


V18. BEVRIJDING 
& GENEZING!



B65. Wie is de DUIVEL? (de geestelijke oorlog)

B66. ZIEKTE of GENEZING?

B67. Het GEVAAR van OCCULTISME!

B68. BEVRIJD van DEMONISCHE banden!

B69. MANIFESTATIES van de GEEST?!

B70. Wie ZIJN en wat DOEN de ENGELEN?

B71. LICHT vs DUISTERNIS



Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en 
in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele 
wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden 

tegen de listige verleidingen van de duivel. 

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers van de duisternis van dit 
tijdperk, tegen de geestelijke machten van het 

kwaad in de hemelse gewesten.
Efeze 6:10 - 12 HSV

De strijd is niet tegen vlees en bloed!



God heeft een Koninkrijk, satan heeft een koninkrijk. Deze zijn met elkaar in oorlog:

Maar de Farizeeën hoorden dit en zeiden: 
Deze drijft de demonen alleen maar uit door 
Beëlzebul, de aanvoerder van de demonen.  

Jezus echter kende hun gedachten en zei 
tegen hen: Ieder koninkrijk dat tegen 

zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en 
geen enkele stad of geen enkel huis dat 

tegen zichzelf verdeeld is, zal standhouden.  



En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij 
tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk 

dan standhouden?  En als Ik door Beëlzebul 
de demonen uitdrijf, door wie drijven uw 
zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw 

rechters zijn.  

Maar als Ik door de Geest van God de 
demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van 

God bij u gekomen.
Mattheüs 12:24 - 28 HSV



Wat zijn demonen?

Je kan demonen omschrijven als geestelijke wezens zonder 
lichaam, die intens verlangen een tastbaar lichaam te bezitten. Ze 
willen het liefst een menselijk lichaam bezitten maar ze zijn bereid 

zelfs het lichaam van een dier binnen te gaan, als ze maar niet 
zonder lichaam hoeven te blijven.

Er zijn verschillende soorten demonen:

- Een leugengeest/dwaalgeest (1 Koningen 22:22, 1 Timotheüs 4:1,  1 Johannes 
4:6)

- Een onreine geest (Hosea 4:12, Markus 9:25)

- Een ziekmakende geest (Lukas 13:11)



en sommige vrouwen die van boze geesten 
en ziekten genezen waren, namelijk Maria, 

die Magdalena genoemd werd, van wie 
zeven demonen uitgegaan waren,

Lukas 8:2 HSV

Jezus vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zei: 
Legio; want er waren veel demonen in hem 

gegaan.
Lukas 8:30 HSV



Open deuren waardoor er demonen in je leven kunnen komen:

Acupunctuur, Amuletten, Astrologie, Automatisch schrift, 
Glaasje draaien, Halloween, Homeopathie, Horoscoop, 

Hypnose, Iriscopie, Kabbala, Kundalini, Levenslijnen 
(handlezen), Medium, New Age, Ouijabord, Paragnosie, 
Reiki, Satanisme, Tarotkaarten, Voodoo, Vrijmetselarij, 

Wicca, Winti, Yin/Yang, Yoga

2. Sexuele zonden

Overspel, seks buiten het huwelijk, seks met hetzelfde 
geslacht, seks met dieren of doden, pornografie

1. Occulte zonden:



3. Onvergevingsgezindheid 

Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden 
zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem 
alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en 

zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u 
kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen 
medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik 

ook medelijden met u had? 

En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, 
totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou 

hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet 
ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

Mattheüs 18:31-35 HSV



En daar was een man die al achtendertig jaar ziek 
was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij 

al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u 
gezond worden?  

Vers 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei 
tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig 
niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.  De 
man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus 

was Die hem gezond gemaakt had.
Johannes 5:5 - 6 ,  14 - 15 HSV

Jezus maakte duidelijk dat de ziekte van de man de consequentie was van 
ongehoorzaamheid



Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 
om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf 

die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en 
door Zijn striemen is er voor ons genezing 

gekomen. 

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons 
ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft 
de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen 

neerkomen. 
Jesaja 53:3-6 HSV

De kracht van het kruis geeft genezing en bevrijding!



Toen het nu avond geworden was, 
brachten ze velen die door demonen 

bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de 
boze geesten uit met een enkel woord, en 

Hij genas allen die er slecht aan toe 
waren, opdat vervuld werd wat 

gesproken was door de profeet Jesaja 
toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op 
Zich genomen, en onze ziekten gedragen. 

Mattheüs 8:16-17 HSV



En hen die geloofd zullen hebben, zullen 
deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen 
zij demonen uitdrijven; in vreemde talen 

zullen zij spreken; slangen zullen zij 
oppakken; en als zij iets dodelijks zullen 
drinken, zal het hen beslist niet schaden; 
op zieken zullen zij de handen leggen en 

zij zullen gezond worden.
Markus 16:17 - 18 HSV

De volgelingen van Jezus zullen de demonen uitdrijven!



Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij 
gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, 
en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga 

heen naar Mijn Vader. 

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat 
zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon 

verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen 
zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 

Johannes 14:12-14 HSV



Wat te doen bij ziekte?

1. Controleer of je nog blokkeringen zijn die je genezing kunnen tegenhouden

- Ongeloof (Mattheüs 8:8,10,13, 9:1-2, 13:57-58, 15:27-28  Markus 11:21-24, 
16:17-18, Handelingen 14:9 - 10, Jakobus 5:14-15)

- Passiviteit (Mattheüs 9:1 - 2,  28-30)

- Ongehoorzaamheid (Johannes 5:12-15)

2. Focus je op de juiste Geneesheer

- Koning Ahazia vroeg advies aan de  Baäl-Zebub ipv God, 
daardoor stierf hij (2 Koningen 1:2 - 4 ,  16 - 17)



3. Sta op Gods Woord, dat is je medicijn!

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik 
zeg.  Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het 

binnenste van je hart.  Ze zijn immers leven voor wie ze 
vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Spreuken 4:20 - 22 HSV

4. Laat voor je bidden met olie en onder handoplegging!

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de 
gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem 

met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovige 
gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer 
oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat 

vergeven worden. 
Jakobus 5:14-15 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

- Bevrijd van banden van Wilkin van de Kamp

– Lucifer ontmaskerd van Derek Prince

– Ze zullen boze geesten uitdrijven van Derek Prince


