
1

Nieuwsbrief nr. 18
Zesde jaargang
Verschijnt 3 à 4 maal per jaar
Oplage ca. 950

Kampen, 15 februari 2000

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,
Hartelijk gegroet in de naam van onze Heer Jezus Christus. H
en een ieder van ons is weer bezig in Gods wijngaard. In onze
aangekondigd, dat wij deze keer zullen schrijven over de vraa
kunnen zijn. Wij hebben reeds geschreven over het uitdrijven
gelovigen. Wij zagen daarbij dat reeds drie duizend jaar lang 
demonen werden gekweld. De duivel is niet veranderd en de 
oudsten in onze tijd dienen er op voorbereid te zijn om bezete
helpen, als deze zich tot hen richten. Kunnen echter wedergeb
of demonen bezeten zijn? Natuurlijk niet, zeggen veel christe
anders, zeggen andere christenen. En zij verhalen gevallen va
wedergeboren christenen. Hoe zit dat nou? Wie heeft er nu ge
meningen dienen wij de Bijbel extra te hanteren om te zien of
vinden is. In deze brief zullen wij daarom veel aanhalingen ne
is, dat de brief wat minder makkelijk te lezen is en wat fragm
bent dus gewaarschuwd! Om het lezen weer iets gemakkelijk
gekozen om van de uitdrukkingen duistere machten, boze gee
woord demonen te gebruiken.

Wat is er gebeurd, zodat de aarde in slavernij lijkt en ook
Door zijn afstamming van Adam is de mens een zondaar en h
mens eenmaal naar satan geluisterd had, deed hij dat vaker. T
verleid had, deed ook hij dat vaker. Het werd zelfs zo, dat de 
zonden. Nee, het werd nog erger. De mens zondigde vanuit zi
er in de mens niets goeds woont. Paulus geeft dit o.a. aan in d
staat het volgende: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen i
Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede u
De psalmist, koning David, zegt het haast nog duidelijker: “D
de mensenkinderen om te zien, of er één verstandig is, één, di
afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zel
Waarom is het nu zo belangrijk om te weten, dat de mens niet
antwoord is, dat hij volledig zelf verantwoordelijk is voor zijn
een belangrijke rol door zijn eeuwigdurende, gemene verleidi
hoofdverantwoordelijk voor. Het is en blijft de mens die zond
straf voor al zijn verleidingen, maar dat is iets tussen hem en 
buiten. Dus als de aardbewoners in slavernij lijken te zijn, dan
zonden, die zij hebben gepleegd en nog plegen. Paulus, in nav
mensen slaven van de zonde. (Joh.8:34, Rom.6:17.) Vanwege
het zondigen door zijn verleidende influisteringen bij de mens
de zonde, die de mensen doen, dit is niet juist. De aardbewon
zijn en zich bij het zondigen laten leiden of verleiden door de
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demon van zelfmedelijden, demon van ontrouw, demon van leugen, demon van flirten, demon
van betasten, demon van overspel, demon van kritiek, demon van roddel, demon van moord,
demon van rebellie, demon van godsdienstigheid, demon van geweld, demon van masturbatie,
demon van perversie, demon van zelfmoord, demon van hekserij, demon van woede, demon van
opstandigheid, demon van lust, demon van gulzigheid, demon van nicotine, demon van yoga,
demon van alcohol, demon van godslastering, demon van onreine taal, demon van twijfel en
demon van overdrijving”.*1
De Nederlander Hans Koning noemt in zijn boek “Izebel Geest” enige soortgelijke demonen,
maar ook nog enige anderen te weten: “demon van religie, demon van manipulatie, demon van
controle, demon van waarzeggerij, demon van strijd, demon van begeerte, demon van tergen,
demon van overheersing, demon van toverij, demon van minderwaardigheid, en demon van
onvergevingsgezindheid”.* 2
De Amerikaan Roberts Liardon schreef een boek met de titel: “Vernietig de machten van
controle”. Ook hij ontdekte “demonen van religie”, maar ook  “demonen van controle, demonen
van armoede, demonen van angst en demonen van bitterheid”.* 3
De Canadees rev. Ray McCraw heeft een lijst van 21 demonen samengesteld waarbij in de
counseling van christenen rekening gehouden moet worden. Wij noemen hier: ”demon van
valse profetie, demon van dwaling, demon van ongehoorzaamheid, demon van vernietiging,
demon van jaloersheid, demon van antichrist, demon van veroordeling en demon van
besluiteloosheid.*4.
De Amerikaanse psycholoog Ken Thornberg spreekt over de volgende demonen: “demonen met
de naam Jezus Christus, demonen van onafhankelijkheid, demonen met zwarte laarzen
(vrouwen), en het demonisch licht.* 5
De Amerikaan Jim Brewer noemt in zijn boek: “De Gevangenen Vrijzetten” de volgende
demonen: “demon van wrok, demon van boosheid, demon van moord, demon van verwarring,
demon van  alcohol, demon van eenzaamheid, demon van hersenspoeling, demon van verdriet,
demon van pijn, demon van huilen, demon van droefheid, demon van homosexualiteit, demon
van haat voor Jehova God, demon van ijdelheid, demon van egoisme, demon van ongeduld,
demon van hooghartigheid, demon van zelfverheerlijking, demon van wantrouwen en demon
van het vlees”.* 6
 Het Amerikaanse echtpaar Frank en Ida Hammond geeft in hun boek “Demonie en Bevrijding”
maar liefst het aantal van ruim 250 demonennamen weer. Op de tien bladzijden tellende lijst
komen ook veel soortgelijke demonen als hiervoor zijn genoemd. In hun voorwoord spreken zij
hun erkentelijkheid uit aan Derek Prince, waarvan zij veel geleerd hebben op het gebied van bij
christenen inwonende demonen.
Commentaar werkgroep: Elke christen ontvangt het heil in Christus bij zijn wedergeboorte,
wordt gerechtvaardigd voor God in Christus en ontvangt de Heilige Geest als onderpand. Vanaf
dat moment begint zijn heiliging, omdat hij door Gods genade een nieuw leven mag beginnen.
Hij wordt van dag tot dag vernieuwd.  Met vallen en opstaan begint hij de  zonden te weigeren
en vangt zijn nieuwe leven aan. Hij wordt daarbij tegengewerkt door satan, maar ook  door zijn
eigen zondige natuur, door zijn vlees. Wij zijn daarbij bewust, dat er wel beivloeding is van
buitenaf door demonen, maar zeker niet vanbinnenuit.(Efez.6:12) Het is een kwestie van in
geloof wandelen, van leren de zonden na te laten en te luisteren naar de inwonende Heilige
Geest. De Bijbel noemt dat de vrucht van de Geest voortbrengen (Gal. 5:22). In tegenstelling tot
deze positieve vrucht, blijft de onbekeerde mens negatieve vruchten, werken van het vlees,
produceren (Gal. 5:10-22). Vergelijken we nu eerdergenoemde namen van demonen, dan valt
op, dat deze zeer veel lijken op de werken van het vlees. Deze werken van het vlees zijn:
“hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van
toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke”.
Om nu te zeggen, dat inwonende demonen de werken van het vlees veroorzaken in het leven
van een christen, of sommige christenen, vinden wij als werkgroep niet juist en onbijbels. Als
Paulus in de Galatenbrief schrijft over de werken van het vlees, dan bedoelt hij de werken van
de oude mens in ons. In de eerste hoofdstukken van Romeinen verklaart Paulus duidelijk dat de
mens, zowel jood als niet jood een zondaar is. Volgens hem wordt deze zonde veroorzaakt door
de oude mens in hem, niet door inwonende demonen. Bijna ten einde raad roept hij uit: “Ik
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ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Gode zij dank door Jezus
Christus, onze Heer! Derhalve ben ik met mijn verstand dienstbaar aan de wet van God, maar
met mijn vlees aan de wet van de zonde” (Rom. 7:24-26). Paulaus noemt niet inwonende
demonen als oorzaak van frustratie over de zonden, die hem soms kwellen, maar zijn eigen
vlees, zijn oude mens. Hij schrijft wel elders in zijn brieven, dat hij weet dat satan de christen
probeert te verleiden, maar vuurt daarbij zichzelf en de lezers aan om weerstand te bieden tegen
de verleidingen van satan. “Doet de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden
tegen de verleidingen van de duivel” (Efez. 6:11). Als in de bijbel de term werken van het vlees
genoemd wordt, dan bedoelt de schrijver duidelijk werken, uitwerkingen van het vlees. Dit is
een actief gebeuren, iets dat gedaan wordt door de oude mens in de christen, dus door de
christen. Hij is en blijft verantwoordelijk voor het doen en laten van de oude mens. Nergens in
de Bijbel worden er een of meerdere demonen bij betrokken om de oorzaak van de zonde aan te
geven. De zondaar is zelf verantwoordelijk voor zijn zonden. Hij of zij zondigt en niet een
inwonend demon.

