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Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Hartelijk gegroet in de naam van Jezus. Wij willen ons i
houden met  de plaats van demonen in het leven van een
vorige twee brieven hebben wij gezien, dat het voorkom
of meerdere demonen kan plaatsen. Deze bezetting of be
mensen, die geen christen zijn. Als een dergelijk persoon
gebracht wordt naar een voorganger, predikant of oudste
te drijven. Dit klinkt zo eenvoudig, maar het is het niet. 
mensen dienen zich hierop voor te bereiden en Gods wij
Wij hebben in de vorige brieven eveneens uiteengezet, d
wedergeboren christenen aan demonen gebonden of doo
De Bijbel geeft daarvoor geen houvast en de meeste van
“inwonende” demonen zijn terug te brengen naar de wer
in Gal. 5:19-21. Wel geeft de Bijbel voldoende aanwijzi
wordt van de macht van de zonde, zodra deze zich bekee
Door zijn heiliging, bewerkt door de Heilige Geest die in
krijgt satan steeds minder vat op het leven van die perso
ons geschreven en hebben vragen gesteld over een aanta
wellicht wijzen op de mogelijkheid dat wedergeboren ch
gebonden kunnen zijn. In de beantwoording hebben wij 
Albert Dager, die bij ons verkrijgbaar is en die eigenlijk
brief moet worden gezien. Het is onmogelijk om een der
een brief volledig te onderbouwen. Praktisch alle teksten
heeft zijn in de Studie te vinden.
In deze brief zullen wij ons concentreren op “inwonende
gebukt gaan onder vloeken, die over wedergeboren chris
hun voorouders op hen drukken. Ook hiervoor wijzen w
Dager

Werd satan koning over de aarde na de zondeval van
Over de zondeval en de straf daarop geeft hoofdzakelijk
“daarop zeide de Here God tot de slang: omdat gij dit g
onder al het gedierte des velds…. En Ik zal vijandschap 
tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzel
vermorzelen”(Gen. 3:14 en 15).
De slang, een metafoor voor satan, kreeg geen hogere po
integendeel door God vervloekt. God maakt de verhoudi
een vijandige verhouding. Satan krijgt hierbij de laagste
kop vermorzelen. Dit moet de mens echter doen met zee
zal de hielen van de mens vermorzelen. Zo werd en is de
duivel. Er is een vijandschap, een bloedernstige vijandsc
christenen, die de genoemde verzen in Genesis beschouw
verlossing door Jezus Christus. Dit wordt dan het pre-ev
gedachtegangen sluiten elkaar niet uit, maar bevestigen 
Jezus zegt in een discussie met de joden: “Gij hebt de du
begeerten van uw vader doen”.( Joh.8:44.) Hieruit spree
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duivel op de mens uitoefent. Deze verleidt de mens  tot zonde en deze is daarom door
God vervloekt. Echter niets wijst erop, dat satan de heerschappij van Adam over de
aarde heeft overgekregen. Evenmin maakt het boek Genesis gewag van het feit, dat
Adam zijn heerschappij over de aarde ontnomen is. In Gen.9:1en 2 bevestigt God
opnieuw de positie van de mens als Hij zegt: “En God zegende Noach en zijn zonen en
zeide tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde. En de vrees en de
schrik voor u over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat
zich op de aardbodem roert, en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven”.  David
schrijft in Psalm 8:7 het volgende: “Gij doet hem (de mens) heersen over de werken
uwer handen, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd”. Wij zouden de duivel enorm veel
eer geven, als wij zouden geloven dat satan Adams positie na de zondeval heeft
ingenomen. En hem komt geen enkele eer toe, hij is door God zelfs vervloekt in het
paradijs. Wij schrijven dit, omdat er groeperingen gelovigen zijn, die beweren dat God
de heerschappij over de aarde is kwijtgeraakt doordat satan de heerschappij van Adam
en dus die van God heeft overgenomen bij de zondeval. Sinds die tijd heeft God allerlei
pogingen in het werk gesteld om de macht van satan weer terug te krijgen. In onze brief
nr.8 d.d. 28 februari 1997 blz. 2 en 3 schreven wij hierover n.a.v. uitspraken van o.a.
E.W.Kenyon. Hij gelooft dat pas na de kruisiging op Golgota God zijn heerschappij
weer terugkreeg. Jezus daalde daarvoor af in de hel, vocht daar met de duivel en kwam
als overwinnaar naar buiten bij zijn opstanding. Dit is een valse en godslasterlijke leer.
God heeft nooit zijn macht moeten afstaan aan satan. Hij is hoog verheven boven alles
en iedereen. De hele Bijbel door wordt Hij  de Koning genoemd  en wordt Hij als
zodanig geëerd. De dichters van de psalmen schrijven veel over zijn macht en
koningschap. Wij willen hier slechts twee teksten noemen: “Want God is de koning der
ganse aarde”. Ps. 47:8 - ”De Here is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed”. Ps.
93:1 Op Golgota heeft God de zonde van de hele mensheid op zijn Zoon gelegd. Toen
Deze stierf en God Hem na drie dagen opwekte, verloor satan zijn greep op de
mensheid. De mens kon nu zijn zonde kwijt door te geloven in het volbrachte werk van
Christus en door dit persoonlijk te aanvaarden werd zijn ziel bevrijd van de macht van
de zonde.
Om kort te gaan is de toestand nu als volgt: God was en is en zal koning zijn over de
aarde; de mens behield na de zondeval in het paradijs zijn positie als heerser over de
aarde namens God; de mens heeft daar bijzonder weinig van terecht gebracht; hij
zondigde door steeds te luisteren naar zijn eigen zondige vlees en naar de intense
influisteringen van satan; de relatie met God was een gebroken relatie; doordat Jezus
Christus verzoening deed over de zonden van de mens werd de relatie volledig hersteld;
satan speelt in dit alles alleen maar de rol van verleider; hij tracht wanhopig zoveel
mogelijk mensen mee te slepen in zijn val en probeert dit o.a. te doen door zijn
demonen in mensen te laten huizen; dankzij de overwinning van Jezus op Golgota is er
bevrijding van bezetenheid met demonen; wedergeboren christenen hoeven niet bang te
zijn voor inwoning van demonen, zij zijn vrijgekocht. Waarom dan nog last hebben van
demonen van onze voorouders? 

