trucs, leugen, verleiding en misleiding. Een 
demon heeft je niets van waarde te bieden, maar door trucs en misleiding 
probeert hij je te laten geloven dat dit wel zo is.

Wat ze ook doen, is mensen die je willen helpen bij je weghouden. Ze geven 
je gedachten in die destructief zijn voor de hulp en relaties die je nodig hebt. 
Ze beschuldigen andere mensen en ze geven je steeds de slechts mogelijke 
interpretatie van een situatie. Ze maken de mensen om je heen zwart en 
proberen je te laten geloven dat er niemand is die je wil helpen. Ze doen dat 
door je gedachten in te geven. Zo is er steeds weer een probleem om iets niet 
te doen, om hulp niet aan te nemen, om niet naar buiten te gaan, om niet naar 
de dokter te gaan, om iemand niet binnen te laten, om te denken dat die ander 
jou expres dwars wil zitten en om te denken dat heel de wereld tegen je is.

Als je vaak van zulke gedachten hebt dan mag je er wel van uit gaan dat dit 
vaak boze ingevingen zijn waarvan jij nog niet door hebt dat deze ingevingen 
niet van jezelf zijn, maar van de demonische machten die je willen 
afzonderen en afbreken. Zo ben je alleen en word je depressief, ze maken je 
ook boos en zorgen er voor dat je veel te vaak je zelfbeheersing verliest 
waardoor er steeds dingen kapot gaan.

Demonen willen je ook beroven van het licht in je leven. Zo vinden ze het 
geweldig als je overdag je gordijnen dicht houd en als je overdag slaapt, heel 
laat opstaat en 's nachts de hele nacht achter je computer zit.

Nog een ding waar demonen graag gebruik van maken is bedreiging. Je word 
bang gemaakt dat ze jou of je familie iets aandoen. Bij dat soort angsten is 
het belangrijk te weten dat demonen altijd tegen je liegen. Ze kunnen of 
mogen niet zo maar alles met je doen. Je hebt autonomie gekregen, dat is het 
recht om voor jezelf te beslissen wat je wel of niet wild. Demonen moeten je 
daarom misleiden en bedreigen om er zo voor te zorgen dat je toch doet wat 
zij willen. Maar als jij weet dat dit heel vaak loze krachttermen zijn dan heb 
je de mogelijkheid om er tegen in te gaan en zelf te beslissen wat goed voor 
je is.



Lastig gevallen door demonen? Pag. 12

Ook hier wil ik weer even bij stil blijven staan. Als je jezelf bang laat maken 
en daardoor doet wat de demonen je ingeven, dan krijgen ze steeds meer 
invloed in je leven. Als je ze weerstaat en zelf nadenkt over wat je moet doen, 
als je zelf nadenkt over hoe je het beste hulp kunt krijgen, dan krijgen ze 
steeds minder invloed in je leven. Dus:

Hoe meer je er aan toegeeft, hoe erger het word.

De weg naar herstel

Door de rede en hulpverlening
De meest bekende weg naar herstel is om te gaan doen wat redelijk is, om te 
gaan luisteren naar de mensen om je heen die je willen helpen. Soms zijn dat 
je ouders?, een broer of zus? Of de hulpverleners die werken bij je 
woonvoorzienning?

Heel vaak geven ze je goede adviezen, maar die gaan vaak wel in tegen die 
demonische ingevingen:

• Die toch die gordijnen open

• Ga eens naar buiten, frisse lucht is goed voor je.

• Laat de hulp, leiding of maatschappelijk werkster eens binnen.

• Praat met die mensen en vertel hen waar je moeite mee hebt

• Ga eens op tijd naar bed en sta ook wat vroeger op zodat je daglicht 
ziet

• Ga naar je werk of dagbesteding zodat je mensen om je heen ziet en 
wat te doen hebt, een beetje structuur in je leven is goed voor je.

• Stop toch eens met die drugs.

• Probeer gezond te eten

Dat soort dingen. Allemaal zinvolle en redelijke adviezen, maar o zo lastig 
voor jou om het ook te doen. Het begint er als mee om jezelf toe te laten om 
te geloven dat je dit echt nodig hebt. Dat je het nodig hebt om uit je donkere 
hol te kruipen waar de demonen zich thuis voelen en waar het zo donker en 
angstig, is en om in het daglicht te gaan staan. Ondanks dat je bang bent om 
te gaan slapen, omdat je dan lastig gevallen word, is het ook angstig voor je 
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om die duisternis te verlaten, raar maar waar.