Laten “inwonende” demonen christenen lichamelijk ziek worden? 
Derek Prince vindt van wel, hoewel hij vindt, dat dit niet altijd het geval is. In zijn eerder
genoemd boek, een samenvatting van zijn dertigjarige bevrijdingsbediening noemt hij de
volgende ziektedemonen: “demon van de dood, demon van koorts, demon van stijfheid, demon
van artritus, demon van kanker, demon van epilepsie, demon van migraine, demon van
trombose, demon van astma, demon van verlamming, demon van hoofdpijn, demon van
holteontsteking, demon van reuma, demon van zwakte, demon van ziekte, demon van  moeheid,
demon van doofheid, demon van blindheid, demon van doofstomheid, demon van
darmontsteking en demon van tandbederf”.
De eerder genoemde Nederlander Hans Koning noemt in zijn boek geen ziekteverwekkende
demonen. Hetzelfde geldt voor de Amerikaan Roberts Liardon. Rev. Ray McGraw noemt er
twee nl. “demon van doofheid en demon van stomheid”. De Amerikaanse Psycholoog Ken
Thornberg , de Amerikaan Jim Brewer en het Amerikaanse echtpaar Hammond noemen geen
ziekteverwekkende demonen. We kunnen hieruit opmaken, dat eigelijk alleen Derek Prince
deze soort demonen in christenen heeft geconstateerd. Wellicht zijn er meer predikers, die
gelijk denken als Derek Prince. Echter is dit ons niet bekend. In zijn laatste nieuwsbrief van
eind vorig jaar schreef hij, dat er bij hem persoonlijk kanker was geconstateerd. Na het
operatief verwijderen van het gezwel, moest hij een kuur ondergaan. Deze kuur hoefde hij
echter niet af te maken, want via gebed van een anglicaanse voorganger werd bij hem de
kankerdemon uitgeworpen. Hij voelde deze uit zijn buik weggaan en is weer genezen volgen
hem * 7.
Commentaar werkgroep: De medische wetenschap probeert al eeuwenlang de oorzaak van
ziekten op te sporen. Hoewel zij hierin al vergevorderd is, is nog lang niet alles bekend. Dat in
bepaalde gevallen demonen de oorzaak zijn, is tot nu toe niet geconstateerd. Ten minste, het is
ons niet bekend. Derek Prince heeft in zijn opvatting niet de medische wetenschap achter zich.
Als algemene oorzaak van het ontstaan van ziekte in het menselijk lichaam, wijzen de meeste
christenen naar de val van de mensheid in het paradijs. Nadat god, als straf op het zondigen
van Adam en Eva, de mensheid confronteerde met de dood, is het bergafwaarts gegaan met
het menselijk lichaam. Ziekten deden haar intreden. Dit geldt voor elke aardbewoner, zowel
christenen als niet-christenen hebben hiermee te kampen. In de Bijbel komen deze dingen
gewoon voor. Het zijn aardse feiten. Om nu te leren, dat deze ziekten veroorzaakt worden
door inwonende demonen is in tegenspraak met deze feiten. In het geval van Job krijgt de
satan voor een bepaalde tijd toestemming om deze lichamelijk ziek te maken. Dit was met een
goddelijke bedoeling. Na afloop van de periode van beproeving hoefde er geen demonen
uitgeworpen te worden. Hij werd gewoon weer gezond. In het Nieuwe Testament lezen we
enige malen, dat Jezus demonen uitwerpt die met een ziekte te maken hebben. Hieruit zou men
de opvatting van Derek Prince enigszins kunnen rechtvaardigen. Echter, Jezus heeft dit niet als
standaard of model aan zijn discipelen doorgegeven. We lezen nl. nergens, dat zij na Pinksteren
zieken genazen door middel van het uitdrijven van demonen. Wij zijn daarom van mening, dat
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de opvatting van Derek Prince weinig of geen fundatie heeft in de Bijbel. (zie ook brief nr.11
d.d.29-11-97)