Demonen van / of  bindingen  met  het voorgeslacht.
In diverse bevrijdingsdiensten en ook in het pastoraat is het heel gewoon, dat men bij
christenen demonen uitwerpt die te maken hebben met het voorgeslacht. Men gaat er
hierbij vanuit dat bepaalde problemen  veroorzaakt worden door demonen, die door
overerving zich in het leven van de persoon hebben “genesteld”. De Engelsman Derek
Prince beschrijft in zijn laatste boek (1998) zijn persoonlijke ontdekking van een
familiedemon, genaamd een benauwende demon die hij via zijn vader zou hebben
meegekregen. Hij zegt: “Dit nieuwe inzicht opende mijn ogen ervoor dat zo’ n ”duistere
geest” mij mijn hele leven, van kindsbeen af, had gevolgd”.*1 In hetzelfde boek schrijft
hij: “Ik heb ontdekt dat dergelijke baby’s vaak al gedemoniseerd zijn voor ze uit de
moederschoot zijn gekomen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die banden hebben
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met de oosterse godsdiensten,......”. *2 Derek Prince oppert de mogelijkheid, dat
satanische beïnvloeding zich kan uitstrekken tot wel vier generaties terug: ouders,
grootouders, overgrootouders en betovergrootouders. 
De bekende Amerikaan Neil T. Anderson laat in zijn behandeling van counselees hen
een aantal verklaringen afleggen, o.a. de volgende: “Ik verwerp hier en nu al de zonden
van mijn voorouders. Als iemand die bevrijd is van de krachten van de duisternis en
overgeplaatst in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon, hef ik alle demonische
werkingen op die aan mij zijn doorgegeven door mijn ouders.”*3 Joost Verduijn van
het Centrum voor Pastorale Counseling, in zijn nieuwe boek “Bevrijdingspastoraat”
vraagt zich het volgende af: “Hoe komt een kind aan een demonische binding, wanneer
het nog niet eens tot de jaren des onderscheids (vgl. Jes.7:15) gekomen is en wanneer
het nooit zelf betrokken is geweest bij occulte zaken?”*4
Het Amerikaanse echtpaar Charles en Frances Hunter geloven eveneens dat demonen al
voor de geboorte in een kind aanwezig kunnen zijn. In hun boek “Hoe u de zieken kunt
genezen” zeggen zij o.a. :”Demonen kunnen aanwezig zijn bij onze geboorte of terwijl
wij in de buik van onze moeder worden gevormd en stoornissen in onze ontwikkeling
veroorzaken. Aangezien het geesten zijn die eeuwig leven, kunnen zij van de ene
generatie op de andere overgaan en aldus in de vorm van genen of misvormingen,
ziekten en gebreken veroorzaken.” *5  Eigenlijk kunnen wij zo wel doorgaan. Praktisch
alle bevrijdingspredikers en een aantal pastors die zich bezig houden met pastoraat,
geloven in het feit dat counselees door demonen van het voorgeslacht bezet kunnen zijn
of aan hen gebonden kunnen zijn.

Verstrekkende gevolgtrekkingen.
In de praktijk betekent dit, dat elke moeder, elke vader, elk ouderpaar er rekening mee
moet houden, dat zij een door demonen bezeten of door demonen gebonden kind ter
wereld kunnen brengen. Dit geldt ook voor de gelovige ouders. Voorover in de wieg
kijkend zal men moeten beseffen, dat hun kind er wel schattig uitziet, maar dat dit lieve
kind best een of meerdere demonen bij zich kan hebben. Ook de grootouders kunnen er
niet zeker van zijn, dat hun kleinkind vrij is van inwonende demonen. Zelfs de
overgrootouders moeten hiervoor beducht zijn. Zij zelf kunnen de oorzaak zijn van de
gedemoniseerde baby. Derek Prince meent dit “verschijnsel” te kunnen terugsporen tot
de betovergrootouders. De Canadese bevrijdingsprediker Ray McGraw adviseert om
terug te gaan naar het tiende geslacht. *6 
De  vraag doet zich daarbij voor wanneer nu de demon overgaat of verhuist van het ene
geslacht naar het volgende geslacht. Is dit bij de conceptie als de eicel samensmelt met
de zaadcel, of gebeurt dit tijdens de ontwikkeling in de baarmoeder of is dit op een nog
later tijdstip b.v. bij de geboorte? Als de demon verhuist van de ene generatie naar de
volgende houdt dat ook in, dat de oudste generatie zijn “inwoning” verliest. Dit is een
bevrijding van deze generatie, maar een ramp voor de volgende. We gaan er hierbij
vanuit, dat een demon zich niet kan delen en dat er ook geen bezetting van meerdere
mensen met de dezelfde demon kunnen plaatsvinden. 
Een andere vraag is wie van de ouders nu de demon overdraagt, komt hij van de man of
van de vrouw? Als men op een bepaald tijdstip meent te moeten constateren dat hun
kind bezet gebied is, dan zal men moeten vaststellen wie de “schuldige” is. Hetzelfde
probleem doet zich ook voor als men bij een volwassene een “inwonende” demon
lokaliseert. Wie van de ouders, wie van de grootouders, wie van de overgrootouders is
daar  “verantwoordelijk” voor? Het kan een enorme spanning geven in het huwelijk en
in de familie.
Misschien denken sommigen onder u wel, dat wij nu te ver gaan en er de spot mee
drijven. Niets is minder waar. Wij zijn in deze brief serieus bezig om een leer te
onderzoeken, die momenteel veel opgeld doet in gemeenten. Hierbij dienen wij ons
verstand niet uit te schakelen. Integendeel zullen wij moeten beginnen om met ons
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verstand de dingen te doorgronden. Wij willen hiervoor enige bijbelgedeelten aanhalen,
die wij zonder commentaar achter elkaar zullen neerschrijven:
“Geef mij verstand, dan zal ik Uw wet bewaren”Ps.119:34; “een man van verstand
houdt de rechte weg”Spr.15:21;”maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand
heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben...”Jer.9:24;”Allen nu, die Hem hoorden, waren
verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden”Luc.2:47;”Broeders, wees geen
kinderen in het verstand, maar in boosheid”1Cor.14:20; “Ik zal mijn wetten in hun
verstand leggen”; “Omgordt dus de lendenen van uw verstand”1Petr.1:13.
Het is onbijbels om niet ons verstand te gebruiken in geestelijke zaken. Het is echter
even onbijbels om naast verstandelijk, de zaken niet geestelijk te benaderen. Beiden
sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan.