Al deze dingen leiden je weg van de invloed van de demonen. Als je begrijpt 
wie ze zijn en wat ze met je willen doen dan is het niet zo moeilijk om te zien 
dat je vaak precies het tegenovergestelde moet doen dat die gedachten en 
angsten die ze je ingeven.

Het weerstaan van die boze ingevingen is ook weer zoiets. Als je een 
gedachte krijgt dan moet je daar eerst eens over nadenken en het niet 
gedachteloos doen. Denk eerst: Is dit van mezelf? Of is het weer zo'n 
rotgedachte die iets kapot maakt?  Dit stilstaan bij wat er in je hoofd komt is 
best lastig want we leven in een snelle oppervlakkige cultuur waarin cool, 
blits en snel de norm is. Wie wil er nu niet snel en adrem kunnen reageren?

De geestelijke weg
De geestelijke weg is wat minder bekend en wat minder vaak betreden. Ze 
staat niet los van de weg die hiervoor beschreven is, maar ze gaat dieper en 
het effect ervan is krachtiger, tenminste, als je de juiste weg kiest.

Demonen zijn een geestelijke realiteit, je kunt ze meestal niet zien maar ze 
zijn er wel. Zoals ik eerder al aangaf word hun bestaan door de meeste 
mensen ontkend omdat het niet past in hun materialistische wereld. Dit 
hoofdstuk gaat wel in op deze geestelijke wereld omdat als je deze dingen 
goed wild begrijpen, dan mag je niet in ontkenning blijven leven. Toch kan 
deze stap te groot zijn voor veel mensen, omdat het ook verwijst naar een 
God die door de wereld en ook door veel kerken ernstig misvormd is. De 
negatieve ervaringen die je daar misschien hebt opgedaan kun je meestal niet 
zo maar even loslaten.

De bijbel is de meest uitgebreide en betrouwbare bron voor informatie over 
deze geestelijke wereld. Er zijn zo'n slordige 250 verwijzingen over dit 
onderwerp. Er word geschreven over God en zijn engelen, en over satan en 
zijn demonen. Demonen zijn de tegenstander van onze schepper en in die ene 
zin heb ik ook meteen hun hele karakter beschreven. Ze zijn tegen alles waar 
de schepper van hemel en aarde voor staat. Die ene God is schepper, 
demonen maken kapot. Dat is precies het tegenovergestelde. Die ene God 
heeft niet alleen de hemel en de aarde geschapen, hij heeft ook de mensen 
gemaakt, het voedsel wat we eten, de relaties die we nodig hebben, de ouder-
kind relaties en het huwelijk bijvoorbeeld en de wetten waaraan we 
onderworpen zijn om gezond te kunnen leven. Je zou Gods woord, de bijbel 
kunnen zien als een soort gebruikershandleiding voor het leven. Er staat in 

http://www.christelijke-antwoorden.nl/subjects/Bijbel-referenties/Demonen.html


Lastig gevallen door demonen? Pag. 14

verhalen beschreven hoe de wereld is gemaakt en wat je het beste wel of juist 
niet kunt doen. Er staan dingen in over het belang van menselijke relaties en 
ook over het vermijden van het contact met demonische machten.

De bijbel is gericht op het geven van nuttige informatie. Het probleem is 
echter dat in onze kerken hiervan een verkeerd beeld word gegeven:

• Soms word er veel aandacht gegeven aan religie en rituelen

• Soms trekken kerkleiders de macht naar zichzelf toe en gaat het te 
veel over menselijke leiders

• Vroeger werd er veel hel en verdoemenis gepreekt om mensen er 
onder te krijgen. Ook dat is een misvormd beeld.

• Hedendaagse kerken zijn te veel gericht op de hedendaagse 
zelfgerichte mens die geen correctie meer kan verdragen.

• Er word daar vrijwel nooit gesproken over demonische machten en 
hoe je daar mee om kunt gaan. De hedendaagse kerken zijn te veel 
“politiek correct” geworden.

De satan en zijn demonen zijn tegen alles waar Gods woord voor staat. Ze 
maken het belachelijk, ze verdraaien, misvormen, maken kapot en 
vergiftigen. Als je dus onder hun invloed bent dan is de kans groot dat je de 
weg naar een gezond leven bent kwijtgeraakt, dat je drugs gebruikt, junkfood 
eet, dat je dag-nacht ritme ontregelt is of dat de relatie met je vrouw en 
kinderen kapot is gegaan.