Maken “inwonende” demonen christenen geestelijk of emotioneel ziek? 
Derek Prince vindt van wel. Hij heeft hierover in zijn bediening de volgende demonen
waargenomen: “demon van benauwing, demon van angst, demon van zelfmedelijden, demon
van claustrofobie, demon van hopeloosheid, demon van spanning, demon van depressiviteit,
demon van ellende, demon van eenzaamheid, demon van bezorgdheid, demon van
rusteloosheid, demon van wanhoop, demon van twijfel en demon van schizofrenie”.
Hans Koning is ook deze mening toegedaan. Hij noemt in zijn boek de volgende demonen:
“demon van verwerping, demon van minderwaardigheid, demon van onzekerheid en demon van
bitterheid”. Roberts Liardon noemt geen demonen, die christenen geestelijk of emotioneel ziek
maken. McGraw noemt in zijn lesbrochure de volgende demonen: “demon van diepe slaap,
demon van kwelling, demon van besluiteloosheid, demon van zwaarmoedigheid en demon van
rouw”. Van Ken Thornberg is ons niet bekend of hij “inwonende” demonen, die geestelijke of
emotionele ziekten veroorzaken bij name genoemd heeft. Wel weten wij van een persoon met
problemen, die op het eerste seminar van Thornberg in Nederland bediend werd. Volgens hem
zijn er tijdens een sessie van ruim vijf uur, maar liefst twee miljoen demonen bij hem
uitgeworpen. *8 Jim Brewer noemt in zijn boek een groot aantal namen: ”demon van schande,
demon van schuld, demon van zelfmoord, demon van gebrek aan zelfvertrouwen, demon van
bedruktheid, demon van vertwijfeling, demon van zelfveroordeling, demon van slapeloosheid,
demon van foltering, demon van schrik, demon van ontsteltenis, demon van paniek, demon van
fobieën, demon van onrust, demon van verdriet, demon van huilen, demon van onttrekking,
demon van droefheid, demon van wantrouwen en demon van steeds terugkerende nachtmerries
en dromen”. Joost Verduijn heeft eind vorig jaar een boek laten uitkomen met als titel:
”Bevrijdingspastoraat, hulpverlening aan mensen die door demonen zijn gebonden”. In dit boek
noemt hij geen specifieke namen van demonen. Wel is het duidelijk, dat hij ervan uitgaat, dat
christenen met problemen van demonen verlost moeten worden.* 9 De Amerikaan Neil T.
Anderson noemt in zijn boek: “de Bevrijder” eveneens geen namen van demonen. Het is bij
hem wel duidelijk, dat hij van mening is, dat christenen met emotionele problemen, van
inwonende demonen verlost dienen te worden. *10 De Hammonds zijn dezelfde mening
toegedaan en noemen in hun boek diverse namen van demonen op dit gebied. Samenvattend
kunnen we zeggen, dat het overgrote deel van genoemde schrijvers en predikers ervan uitgaat,
dat mensen met geestelijke of emotionele problemen geholpen kunnen worden door het
“Bevrijdingspastoraat”. Zij gaan er allemaal van uit, dat deze christenen last hebben van
demonen.
Commentaar werkgroep: Bij zo’ n meerderheid van gelijke meningen van predikers en
schrijvers, lijkt het moeilijk om van mening te verschillen. 
Sommige personen zijn daarbij erg bekend en worden door velen gevolgd. Toch willen wij
hier iets tegen in brengen. Voor alle duidelijkheid moeten wij aan u, als lezers, zeggen, dat het
ons in de brieven niet gaat om personen  in een kwaad daglicht te stellen. God verhoede ons
hiervoor. Wij moeten echter wel namen noemen om de specifieke leer te lokaliseren. Voorst
constateren wij, dat genoemde predikers weinig of geen contact met elkaar hebben. In hun
geschriften worden elkaars namen niet aangehaald. Het is dus niet duidelijk of zij het met
elkaars leer eens zijn. Een uitzondering hierop vormt Joost Verduijn, die in een artikel over Ken
Thornberg zich duidelijk van deze leer distantieert. *11 In zijn pas verschenen boek noemt hij
Derek Prince en Neil T. Anderson in positieve zin, terwijl hij Jim Brewer in negatieve zin
aanhaalt. Het valt op, dat de genoemde demonen allen een normale menselijke emotie
aanduiden. Een uitzondering hierop vormen de demonen: claustrofobie, schizofrenie, foltering,
fobieeen en steeds terugkerende nachtmerries en dromen. Er dringt zich nu de vraag op,
waarom bij mensen zonder problemen de normale emoties niet veroorzaakt worden door
demonen, terwijl bij mensen met problemen deze wel veroorzaakt worden door demonen. Een
andere prangende vraag is, of de vijf laatst genoemde demonen niet thuishoren op het terrein
van de zenuwziekten. Los van deze verstandelijke vragen- “Omgordt dus de lendenen van uw
verstand, weest nuchter…” 1Petr. 1:13. staat het feit, dat de Bijbel ons weinig of niets leert over
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emotionele demonen. Eigelijk zijn deze soort demonen pas aan het licht gekomen naarmate de
“bevrijdingsbediening” een plaats kreeg in het pastoraat. Hoewel wij wel begrip hebben voor de
problemen, die hulpverleners tegenkomen in hun werk, moeten wij ons toch blijven baseren op
de Bijbel. Men loopt anders het gevaar om ervaringen te laten prevaleren boven de bijbelse
uitleg. De counselee is hiermee uiteindelijk niet gebaat en wij lopen het gevaar onze plicht om
van de Bijbel uit te leggen te verzaken. “Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen;
want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.”(1Tim.4:16).