Wat zegt de Bijbel over “inwonende” demonen via het voorgeslacht?    
De meeste bevrijdingspredikers zijn ervan overtuigd, dat zij hun leer bijbels kunnen
verantwoorden. Bijna elk van hen legt de nadruk op het bijbelgedeelte in Exodus20:3-5
waar staat: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen
gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel is, noch van wat
beneden op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor
die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die
de ongerechtigheden der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde
geslacht van hen die Mij haten.” Het is daarom van groot belang om dit gedeelte nader
te beschouwen en hier enige tijd aan te besteden.

 Het bijbelgedeelte is een onderdeel van de Tien Geboden n.l. het derde gebod. De
Tien Geboden, ook wel de Wet genoemd, zijn persoonlijk door God geschreven op
twee stenen tafels en middels Mozes aan het volk Israël gegeven. In het Nieuwe
Testament vatte Jezus de inhoud van de Wet samen in het volgende: “Gij zult de
Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand....Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”.Math.22:37-40. Ons
tekstgedeelte, het derde gebod behoort tot het eerste deel van de samenvatting van
Jezus. Het is duidelijk, dat onze tekst uit Exodus te maken heeft met een heel
belangrijke uitspraak in de Bijbel.

 De voorstanders van de leer van overerving van familiedemonen, menen nu in de
zin “Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheden der
vaderen bezoek aan de kinderen , aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij
haten” voldoende aanknopingspunten te vinden om hun leer bijbels te verdedigen.
Zij zeggen dat door het zondigen van de vaders de kinderen, de kleinkinderen en de
achterkleinkinderen mede gestraft worden. Helaas hebben wij geen argumentatie
hiervoor van hen kunnen vinden in hun uitspraken in hun boeken. Zij volstaan in het
algemeen met het verwijzen naar het tekstgedeelte en laten het daarbij. De
ongerechtigheden die in de tekst genoemd worden zijn de zonde van afgoderij. Wat
deze zijn wordt uitgebreid beschreven door de profeten vooral door Jeremia en
Ezechiël. Wij geven u de volgende opsomming: offeren aan afgoden op speciale
hoogten; aanbidden van zelfgemaakte goden van hout, zilver, goud of andere
materialen; aanbidden van de zon en de maan; offeren van wierook aan afbeeldingen
op de tempelmuren; plaatsen van een groot afgodsbeeld in de tempel; slachten en
offeren van kinderen op altaren; verbranden van levende kinderen als offer aan de
god Moloch. De profeten schrijven, dat deze zonden van afgoderij zelfs die van de
heidense buurlanden van Israël overtroffen. God bestempelt de mensen die dit doen,
als mensen die Hem haten. Zij haten God en dienen hun eigen afgoden en hebben
daar alles voor over, zelfs gruwelijke moord op hun eigen kinderen. God straft zulke
mensen volgens onze tekst in Exod.20:4-6 en ook in Deut.5:8-11.

 Als God dan zegt: “...die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen en
aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten”, bedoelt Hij dan te zeggen,
dat Hij de kinderen, ook al zijn deze onschuldig, straft wegens de zonden van de
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vaders? Wordt deze gedachtegang door andere bijbelgedeelten gestaafd? Zou God
onschuldigen straffen? Het antwoord is neen, God straft alleen de schuldigen! Door
de hele Bijbel heen wordt dit verkondigd. Als er gestraft wordt in een bepaalde
situatie, dan redt God eerst de rechtvaardigen. Als voorbeelden noemen wij: bij de
zondvloed Noach en zijn gezin; bij de verwoesting van Sodom en Gomorra Lot en
zijn twee dochters; bij de val van Jericho Rachab en haar familie; de profeet
Ezechiël beschrijft in een gezicht hoe, voor vijf mannen de mensen in Jeruzalem
moeten doden vanwege hun afgoderij, er een man in linnen gekleed voorop gaat om
de rechtvaardigen te merken op hun voorhoofden Ezech.9. We kunnen op basis van
deze en nog andere voorbeelden vaststellen, dat het niet mogelijk is, dat God
onschuldigen straft.   

 Als God alleen schuldigen straft, hoe moeten wij de zin:”...die de ongerechtigheden
der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die
Mij haten” dan uitleggen? Gezien het bovenstaande, is de meest voor de hand
liggende conclusie, dat de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen wel
schuldig waren. Zij dienden de afgoden op gelijke wijze als hun vaders. Dit is ook
vaak het geval in ons eigen leven, slecht voorbeeld doet slecht volgen. In de tijd van
het Oude Testament was dit nog sterker het geval vanwege de nauwe familiebanden.
Vaak woonden vier generaties bij elkaar en waren zij nauw aan elkaar verbonden.
Het achterkleinkind zag bij wijze van spreke zijn overgrootvader zondigen in
afgoderij. Door deze gezamenlijke zonden straft God hen samen. Hier schuilt geen
onrechtvaardigheid in.