Hoe moet je dat nu omdraaien? Door je te gaan richten op die ene God, maar 
dus niet als een religie met rituelen, kaarsjes en verplichtingen, maar als met 
een persoon.

God is een persoon en Hij wil ook graag zo behandeld worden.

Hij is een persoon die alles weet!

• Hij heeft ten slotte alles gemaakt dus hij weet ook hoe je dat het beste 
kunt gebruiken.

• Hij heeft de natuurwetten en relationele wetten gemaakt. Hij weet dus 
ook wat je het beste kunt doen.

• Hij heeft jou ook gemaakt, hij weet dus wat je nodig hebt.

• Hij heeft het voedsel gemaakt, Hij weet dus ook hoe je gezond kunt 
leven.
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Er is echter wel een probleem. Hij doet dat niet tegen jou wil in. Demonen 
manipuleren, liegen en bedreigen om je te laten doen wat zij willen. Die ene 
God wacht rustig totdat jij Hem vraagt om je te helpen. ook daarin weer zijn 
ze elkaars tegenpolen. Hoe groot die ene God ook is, Hij is ook nederig. Kun 
je jezelf zoiets voorstellen? Hij drinkt zich niet aan je op. Dit is de rede dat ik 
in het begin tegen je zei dat jij de enige bent die kan besluiten een andere weg 
te kiezen. om je om te keren en terug te gaan naar herstel, weg van de 
duisternis de drugs en de gebrokenheid, terug naar een gezond leven. Weg 
van de invloed van demonen, naar de invloed van die ene God, ja dat wel. Je 
hebt een leider nodig, een richtpunt, iemand die weet wat goed voor je is. Dat 
zal in het begin lastig zijn want mensen zijn weerbarstig en opstandig, vooral 
gewonde mensen. Het goede nieuws is, Die ene God is geduldig en 
vergevend. Hij wacht geduldig tot je zelf komt.

Als je dat wild, dan kun je dat doen door Gebed, het spreken tot God, 
Hardop, zachtjes, of in gedachten, wat je wild. Wees nederig, vraag hem om 
leiding en praat over je problemen. Probeer Hem niet te vertellen wat Hij 
moet doen, want dat weet Hij zelf wel. Probeer dit “bidden” regelmatig te 
doen en pas op dat je niet vervalt in religieuze vrome woorden. Wees echt, 
spreek zoals je tot een grote maar zachtmoedige koning zou spreken.

Soms beantwoord hij je vragen door je voorzichtig de antwoorden in 
gedachten te geven. Wees daar opmerkzaam op. Soms beantwoord hij je 
vragen door je te geven wat je nodig hebt, maar wees je er van bewust dat dit 
vaak niet precies is wat je vraagt. Vooral materialistische, in geestelijk 
opzicht zinloze vragen, negeert hij meestal. Ook dingen die schadelijk zijn 
voor jou of voor anderen geeft hij je doorgaans niet. Vaak zijn de dingen die 
hij je geeft beter dan wat je vraagt, maar ook best vaak kom je daar later pas 
achter.

Pas op dat je God niet gaat behandelen als een grote sinterklaas, blijf 
respectvol en realiseer je steeds dat jou contact met Hem en zijn leiding 
uiteindelijk veel waardevoller zijn dan wat Hij je geeft in materiële zin.

Voetnoten:
z.o.z.



a Chemische toevoegingen of additieven zijn stoffen die niet in het 
lichaam thuishoren. Sommige zijn relatief onschuldig maar vrij veel 
van deze stoffen zijn schadelijk voor je gezondheid. Zie in dit verband 
o.a. het boekje: "Wat zit er in uw eten" 

b http://www.crossroad.to/Books/symbols1.html   
c https://duckduckgo.com/?  

q=hardcore+symbolen&t=ffhp&iax=images&ia=images 
d YouTube: FindingFreedomMedia, FOCLOnline

https://duckduckgo.com/?q=hardcore+symbolen&t=ffhp&iax=images&ia=images
https://duckduckgo.com/?q=hardcore+symbolen&t=ffhp&iax=images&ia=images
http://www.crossroad.to/Books/symbols1.html
http://www.christelijke-antwoorden.nl/download/WZEIUE_Collection.html
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