Kunnen er “familiedemonen” in christenen wonen?
Een aantal van de acht hiervoor genoemde predikers en schrijvers leert, dat christenen last
kunnen hebben van “inwonende” demonen, die zij van hun voorouders hebben meegekregen.
Wij zullen hierop ingaan in onze volgende brief, waarin wij ook de leer van het leven onder een
vloek en bevrijding van deze vloek zullen behandelen.

Bijzondere soorten “inwonende” demonen bij christenen?
Derek Prince noemt onder verschillende demonen, die hij herkend heeft nog de volgende:
“demon van hekserij, demon van yoga en het dierdemon”. Hans Koning noemt in zijn boek:
“demon van waarzeggerij of helderziendheid”. Roberts Liardon noemt geen bijzondere demon
in zijn boek. McGraw heeft in zijn lijst van 21 demonen de volgende bijzondere demonen:
“huisdemon, werelddemon, antichristelijke demon, dwaaldemon en demon van dood en
vernietiging”. Ken Thornberg heeft bizarre opvattingen over de manier van het uitwerpen van
demonen, maar wij hebben van hem geen bijzondere namen. (zie ook onze brieven d.d. 28-02-
97 en 05-06-97). Jim Brewer geeft de volgende namen weer in zijn boek: “demon van
antichrist, demon van hersenspoeling en demon van dwangmatigheid”. Joost Verduijn en Neil
T. Anderson noemen geen bijzondere demonen in hun boeken. Hammonds noemen de
volgende merkwaardige demonen: “demon van pruilen, demon van dagdromen, demon van
fantasie, demon van rusteloosheid, demon van slapeloosheid, demon van intellectualisme,
demon van geïrriteerdheid, demon van zielensmart, demon van huilen, demon van verveling,
demon van cafeïne en demon van verlegenheid”. 
Commentaar werkgroep: Pastoraal gezien lijkt het ons erg moeilijk om een counselee te zeggen,
dat deze bevrijd dient te worden van b.v. een demon van antichrist, een demon van een dier, of
een demon van de wereld. Als de counselee een wedergeboren christen is, waarin de Heilige
Geest is komen wonen, is het niet te verdedigen op bijbelse gronden, dat zijn geestelijk leven
wordt beheerst door een van deze demonen. Als een christen, een persoon dus die in Christus
gelooft en Hem liefheeft, moet aanhoren, dat er toch een demon van antichrist in hem huist, dan
is dit geen christelijk evangelie. Hetzelfde kan gezegd worden van een christen-counselee,
wanneer deze te horen krijgt van zijn hulpverlener, dat er een huisdemon of een demon van
dood en vernietiging in hem woont. Ken Thornberg maakte het al heel erg bont door te
beweren tegen zijn christen-counselee, dat er maar liefst twee miljoen demonen in de
counselee huisden. (zie hierboven). Hij, als wedergeboren christen en gelovende in het
volbrachte werk van Christus, zou bezet zijn door twee miljoen demonen? Men zou toch het
evangelie onmiddellijk afzweren. Gelukkig heeft de persoon in kwestie dat niet gedaan, maar
hij is daar wel zeer ontzet over en is Ken Thornberg en het counselteam niet dankbaar.