 De profeet Ezechiël weidt een heel hoofdstuk aan de verantwoordelijkheid van ieder
mens  voor zijn eigen zonde. Hij schrijft dat de vader niet gebukt mag gaan onder de
zonde van de zoon en dat de zoon vrij is van de straf op de zonde van zijn vader.
Wij willen enige gedeelten aanhalen: “En zie, hij (de vader) verwekt een zoon, en
deze ziet al de zonden die zijn vader doet; hij ziet ze, maar doet iets dergelijks niet:
op de bergen houdt hij geen offermaaltijd en zijn ogen slaat hij niet op naar de
afgoden van Israël, .....deze zal niet sterven om de ongerechtigheden van zijn vader;
hij zal voorzeker leven. Ezech.18:14-18.......”Maar zegt gij: Waarom draagt de zoon
niet mede de ongerechtigheid van de vader? Die zoon heeft immers naar recht en
gerechtigheid gehandeld; hij heeft mijn inzettingen naarstig onderhouden; hij zal
voorzeker leven. Ezech.18:19. Als voorbeelden verwijzen wij u naar de koningen
van Israël. Wij lezen in de Bijbel, dat soms een koning  kwaad deed in de ogen van
God, maar dat zijn zoon wandelde in de wegen van God. Ook kwam het voor, dat
een koning God diende, maar dat zijn zoon de afgoden aanhing. Ongetwijfeld heeft
Ezechiël deze voorbeelden in gedachten gehad bij het schrijven van hoofdstuk 18.
De schrijvers van de boeken Koningen en Kronieken vermelden daarbij niet dat bij
de zoon of bij de vader demonen uitgedreven moeten worden, voordat zij God
kunnen of blijven dienen.

 Als wij de leer van de predikers van inwonende familiedemonen proberen te toetsen
aan de Bijbel en wij dit hoofdzakelijk kunnen doen aan het bijbelgedeelte van
Exod.20:4-6, dan valt ons op dat wij hierbij een sprong moeten maken in onze
gedachtegang. Dit tekstgedeelte spreekt n.l. over de ongerechtigheden van de
vaders, die bestraft worden. God spreekt zijn oordeel uit over de vreselijke zonden
van afgoderij. De leer van de familiedemonen zegt echter dat God straft met
inwonende demonen, zonder dat dit in de tekst vermeld staat of er enige
aanwijzingen daartoe gegeven worden.

 Het derde gebod van de Tien Geboden, waar wij ons in feite mee bezig houden, zegt
hierover het volgende: “...die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de
kinderen ...”. Het zegt niet: die wegens de ongerechtigheid van de vaderen de
kinderen laat bewonen door demonen en dit zelfs laat gebeuren met de
kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Het is hermeneutisch gezien een sprong in
diep water zonder dat men kan zwemmen. In het hele hoofdstuk 20 van Exodus
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wordt niets geschreven over demonen. Dit geldt overigens ook voor bijna het hele
Oude Testament. De schrijvers spreken veel over ongerechtigheden en zonden, maar
niet over demonen die door hun inwoning of hun binding zonden zouden
veroorzaken in mensenlevens. Wat er wel gezegd wordt is dat God zelf een bezoek
brengt aan de vaders die zo ernstig zondigen. Hij komt op bezoek met een straf voor
hen. In het Oude Testament komen de woorden bezoek, bezoeken en bezoeking
vijfenveertig maal voor. In alle gevallen heeft het de letterlijke betekenis van op
bezoek komen of naar iemand komen kijken. In Richteren 15:1 gaat Simson zijn
vrouw bezoeken en in Psalm 65:10 bezoekt God het land en verleent het overvloed.
In beide gevallen is het Hebreeuwse woord voor bezoeken hetzelfde als in onze
tekst.

 Het merendeel van de bezoeken of bezoekingen van God hebben een onheilspellend
karakter. Hij deelt straf uit aan zondaars, in onze tekst aan Israëlieten die zich
schuldig maakten aan gruwelijke afgoderij. De bezoeken van God aan de mensen
hebben ook heilbrengende bedoelingen. In  het vervolg van onze tekst staat dat heel
duidelijk: “en die barmhartigheid doe aan duizenden die Mij liefhebben en mijn
geboden onderhouden.” Het blijft daarom onmogelijk, om op grond van dit
tekstgedeelte, de leer van familiedemonen te verdedigen.

 Wij willen nu dit onderwerp even terzijde schuiven en ons richten op het onderwerp
vloeken of vervloekingen in het leven van wedergeboren christenen. Wij laten u
allereerst enkele uitspraken zien van bevrijdingspredikers.

“Zegen of Vloek” boek van Derek Prince 1991.
Een fragment uit het voorwoord luidt als volgt: “In 1978, kort voor ons huwelijk, lagen
Derek en ik op het strand in Fort Lauderdale in Florida. Ik zei tegen Derek: ‘zou je
voor mijn benen willen bidden? Ze doen zo zeer.’ Hij knielde direct neer, legde zijn
handen op mijn kuiten en begon ze aan te spreken: ‘Wel bedankt, benen. Jullie moeten
weten dat ik je waardeer. Jullie hebben Ruth veilig overal heengebracht waar zij zijn
moest en nu hebben jullie haar bij mij gebracht. Benen wel bedankt!’ Ik vond dat voor
een serieuze bijbelleraar een nogal aparte manier om voor zijn verloofde te bidden!
Maar de pijn verdween. Later vertelde Derek mij wat hij zich ervan herinnerde. Hij had
door zijn woorden iets ongedaan gemaakt dat ik wellicht over mijn benen had gezegd.
Ik herinnerde mij een voorval in de meisjeskleedkamer op school, toen ik vijftien of
zestien jaar  was. Een ander meisje was binnengekomen en stond haar haar te kammen.
Ik keek naar haar welgevormde benen, en toen naar mijn eigen zware kuiten en enkels,
en zei: ‘Ik haat mijn benen!’ In feite had ik een vloek over mijn eigen benen
uitgesproken!...... Negen jaar later werd ik in een ambulance met spoed naar het
ziekenhuis in Jeruzalem vervoerd met trombose (bloedstolsels) in beide benen.......Het
zag ernaar uit dat er nog steeds een vloek of vervloekingen op mijn benen rustten – en
misschien op mijn hele persoon. De bevrijding van de mijzelf opgelegde vloek was nog
maar het begin van het proces. De Heilige Geest openbaarde vervloekingen in het
voorgeslacht, vloeken als gevolg van betrokkenheid in het occulte, vloeken van
specifieke zonden en nog veel meer.” *7 