Wat zijn eigelijk demonen?
Wij gaan in onze studie ervan uit, dat de lezers dit weten. Voor hen, die dat toch niet zo helder
voor de geest staat, willen wij hierover toch iets schrijven. Wij zijn er ons van bewust, dat we
het onderwerp slechts even kunnen aanraken, omdat anders de brief te uitgebreid en daardoor te
onoverzichtelijk zou worden. Het grootste deel van de christenen is de mening toegedaan, dat
demonen gevallen engelen zijn, die de mensen lastig vallen in opdracht van satan. Er is een
enkeling die meent, dat het een speciaal soort aardwezens zijn, die de mensen lastig vallen in
opdracht van satan. Derek Prince neigt tot deze veronderstelling. *12. Een andere evangelische
stroming, opgekomen in de laatste twintig jaar, meent te kunnen onderscheiden hoe de
hiërarchische structuur van de rijk van satan in elkaar zit. Zij spreken b.v. over hoofddemonen,
stadsdemonen en districtsdemonen.
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Commentaar werkgroep: Wij zijn van mening, dat demonen geen aparte aardwezens zijn, maar
gevallen engelen. Zij maken het de mensen lastig in opdracht van de duivel, de gevallen
hoofdengel. Hij was als eerste ongehoorzaam aan God en probeert sindsdien de mensheid ook
tot zoveel mogelijk ongehoorzaamheid te verleiden. Wat betreft de organisatiestructuur van het
rijk van de duisternis, daar zullen wij in onze volgende brief uitgebreid op ingaan. Wij zullen
daarin o.a. het onderwerp “spiritual mapping” (het in kaart brengen van duistere machten)
behandelen.

“Inwonende” demonen bij christenen of aan demonen “gebonden” christenen?
Er wordt door een aantal voorstanders van de leer, die wij in deze brief behandelen, onderscheid
gemaakt tussen bezetenheid en gebondenheid. In het eerste geval denkt men aan het echt bezet
zijn met demonen van de christen-counselee. Dit is vergelijkbaar met de bezetenheid van de
personen, zoals wij die in onze vorige brief beschreven hebben. In het andere geval wordt een
lichter “contact” van de christen-counselee met demonen verondersteld. Dit is dan een soort
nauwe binding met een demon, waarvan de counselee niet los kan komen. Derek Prince gaat in
zijn boek uit van een volledige bezetting door demonen. De titel van zijn boek: “Zij zullen boze
geesten uitdrijven” geeft dit al weer. Hans Koning is de mening toegedaan, dat er “bindingen”
met een verbroken moeten worden. Hoewel niet erg helder, zegt Robert Liardon in zijn boek,
dat het om “gebondenheden” gaat. Bij Ray McGraw gaat het eveneens om een “binding” met
een demon en om hiervan bevrijd te worden. Hij spreekt over het verbreken van de
communicatie tussen de demon en de counselee. 
Ken Thornberg gaat uit van het uitwerpen van demonen. Jim Brewer is er van overtuigd, dat
demonen de counselee bezetten. Zijn hele boek gaat over het uitdrijven van demonen, wat
volgens hem alleen door de bevrijdingsbediening kan gebeuren. Joost Verduijn en Neil T.
Anderson denken meer in de richting van “bindingen” van de counselee met demonen. Dr H.J.
Koorevaar uit Belgie spreekt in zijn brochure: “zielzorg aan occult belasten” zowel van
gebonden zijn met, als van bezeten zijn van wedergeboren christenen door demonen *13. Het
echtpaar Hammond spreekt in hun boek over inwonende demonen, die uitgeworpen moeten
worden. 
Commentaar werkgroep: Het gebonden zijn aan een demon, zodat de counselee diens zin moet
doen of het bezet zijn door een demon, waardoor de counselee naar de pijpen van de demon
moet dansen, maakt in de praktijk weinig uit. Gebondenheid klinkt alleen minder bedreigend,
dan bezetenheid. In beide gevallen heeft de satan het voor het zeggen in het leven van de
counselee. Deze constatering wordt gestaafd door de manier waarop de binding met een demon
wordt verbroken en de manier waarop de inwonende demon wordt aangepakt. Deze is nl. in
beide gevallen hetzelfde. De eigen formuliergebeden, die de schrijvers aanbevelen in hun
boeken of brochures, zijn zowel voor het losmaken van gebonden en van demonen, als voor het
uitwerpen van inwonende demonen bijna identiek.

Drie verschillende geesten in het lichaam van een christen?
Toen God de mens schiep in het paradijs, maakte Hij eerst een lichaam van stof uit de aarde.
Daarna blies Hij de mens een levensadem in en werd deze een levend wezen. Het lichaam van
de mens had een geest gekregen, zijn eigen geest. Zo begon de mens zijn levensreis op aarde.
Helaas lukte het de satan soms om bij de mensengeest een boze geest te plaatsen in diens
lichaam. Zo’ n mens werd door zijn medemensen dan bezeten verklaard en als zodanig
behandeld. Gelukkig was dit meer uitzondering dan regel. (zie brief nr. 17). Met zijn eigen
geest diende de mens God, of hij zondigde tegen God. Hij werd hiertoe aangezet door zijn
eigen zondige vlees en of door misleidingen van satan. Het was in feite vrij droevig gesteld
met de mensheid.
God had Zijn schepping echter lief en voerde Zijn eeuwenoude reddingsplan uit. Reeds voor
de schepping lag dit gereed. Vanaf de zondeval van de mens begon God met de uitvoering
hiervan door het reddingsplan aan te kondigen. Met de geboorte van Zijn Zoon Jezus Christus
op aarde werd het plan verwezenlijkt. Jezus gaf Zijn leven als een zoenoffer voor de zonden van
de mens tegen God en verzoende de mens weer met God. Na deze verzoening liet God de mens
wedergeboren worden en ging Hij met zijn Geest in de mens wonen. Dit is het unieke en het 
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liefdevolle van God. Hij, de grote en machtige God kwam in zijn schepsel wonen. Dit schepsel
kan daarom uitroepen: “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te
vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba,
Vader.”( Rom. 8:15). Het evangelie is goed nieuws en dat is het ook. In het lichamelijke bestaan
van de mens doet de Geest van God Zijn intrede in diens geest, die leeg was en daarom niet
functioneerde zoals de Schepper had gewild. Hierdoor is hij in staat om zijn zondige leven van
voorheen te veranderen, te heiligen door de kracht van de inwonende Heilige Geest. Hierdoor is
hij opnieuw in staat om zijn Schepper te eren, zoals Deze het graag wil en waarvoor Hij ook
geschapen heeft. De wedergeboren mens mag God zelfs Vader noemen.
De satan heeft dit met lede ogen aangezien. Deze mens laat zich niet langer verleiden door zijn
(boze) geest, maar luistert naar de inwonende Geest van God. Deze Heilige Geest helpt de mens
heilig te leven. Zijn misleidende praatjes worden door zo’ n  wedergeboren mens niet langer
geloofd. Hij concentreert zich daarom op de oude mens van de christen, in de hoop hierdoor de
christen ten val te brengen. De Heilige Geest  zegt echter tegen de christen om in de Bijbel te
lezen. Hierin staat o.a. “dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan
het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde
zouden zijn. “(Rom. 6:6). De christen heeft niets meer van satan te vrezen, zolang hij zich houdt
aan wat de Heilige Geest tegen hem zegt. Kan satan desondanks met een of meer boze geesten
in de christen woning maken? Is hij in staat zich tussen de vernieuwde geest van de mens en de
inwonende Geest van God te dringen en daar permanent te gaan wonen? Dit is niet logisch in
Gods bestel. Zijn evangelie is een volmaakt evangelie, waar geen maren aan vast zitten. De
bijbelse boodschap ademt  een liefdevolle en betrouwbare geest uit. Er zit geen enkele angst
meer in voor de christen. Dus ook niet om bezet te worden door een of meerdere boze geesten.
Geen van de schrijvers van de Bijbel geeft aanwijzingen in deze richting. De wedergeboren
christen hoeft niet langer bang te zijn voor satan en zijn trawanten.
Het is daarom onwaarschijnlijk, dat een bezetting door boze geesten kan plaats vinden in het
leven van een christen. Er is geen plaats voor een boze geest in zijn lichaam. Hij is vervuld van
de Heilige Geest. Hierop aansluitend merken wij op, dat het de vraag is of een boze geest het
zou kunnen uithouden zo dicht bij Gods Geest. Het zou een confrontatie met de Heilige God
betekenen, die hem vervloekt heeft in het paradijs. Als Jezus op aarde verschillende keren een
confrontatie aangaat met boze geesten, dan gedragen zij zich heel gedwee en zijn liefst zo gauw
mogelijk uit zijn nabijheid weg. In het verhaal van de bezetene van Gardara vragen zij om in de
kudde zwijnen moge te gaan. Als Jezus dat toestaat, rennen zij van Hem weg en verdwijnen in
het meer. In de brief van Jacobus staat: “Gij gelooft dat God een is? Daaraan doet gij wel,
(maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen” (Jac. 2:19). Het is zeer twijfelachtig of
een boze geest het uithoudt, om als derde geest in de mens te wonen. Hij is dan zeer dicht bij
Gods Geest, die ook in het lichaam van de counselee woont. Bijbels gezien houdt hij dat niet
uit, en slaat al sidderend op de vlucht.

Hoe om te gaan met de arme counselee, is deze rede niet hard? 
Wij denken, dat het voor de mens met ernstige problemen en die toch een christen is, een
opluchting is om te weten, dat de demonen niet bij hen inwonen. Wij realiseren ons wel, dat er
grote en ernstige problemen kunnen zijn bij belijdende christenen en dat zij onze pastorale
hulp nodig hebben. Als echter de hierboven genoemde hulp door middel van het uitdrijven
van demonen niets bijbels is, dan is er hulp op een andere wijze nodig. Dit kost veel geduld en
coachen door de pastor. Deze zal de counselee steeds maar weer uit de Bijbel moeten leren
hoe deze moet gaan leven. Hoe er ruimte in zijn leven kan komen door voortdurende
gehoorzaamheid aan de inwonende Geest van God. De Bijbel is zo volledig, dat er voor elk
persoon, hoe diep deze ook in de problemen zit, levensantwoorden te vinden zijn. Het vergt wel
veel geduld en wijsheid van de kant van de hulpverlener en ook veel volharding van kant van de
counselee

Namens de werkgroep
 Rien van de Kraats.
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Studie “bevrijding, demonisatie en de christen” beschikbaar.
Wij zijn er ons van bewust, dat wij met bovenstaande uiteenzettingen, het onderwerp voor
sommige bijbelstudenten onder ons niet grondig genoeg hebben behandeld. Gelukkig hebben
wij de beschikking over een door ons uit het Engels vertaalde studie van ruim twintig
pagina’s. De schrijver Albert Dager, de uitgever van Media Spotlight in Amerika, gaat hier
uitvoerig in op de verschillende aspecten van “bevrijding” van demonen. Hij noemt aan het
eind alle teksten (uitgeschreven), die volgens hem op het onderwerp slaan. Hij heeft er ook
een bijlage aan toegevoegd, waarin hij wijst op de gevaren bij het lezen van de boeken van
Frank Peretti. Zoals Peretti ook zelf zegt, is alles wat hij schrijft fictie en mag het niet als een
bijbelse realiteit beschouwd worden. Wij vragen u voor de kosten van het dupliceren en
verzenden een bedrag van tien gulden, te betalen na ontvangst van de studie middels bij
ingesloten acceptgirokaart.