“Verbreek de Vloek” boek John Hofman. 1999
Een fragment uit het boek: “Het verbreken van vloeken heeft duidelijk te maken met
bevrijding. In de praktijk blijkt dat het merendeel van vloeken terug gaat naar het
voorgeslacht. God gaf mij hierover beelden zoals een huis dat niet afgebouwd is, een
huis dat onder water staat, e.d. Iemand die in de greep is van duistere machten, ervaart
vaak dat zijn leven eruit ziet als een huis waarvan verschillende kamers onderwater
staan en dat hij probeert te dweilen met de kraan open. De invloed uit het voorgeslacht
(bijvoorbeeld neiging tot overspel, agressie of alcohol) zet zich voort in het heden en in
de toekomst, tenzij deze claim daadwerkelijk verbroken wordt. Het is dus zaak om de
demonische toevoerlijnen uit het verleden af te snijden of wel de “kranen” dicht te
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draaien. Pas dan heeft “dweilen” werkelijk zin. Het is erg belangrijk om zich ervan te
vergewissen dat in de hulp of in de bediening die u krijgt, inderdaad hierop acht
geslagen wordt. Dit vereist diepgaand inzicht van de hulpverlener in de geestelijke
wereld en een grondige aanpak in de bediening.” *8    

Boek “Onverbroken vloeken” Rebecca Brown en Daniel Yoder. 1999
Op de achterkant van het boek staat: “Het antwoord waarom vele slechte dingen goede
mensen overkomen. Het probleem..... Bent u één van de vele slachtoffers van een
onverbroken vloek? Vandaag de dag worden talloze christenen over de hele wereld
geplaagd door een onverklaarbare armoede, rampen en verscheidenheid van vijandige
omstandigheden. Hun leven wordt gekweld door hartzeer en wanhoop daar zij
voortdurend vechten tegen overweldigende verzoekingen, lichamelijke ziekten,
geestesziekte en ontelbare noodlottige voorvallen. Gewoonlijk zijn zij zich er niet van
bewust dat hun toestand het vervolg is van een onverbroken vloek die op hen en
misschien wel op hun familieleden gelegd is.
Enkele oorzaken.....Haat en jaloezie, zich begeven op verboden terrein van de duivel,
onreine ‘besproken’ voorwerpen aanraken, erfelijke vloeken en verbreken van aan God
gedane geloften.
De oplossing.....De Bijbel beveelt speciaal iedere gelovige om vervloekingen te
vermijden, ze te herkennen en ze te verbreken. Toch heeft een verbazingwekkend aantal
bijbelgelovige christenen deze essentiële geestelijke principes niet gelezen, noch eraan
gedacht. Aldus leven vele gelovigen onder de kwelling van onverbroken vloeken. Dit
boek wil u de noodzakelijke stappen tonen om elke soort van vloeken te herkennen, te
voorkomen en te verbreken.”

“Stop de generatievloek, ontvang de generatiezegen” boek Willem Tetelepta. 1997
Een fragment uit het boek: “U heb tijdens het lezen van deze bijbelstudie misschien
reeds opgemerkt dat er een vloek in uw familie werkzaam is.
• Het kunnen bepaalde lichamelijke kwalen zijn die in uw familie voorkomen. Het kan

zijn dat u is verteld dat u een erfelijke aanleg heeft voor kanker, suikerziekte, of
hartziekte.

• Het is door occultisme gekomen, zoals astrologie, waarzeggerij, paranormale
zaken, magnetisme, voodoo, voorouderverering en het raadplegen van overleden
personen.

Het kan zijn dat u geloofde in al die negatieve uitspraken, die over u of tot u zijn
gesproken bijvoorbeeld: dat u dom bent, of lelijk of het nooit zal maken en dat u
nergens voor deugt. Uw ouders gingen soms te ver en zeiden tegen u: ‘ik wilde dat je
nooit was geboren!’ U heeft in de gaten dat alles precies hetzelfde is gebleven en dat de
vloek zich voortzet? U zit in een netwerk van de generatievloek die zich nu reeds bij uw
kinderen of kleinkinderen voortplant.
U zult in deze bijbelstudie veel meer leren over vervloekingen die van generatie op
generatie doorgaan. Het is voor u belangrijk om te weten hoe een geestelijke vloek zijn
werking blijft doen. Er bestaat geen generatiekloof  wat de vloek betreft. Gods woord
leert ons en bevestigt dat een dergelijke vloek op de volgende generatie overgaat.” 9

Wat wordt bedoeld met vloeken of vervloekingen?
Prof. dr. Sterkenburg heeft in 1997 een boek van maar liefst 440 pagina’s geschreven
over het onderwerp vloeken. Het is verantwoord om zijn bevindingen te raadplegen als
het gaat over vloeken. Hierbij is het noodzakelijk dat we een begrenzing aanbrengen in
het onderwerp. Vloeken, als het ijdel gebruiken van de naam van God of van andere
personen of objecten, vallen buiten beschouwing. De bekende “Bond tegen vloeken”
houdt zich hier al meer dan tachtig jaar mee bezig. Wij richten ons op vloeken in de zin
van vervloekingen. 
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Vervloekingen zijn: “iemand onder al of niet aanroepen van God, van hogere of helse
machten, met onheil bedreigen; een vloek of een doem uitspreken over iemand, iemand
vervloeken, iemand verwensen, iemand uit haat onheil toewensen. Het hoofdbegrip is
hier ‘ een vloek leggen op, doemen, verwensen. Belangrijk is dat er in betekenis altijd
sprake moet zijn van een persoon op wie de vloek zich richt, van iemand die vervloekt,
gelasterd of verwenst wordt, terwijl God, hemelse of helse machten vaak als uitvoerder
fungeren.*10 Al in de verre oudheid bestonden vervloekingen. In de Bijbel is het meest
bekende verhaal het verhaal van Bileam die door Balak gehuurd werd om het volk Israël
te vervloeken. Num.22:1-20.  Bij de oude Egyptenaren schilderden priesters
vloekformules op de wanden van de graven om grafschenners te treffen. Grieken en
Romeinen graveerden vervloekingen in kleitabletten en vroegen daarin bepaalde goden
om het slachtoffer te vervloeken. Zeer onlangs nog hebben onderzoekers in Israël vijftig
met de hand beschreven loden tabletten gevonden, die de Romeinen gebruikten om hun
vijanden te vervloeken.*11
In de Middeleeuwen en in de periode daarna, was het vaak de rooms-katholiek kerk die
vervloekingen uitsprak. Als een persoon zich niet wilde houden aan de roomse leer, dan
werd er een vervloeking over hem of haar uitgesproken. Deze vervloeking had meer het
karakter van het verbannen uit de kerkelijke gemeenschap en/ of  van de gevolgen voor
de persoon voor zijn of haar eeuwige zaligheid. De besluitvorming van het concilie van
Trente (1545-1563) bevat zo een aantal vervloekingen of anathema’s. 

Vervloekingen in de Bijbel.
Al heel snel na de schepping werd de eerste vloek uitgesproken. Wegens zijn misleiding
van Eva tot zonde, vervloekte God de slang, satan. De vervloeking hield in dat er een
langdurige strijd zou zijn tussen de mens en satan, welke satan zou verliezen. De tweede
vervloeking door God uitgesproken betrof de aarde. Vanwege de zondeval vervloekte
Hij de opbrengst van de aarde. De aarde zou dorens en distels voort gaan brengen. De
mens zou voortaan hard moeten werken om een opbrengst van de aarde te verkrijgen.
Gen. 3:14-20; 5:29 Na de broedermoord op Abel vervloekte God Kaïn en verjoeg hem
uit zijn familie en zijn woonplaats. Gen.4:11.Tijdens Jezus’ rondwandeling op aarde
vervloekte Hij op een dag een vijgenboom waar Hij geen vruchten aan vond. De
volgende dag was deze verdord, tot grote verbazing van de discipelen. Marc.11:21
In deze voorbeelden valt op, dat het God is die vervloekt en dat deze vervloekingen
allemaal uitgekomen zijn. Al eeuwenlang proberen de mensen van de aarde weer een
paradijs te maken, maar tot op heden zijn deze pogingen op niets uitgelopen. Vanaf de
schepping tot nu toe is er een strijd tussen satan en de aardbewoners. Hieraan kunnen zij
niets veranderen. De Bijbel vertelt ons dat satan in de toekomst in de poel met vuur
geworpen zal worden. Aan zijn lot is niets veranderd en dat zal ook niet gebeuren, want
er bestaat geen reddingsplan voor satan en zijn demonen. Wat ook opvalt is, dat de
vervloekingen van Gods kant allen te maken hebben met goddelijke bestraffingen. 
Naast vervloekingen van God komen er ook vervloekingen van mens tot mens voor in
de Bijbel. Noach vervloekte zijn zoon Kanaän, nadat deze hem bespot had tijdens de
dronkenschap van zijn vader. Jozua vervloekte de man die Jericho, nadat de muren
waren gevallen, zou herbouwen. Hij voorspelde dat dit ten koste zou gaan van diens
eerstgeborene. Deze vervloeking is ook uitgekomen. Joz.6:26; 1 Kon.16:34. Toen David
voor de reus Goliath stond, vervloekte de reus hem, terwijl hij daarbij zijn goden
aanhaalde. 1Sam.17:43. Job vervloekte zijn geboortedag, toen hij het vreselijk moeilijk
had tijdens zijn ziekte. Job 3:1. Ook Jeremia doet een gelijksoortige uitspraak, toen hij
het op een moment erg moeilijk had. Jer.20:14. Petrus vervloekte zichzelf toen hij in de
binnenhof stond , tijdens Jezus’ gevangenneming. Marc.14:71.
De vervloekingen van Noach en Jozua zijn uitgekomen. De overige hiervoor genoemde
vervloekingen zijn geen werkelijkheid geworden. We mogen hieruit concluderen dat
maar een enkele door mensen uitgesproken vervloeking, effect heeft gehad op de
vervloekte persoon. 
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Satan speelde op het terrein van vervloekingen geen rol in de Bijbel. Nergens lezen wij
dat hij aardbewoners vervloekte en zo hen schade toebracht. Hij was en is zelf een
vervloekte door God en heeft geen rechten op dit gebied.
Wat ook opvalt in al deze voorbeelden is, dat geen van de vervloekte personen de vloek
doorgeeft aan de volgende generatie. De vloeken die door God zijn uitgesproken hebben
nergens doorwerkende invloed op de kinderen of kleinkinderen, enz. Men zou eventueel
kunnen denken aan de vervloeking van de aarde. Deze heeft gevolgen gehad voor alle
aardbewoners, maar het is niet zo, dat deze vloek door aardbewoners wordt
overgedragen op hun nageslacht.  