Afsluiting van het onderwerp van deze brief en onderwerp van volgende brief.
Wij menen, dat wij hiermee in deze brief voldoende aandacht geschonken hebben aan
“inwoning” van demonen in wedergeboren christenen. In onze volgende brief zullen wij ons
concentreren op familiedemonen, het leven onder en bevrijd worden van een vloek, territoriale
demonen, e.d.  

Enkele recente misleidingen. 
Zaligverklaring van paus Johannes de dertiende (paus tussen 1958 en 1963). Op 3 september
van dit jaar zal de rooms-katholieke kerk deze paus officieel zaligverklaren. “De Vaticaanse
congregatie voor de heiligverklaringen heeft gisteren, op 27 januari jl., met instemming van
de paus een wonder erkend, dat op voorspraak van paus Johannes de dertiende zou zijn
geschied. De erkenning van een wonder- meestal een wonderbaarlijke genezing na het
aanroepen van de betreffende kandidaat-zalige- is de laatste stap op weg naar
zaligverklaring”. Aldus een bekendmaking in het Nieuw Kamper Dagblad van 28 januari jl. Als
werkgroep zijn we het niet met de rooms-katholieke kerk eens, dat mensen een medemens zalig
kunnen verklaren. Het is alleen God, die een persoon kan zalig maken door het verlossend werk
van zijn Zoon op Golgotha. Ook mogen wij niet bidden tot een overleden persoon, hoe hoog
deze ook in aanzien is geweest. Het is alleen God, die wij mogen aanbidden en van Hem een
wonder verwachten (zie ook onze brieven over het rooms-katholicisme nrs. 12 t/m 15).
De profeet dhr. H.J.A. Geene uit Puttershoek. Al eerder schreven wij u over deze profeet, dat hij
een valse leer verkondigd. Hij meent te hebben berekend, dat Jezus in 2001 komt om zijn Bruid
te halen en deze mee te nemen naar de hemel. Het duizendjarige rijk begint in 2008. Ook heeft
hij veel openbaringen van God gekregen over deze Bruid. Hij zegt nu ronduit, dat hij alleen
deze openbaringen van God krijgt en hij noemt zichzelf de profeet Elia. Iedereen nu die tot de
Bruid wil behoren, moet zijn boekjes gelezen hebben en moet de inhoud hiervan
onderschrijven. Allen, die dit niet gedaan hebben of niet willen doen, zullen een vreselijk lot
ondergaan. Alleen zij, die zich bij hem aansluiten, zullen met deze profeet Elia mee gaan naar
de hemel. Zijn brieven zijn tamelijk dreigend. Al zijn volgelingen worden verzocht verre te
blijven van andere christenen. Ons hebben klachten over deze valse profeet bereikt. De
uitspraken en zijn houding doen veel denken aan de regels van een sekte. (zie ook onze brieven
nrs. 6 en 15.)
Dr. Robert Schuller. Op 2 januari j.l. hield ds. Schuller zijn nieuwjaars preek, waarin hij Jan van
de Bosch naar voren riep om even met hem te praten. Deze was met een aantal Nederlanders
aanwezig in Crystal Cathedral in Amerika. Hij vertelde aan ds. Schuller en de hele gemeente,
dat het aantal luisteraars naar The Hour of Power in Nederland sinds 1 april 1999 gestegen was
van 20000 huishoudens naar 85000 huishoudens. De preek van ds.  Schuller had als thema: er
zijn maar twee soorten mensen in de wereld: de mogelijkheidsdenkers en de
onmogelijkheidsdenkers. Alleen de aanwezige mensen, de entourage en het koor deden denken
aan een kerkdienst, de preek zeker niet. Deze zou evengoed of zelfs beter tijdens een seminar
van jonge bedrijfsmanagers gehouden kunnen zijn. Op basis van de tekst in Markus 10:27;
Jezus zag hen aan en zeide: bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle
dingen zijn mogelijk bij God”, maakte hij enorme promotie voor het succesevangelie. Hij
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gebruikte alleen het laatste gedeelte van de tekst. Ook praatte hij niet over de context. De
aangehaalde tekst is de eindconclusie van Jezus’ debat met de discipelen over de behoudenis
van hen die veel geld hebben. Hij zegt hierover in vers 25: “Het is gemakkelijker dat een
kameel gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat”.
De persoon die geïnterviewd werd tijdens de dienst, was ds. Floyd Blake, die een zelfde soort
Crystal Cathedral in New York aan het bouwen is. Hij is een duidelijke navolger van ds.
Schuller. Tijdens de dienst werd zijn pas uitgekomen boek getoond en door ds. Schuller warm
aanbevolen. Het boek gaat geheel over de noodzaak voor een christen om positief te denken en
daardoor succes te hebben in dit leven; succes in carrière maken, succes in zaken, succes in
techniek, succes in de uitbreiding van kerken, ect.  
Commentaar werkgroep: In de nieuwjaarsdienst ademde de hele boodschap overduidelijk uit,dat
ds. Schuller een promoter is van het succesevangelie. In onze brief van 15-06-1999 hebben
wij dit uiteengezet. In het blad Uitdaging van december 1999 heeft ds. Van Berghem uit
Middelburg dit eveneens beschreven. Ons beider conclusie is, dat ds. Schuller theologisch
gezien tot de vrijzinnige predikanten behoort. Reiniging van zonde en vergeving door het
bloed van Jezus Christus mag niet genoemd worden en de Bijbel wordt alleen gebruikt om
zijn theorie over het positieve denken te staven. Bovenstaand tekstgedeelte is daar een
sprekend voorbeeld van.