Samengevat commentaar van de werkgroep:
De bevrijdingspredikers hebben allen de drie hiervoor en in de vorige brief behandelde
onderwerpen in hun “portefeuille”. Zij leren dat een wedergeboren christen bewoond of
gebonden kan zijn door demonen, dat dit in bepaalde gevallen familiedemonen kunnen
zijn en dat er ook vervloekingen een belangrijke rol kunnen spelen. Hun bevrijdings-
methoden zijn voor alle categorieën bijna synoniem. Zij spreken over het uitdrijven van
demonen, het verbreken van banden met demonen en het verbreken van de
vervloekingen uit het verleden. De Bijbel leert dat wedergeboren christenen vrijgekocht
zijn door Jezus Christus door zijn kruisdood op Golgota. Genoemde leringen leggen
opnieuw de vrijheid van hen aan banden en doen afbreuk aan het evangelie. Satan kan
en zal hen nog wel trachten te verleiden tot zonde, maar heeft geen enkel recht op
wedergeboren christenen!
De door mensen uitgesproken vervloekingen hebben volgens de getuigenissen van de
Bijbel geen effect op de christen. Alleen  vervloekingen van God hebben uitwerking op
mensen en situaties. God echter vervloekt geen wedergeboren christen.
Paulus vervloekt in de brief aan de Galaten die mensen, die een andere leer verkondigen
dan hij gebracht heeft. Gal.1:8. Verder komen in het Nieuwe Testament geen
vervloekingen voor. Ook komen er geen uitdrijvingen van demonen, verbrekingen van
gebondenheden aan demonen of verbrekingen van menselijke vervloekingen voor.
Opgemerkt dient nog te worden dat de leer van de bevrijdingspredikers zich de laatste
jaren niet meer beperkt tot de charismatische groeperingen, maar ook veel bijval krijgt
in “gewone” evangelische kringen. Dr. Neil T. Anderson is daar een duidelijk voorbeeld
van. Hij heeft als een niet-charismatisch prediker/ leraar veel aanhang bij evangelische
christenen. Zijn seminars in Amerika worden druk bezocht en zijn boeken worden veel
gekocht. 

Onderwerp volgende brief.
Wij blijven bij de leringen over satan en zijn demonen. Het onderwerp zal nu gaan over
geestelijke oorlogsvoering, territoriale geesten (spiritual mapping), gebedswandelingen
en de leer van het “Koninkrijk - Nu” (the Kingdom now).

Verkrijgbaar en warm aanbevolen.
Het heeft velen verbaasd waarom sommige predikers van het welvaartsevangelie zoveel
mensen trekken en waarom zoveel serieuze christenen onder hun beslag raken. Hank
Hanegraaff, hoofd van het Christian Research Instituut in Amerika, heeft in zijn
Journaal van eind 1998 hier een uitgebreid artikel over geschreven. De kop luidt:
“Hedendaags Mesmerisme, een aspect van een valse opwekking”. Mevr. Nel Pluym-
Pakvis en mevr. Dikkie van de Kraats -Smit hebben dit artikel vertaald en geschikt
gemaakt voor verspreiding. Het artikel, bestaande uit twaalf bladzijden, is bij ons gratis
verkrijgbaar. Het is verhelderend en confronterend.
Zoals wij in onze brief al schreven is de “Studie bevrijding, demonisatie en de christen”
van Albert Dager nog steeds beschikbaar. Wij willen benadrukken, dat als u zelf of
iemand in uw omgeving behoefte heeft aan meer inzicht in de onderwerpen, die wij in
onze laatste drie brieven behandeld hebben, het zeer waardevol is deze studie aan te
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schaffen. Wij realiseren ons, dat sommige van onze lezers het niet gemakkelijk vinden
zich met ons standpunt inzake inwoning van demonen bij christenen te conformeren. De
Studie van Albert Dager hoeft u niet te overtuigen, maar geeft u wel een evenwichtig
beeld van de materie. 

Boodschap van ds. Schuller  versus boodschap van de Bijbel.
Op mei 13 j.l. bezocht de predikant Nederland n.a.v. het dertigjarig bestaan van de
uitzending Hour of Power. Voor de hoofdbijeenkomst in Apeldoorn in de Grote Kerk
(rooms-katholiek) was de pers uitgenodigd. Deze sprak zich nogal sceptisch uit over de
bijeenkomst en maakten opmerkingen over het onthaal van ds. Schuller. Hij en zijn
vrouw Arvella stonden nogal in het middelpunt en kregen lovende woorden. Oud-
premier Dries van Agt verwelkomde Schuller als de bekendste prediker en leraar van de
wereld. Ook spraken de kranten over de kritische geluiden die gehoord worden rondom
de boodschap van ds. Schuller. *12
De werkgroep heeft haar bezwaren uiteengezet in brief  nr. 16 d.d. 15 juni 1999. Nu
willen wij volstaan met de volgende tegenstrijdigheden te noemen in de uitspraken van
ds. Schuller  met de Bijbel:
Ds. Schuller zegt: “Het geheim van innerlijke vrede bevrijdt jezelf van spanningen, van
bezorgdheid. Maak aansluiting met de verborgen krachten, die in jouw leven nieuwe
energie en kracht zullen geven”.
De apostel Paulus zegt: “De vrucht van de Geest  is liefde, blijdschap, vrede...”
Gal.5:22; “Want Hij (Christus) is onze vrede” Eph. 2:14
Ds. Schuller zegt: “Verban bezorgdheid, schuld, angst en rancune.......En je zult het
geluk ontvangen en succes hebben, dat zo gemakkelijk bereikbaar is binnen in de
persoon die je bent”.
De apostel Petrus zegt: “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn,
voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof ,
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid
en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.” 1Petr.1:6 en 7  
Ds. Schuller zegt: “Geladen met oneindige mogelijkheden, zullen jouw eigen
gedachtegangen je in staat stellen om het leven te leven zoals jij dat wilt”.
De apostel Johannes zegt: “En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon
Jezus Christus” 1Joh.1:3: “Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus
de Zoon van God is?” 1Joh.5:5.
Ds. Schuller zegt: “Ik geloof niet dat er iets ergers is gedaan in de naam van Jezus, dan
de vaak rauwe, onhandige en onchristelijke strategie te proberen mensen bewust te
maken van hun verloren staat. Dit heeft bewezen vernietigend te zijn voor de
persoonlijkheid van de mens en daardoor onvruchtbaar voor evangelisatie”.
Jezus Christus, de Zoon van God zegt: “Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om
zich te laten bedienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”
Math.20:28.
Ds. Schuller zegt: “Ik ben = Ik kan. Dit zijn woorden van een krachtdenker”.
Jezus Christus, de zoon van de levende God zegt: “Kom tot mij, allen, die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op en leert van mij, want Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk
is zacht en mijn last is licht” Math. 11:28-30

Een godslasterlijk boek.
Tijdens onze studie over demonen en het uitdrijven van demonen ontdekten wij het
boek ”Een goddelijke openbaring over de hel” van Mary Kathryn Baxter 1994. In dit
boek vertelt de schrijfster  hoe zij door Jezus in visioenen meegenomen werd naar de
plaats waar de ongelovigen na hun dood verblijven. Zij noemt deze plaats de hel en
geeft daar de meest gruwelijke beschrijvingen van. Samen met Jezus ontmoet zij allerlei
mensen die gezondigd hebben in hun aardse leven en daarvoor gepijnigd worden door
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demonen. Het zijn afschuwelijke visioenen. De schrijfster zegt dat zij direct opdracht
heeft ontvangen van Jezus om de openbaringen op te schrijven door middel van de
volgende profetie: “ Toen Jezus de eerste keer aan mij verscheen, zei Hij: “Kathryn, de
Vader heeft je gekozen om Mij te vergezellen door de diepten van de hel. Ik zal je vele
dingen laten zien over de hel en over de hemel, waarvan Ik wens dat de wereld ze zal
weten. Ik zal je zeggen wat te schrijven zodat dit boek een waarachtig verslag is van wat
deze onbekende plaatsen werkelijk zijn. Mijn Geest zal geheimen openbaren over de
eeuwigheid, het oordeel, liefde, de dood en het leven hiernamaals.”  De opzet van het
gehele boek doet sterk denken aan het bijbelboek Openbaringen van Johannes. Het wekt
de indruk dat God nu door Kathryn Baxter speciale nieuwe dingen openbaart. Een
tweede boek “Openbaringen over de hemel” is onderweg. Wij zijn van mening dat
alleen de Bijbel dingen over de hel en de hemel openbaart. Na de afsluiting van het
laatste bijbelboek mag er niets meer toegevoegd worden. Openb.22:18  
Ook de directe verschijning van Jezus aan een mens, komt na het schrijven van Johannes in de christelijke
wereld niet meer voor. De samenstelling van de Bijbel en de daarbij behorende vaststelling van een aantal
geestelijke feiten zoals de Godheid van Christus, de Goddelijke Drieëenheid en het al dan niet canoniek
zijn  van de boeken, is gedaan door geestelijke mensen. Zij hadden of kregen daarvoor geen speciaal
bezoek van Jezus. Verhalen over bezoeken van Jezus aan mensen hier op aarde zijn wel bekend bij
occulte bewegingen. Hierbij draagt “de persoon” de naam Jezus, maar is een andere Jezus dan de Bijbel
ons leert, n.l. een goddelijke meester. Hij is in die bewegingen niet dé meester, maar één van de vele
meesters die aan mensen verschijnen. In bepaalde kringen is de duivel  ook een meester  die op gelijke
voet staat met Jezus. In de New Age – beweging is deze visie populair. Gezien het bovenstaande
adviseren wij u dit boek niet aan te schaffen.

Namens de werkgroep,
Rien van de Kraats

Lijst met verwijzingen  
  1. Boek Derek Prince ”Zij zullen boze geesten uitdrijven” 1998, blz.35.
  2. Idem blz.114.  
  3. Boek Neil T.Anderson “de Bevrijder” 1994, blz.230
  4. Boek Joost Verduijn “Bevrijdingspastoraat” 1999, blz. 88
  5. Boek Charles en Frances Hunter “Hoe u de zieken kunt genezen”, blz. 168
  6. Brochure rev.Ray McGraw 1999 met aankondiging predikanten seminar.
  7. Blz.9 en 10 van “Zegen en Vloek”
  8. Blz. 122/123 van “Verbreek de Vloek”  
  9. Blz. 28/29.
10. Boek Sterkenburg “Vloeken” blz. 11
11. Boek Sterkenburg “Vloeken” blz. 13
12. Dagblad Trouw  en Apeldoornse Courant van 13 mei 2000 

Geraadpleegde literatuur, bladen, etc.
“Wiedergeboren und besessen?” boek Hans Peter Grabe 1992, ISBN 3-922349-58-7
“Verfürerische lehren der endzeit” boek Albert Betschel 1991, ISBN 3-922349-67-6
“Gedanken zu biblischem befreiungsdienst und geistlicher kriegführung” boek Peter Kierner 1990, ISBN 
  3-922349-68-4
“Hoe u de zieken kunt genezen” boek Charles en Frances Hunter 1987, ISBN 90-72256-01-8
“Zij zullen boze geesten uitdrijven” boek Derek Prince 1998, ISBN 90-75185-18-9
“Foundations for a healing ministry” boek Tom Marshall 1988, ISBN 1-85240-025-0
“de Bevrijder” boek Neil T.Anderson 1994,  ISBN 90-6067-639-4
“Bevrijdingspastoraat” boek Joost Verduijn 1999, ISBN 90-6067-871-0
“Demonie en bevrijding”  boek Frank en Ida Mae Hammond 1979, ISBN 90-7000-557-3
“Neil Anderson Warning package” van Psychoheresy Awareness Ministries met artikelen van pastor 
  J.Cole, pastor Thomas Ice, pastor Steven Fernandez, an observer on a seminar en cassettes van pastor 
  Gil Rugh.
“Discernment” brochure p/o box 129, Lapeer Mi 48446-0129, USA
“Hoe te bedienen bij bevrijding” artikel door Gill Subritzk in blad “Hij leeft magazine” april 2000
“Journal” blad van Christian Research Instituut Hank Hanegraaff, alle kwartaalbladen van 1999
“Herstel” mei 2000; “Aspecten van de bevrijdingspraktijk” Jan Sjoerd Pasterkamp; “Doe-het-zelf 
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