Een geweldig respons.
U heeft bijzonder snel en overvloedig gereageerd op het financieel stukje in onze laatste brief.
Wij zijn erg blij te ervaren, dat er zoveel meer lezers hun schouders zetten onder het werk van
de werkgroep. Iedereen daarvoor onze welgemeende dank.

Reactie op artikel in blad “Uitdaging”.
Er hebben veel mensen gereageerd, direct naar ons toe, de meeste in positieve zin. Ons lezers
aantal is hierdoor toegenomen. Jammer, dat er enkele briefschrijvers, gepubliceerd in de twee
volgende bladen, nogal negatief reageerden. Zij voerden echter geen steekhoudende argumenten
aan voor de werkgroep om op deze brieven in te gaan. Het deed ons goed, dat enkele van u ons
ter bemoediging een kaartje stuurden of ons per telefoon bemoedigden..

Lijst van verwijzingen:
• 1. Derek Prince is een zeer bekende internationale spreker, die waarschijnlijk gezien moet worden als

de grondlegger van de leer van het uitdrijven van demonen bij wedergeboren christenen. Op ruim
tachtigjarige leeftijd schreef hij in 1998 vanuit Jeruzalem, zijn huidige woonplaats, het boek “Zij
zullen boze geesten uitdrijven”. In Nederland wordt hij vertegenwoordigd door de “Derek Prince
Ministries”. Deze afdeling van zijn werk heeft nauwe contacten met de Berea-gemeenten en geven
gezamenlijk het maandblad “Herstel” uit.

• 2. Hans Koning heeft een eigen uitgeverij “Shiloh Publishers” en houdt ook seminars in Nederland.
Datum boek 1998.

• 3. “Roberts Liardon, een inwoner van Tulsa, Oklahoma USA, werd wedergeboren, gedoopt in de
Heilige Geest en geroepen tot de bediening op de leeftijd van acht jaar, na opgenomen te zijn
geweest in de hemel”, aldus de achterkant van zijn boek: “Vernietig de machten van Controle”.
Datum boek 1997.

• 4. Rev. Ray McCraw heeft een gemeente in Hanwell in New Brunswick in Canada. Hij heeft in
Nederland november 1999 enige cursussen gegeven op uitnodiging van ds. Wim Bouw van de Sticht.
“Huis van Gebed Domino” in Utrecht. De organisatie van deze cursussen was in handen van Jeugd
met een Opdracht. De cursus was bedoeld voor predikanten.

• 5. Ken Tornberg heeft in 1997 in Nederland seminars gegeven op uitnodiging van Derek Prince
ministries in samenwerking met de Berea-gemeenten. De leer van Ken tornberg wordt in sommige
gemeenten in Nederland nog steeds gebruikt. In onze brieven nr. 8 en 9  hebben wij een en ander
over de leer van de Amerikaanse psycholoog geschreven.

• 6. Jim Brewer kreeg op veertigjarige leeftijd een zenuwinzinking. Door middel van de bediening van
bevrijding werd hij volledig vrijgezet en is hij sindsdien een prediker van deze leer. In Nederland
heeft hij verschillende keren gesproken. Datum boek 1999.

• 7. Nieuwsbrief d.d. 6 december 1999; DPM Nederland.
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• 8. Telefonisch verteld door de persoon met de tragische mededeling, dat het niet geholpen heeft d.d.
22-10-99.

• 9. Joost Verduijn is voorganger in België en tevens hulpverlener bij het Centrum van Pastorale
Counseling voor Nederland en België.

• 10. Neil T. Anderson  is een bekend en leidinggevend persoon in Amerika op het gebied pastorale
counseling met behulp van bevrijding; datum boek 1994.

• 11. Joost Verduyn, artikel in Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling 1998 nr. 40.
• 12. Boek Derek Prince: “Zij zullen boze geesten uitwerpen”1999 blz. 99.
• 13. Brochure van dr. H.J. Koorevaar uitgegeven in 1992, zijnde een bewerking van zijn voordracht,

die hij gehouden heeft voor de studenten aan het Bijbelinstituut België en Heverlee in 1980.

Lijst van gelezen lectuur.
- Boek  “Oorlogsgodin” van Hans Koning 1998, ISBN 90-76086-01-X.
- Boek “de Bevrijder” van Neil T. Anderson 1995, ISBN 90-6067-639-4.
- Brochure “Zielzorg aan Occult Belasten” van dr. H.J. Koorevaar 1992, Bijbelinstituut België.
- Boek “de Gevangenen Vrijzetten” van Jim Brewer 1999, ISBN 90-76086-06-0.
- Boek “Bevrijdingspastoraat” van Joost Verduijn 1999, ISBN 90-6067-871-0.
- Seminaraankondiging van Ray McGraw 1999, predikantenretraite Jeugd met een Opdracht.
- Conderentieaankondiging Ken Thornberg 1996, Derek Prince Ministries en Bereagemeenten.
- Boek “Vernietig de machten van Controle” van Roberts Liardon 1997 ISBN 90-75226-08-X.
- Boek “Zij zullen boze geesten uitdrijven” van Derek Prince 1998, ISBN 90-75185-18-9.
- Nieuwsbrief Derek Prince 1999 uitgegeven door Derek Prince Ministries Heemskerk.
- Artikels van Jan Sjoerd Pasterkamp in het blad “herstel” van oktober en december 1999.
- Artikel van predikant W.J.A. Pijnacker Hordijk in blad Promise van september 1995.
-      Boek “Demonie en bevrijding” van Frank en Ida Hammond 1979, ISBN 907000 557 3. 
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