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Onreine en boze geesten
(de onzichtbare wereld
rondom mensen)

wereld. Je bent je daarvoor er
niet echt van bewust dat zoiets
bestaat.

Toen ik als radio telegrafist bij
de Marine met onze boot in
Nieuw Guinea in de haven van
Hollandia lag, zag ik opeens –
toen ik bij de railing stond – een
vin van een haai boven komen.

In onze moderne westerse
beschaving
leven
veel
christenen, die zich niet bewust
zijn van deze verborgen wereld.

In diezelfde baai van Hollandia
was ongeveer in het midden een
rif en boven dat rif - zo vertelden
mijn collega's mij – kon je mooi
en ongevaarlijk zwemmen met
een snorkel op.
Wij hadden aan boord van ons
oorlogsschip een echte prauw
waar wij gebruik van mochten
maken. Dat heb ik toen ook
gedaan en ik ben toen gaan
snorkelen boven dat rif.

We gaan het hebben over
geestelijke
wezens,
zonder
lichaam, die de bijbel "onreine
geesten" noemt.
Deze uitdrukking komt in totaal
ongeveer 20x voor in het Nieuwe
Testament.
Ook worden deze geestelijke
wezens zonder lichaam ook wel
"boze geesten" genoemd. En die
uitdrukking wordt 6x gebruikt in
het NT.

Je ziet onderwater allerlei vissen
zwemmen en ik zag ook op de
bodem gaatjes met gangetjes
waar kleine zeeslangen in wonen
want ze staken hun kop er uit en
trokken die weer terug toen ze
mij zagen zwemmen.

Een christen mag met blijdschap
constateren op grond van het
volbrachte werk van de Here
Jezus, dat hij verlost is uit de
macht
der
duisternis
en
overgezet is in het Koninkrijk
van de Zoon van Gods liefde. Er
staat in Col. 1:13

Ik maakte daar kennis met een
nieuwe wereld, de onderwater

Hij heeft ons verlost uit de macht
der duisternis en overgebracht
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in het Koninkrijk van de Zoon
zijner liefde, in wie wij de
verlossing hebben, de vergeving
der zonden.
In Lucas 10 lezen we, dat Jezus
twee en zeventig discipelen
aanwees, die Hij opdroeg om
over het Koninkrijk Gods te gaan
prediken. En we lezen in Lucas
10:17 en verder over het verslag
van hun terugkeer:
17 En de twee en zeventig zijn
teruggekeerd met blijdschap en
zeiden: Here, ook de boze
geesten onderwerpen zich aan
ons in uw naam.
18 En Hij zeide tot hen: Ik zag
de satan als een bliksem uit de
hemel vallen.
(de satan was verontwaardigd
omdat
Zijn
rijk
werd
aangevallen).

u onderwerpen, maar verheugt
u, dat uw namen staan
opgetekend in de hemelen.
Laten we nadenken over deze
woorden van Jezus die ook voor
nu gelden:
19 Zie, Ik heb u macht gegeven
om op slangen en schorpioenen
te treden;
En tegen de gehele legermacht
van de vijand; en niets zal u enig
kwaad doen.
Over de prediking van Philippus
staat ook een interessant gedeelte
in Handelingen 8:6-7
En toen de scharen Filippus
hoorden en de tekenen zagen,
die hij deed, hielden zij zich
eenparig aan hetgeen door hem
gezegd werd.

19 Zie, Ik heb u macht gegeven
om op slangen en schorpioenen
te treden en tegen de gehele
legermacht van de vijand; en
niets zal u enig kwaad doen.

Want van velen, die onreine
geesten hadden, gingen deze
onder luid geroep uit en vele
verlamden en kreupelen werden
genezen; en er kwam grote
blijdschap in die stad.

20 Evenwel, verheugt u niet
hierover, dat de geesten zich aan

Er staat dat er velen waren, die
onreine geesten hadden, en die
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werden door Philippus verdreven
in de naam van Jezus en die
gingen onder luid geroep uit.
Dus
in
die
openlucht
samenkomsten – doordat onreine
geesten onder luid geroep
uitgingen - ging het nogal
luidruchtig en wat wanordelijk
toe.
Filippus was zich bewust van de
overwinning die Jezus behaald
had. Voor Jezus ten hemel voer
zei Hij zoals in Math. 28: 18/20
staat:
Mij is gegeven alle macht in de
hemel en op de aarde. Gaat dan
henen, maakt al de volken tot
mijn discipelen en doopt hen in
de naam des Vaders en des
Zoons en des Heiligen Geestes
en leert hen onderhouden al wat
Ik u bevolen heb.
En zie, Ik ben met u al de dagen
tot aan de voleinding der wereld.
En Marcus 15:15/20 verhaalt het
op deze manier:
15 En Hij zei tot hen: Gaat heen
in de gehele wereld, verkondigt

het evangelie aan de ganse
schepping.
16 Wie gelooft en zich laat
dopen, zal behouden worden,
maar wie niet gelooft, zal
veroordeeld worden.
17 Als tekenen zullen deze
dingen de gelovigen volgen: in
mijn naam zullen zij boze
geesten uitdrijven …
Toch
kunnen
er
in
wedergeboren
christenen
gebieden zijn in zijn of haar
persoonlijkheid, die nog niet – of
niet geheel - onder de leiding
staan van de heilige Geest.
Immers, er staat ook in de Schrift
in Efeze 4:27 Geef de duivel
geen voet.
Als een christen de duivel wel
voet heeft gegeven, dan is er dus
sprake van – zoals wij het
kunnen noemen – van een
demonische beïnvloeding en dat
is natuurlijk niet hetzelfde als
bezeten te zijn of zoiets.
Als wij onze zonden belijden en
ons daarvan afkeren, ontvangen
we vergiffenis door het bloed
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van Jezus. Hij is een verzoening
voor onze zonden.
Jacobus leert ons in 4:7 Biedt
weerstand aan de duivel, en hij
zal van u vlieden.
Wij verdrijven de boze met het
woord
van God b.v. het
genoemde woord uit Col. 1 waar
staat dat de Vader ons verlost
heeft uit de macht der duisternis
én in de naam van Jezus. Want
in de naam van Jezus is macht.
Bij christenen kan soms nog een
erfelijke belasting aanwezig zijn
door zaken die in hun jeugd
hebben plaatsgevonden.
Ook wanneer men op de één of
andere manier in contact is
gekomen met waarzeggerij of
andere occulte zaken. Ook op
seksueel gebied b.v. pornografie
of slechte films.
Een christelijke vrouw vroeg
eens hulp bij een oudste, omdat
zij soms een beïnvloeding
ondervond van een geest van
onreine seksuele lusten.
Toen de betreffende broeder de
onreine geest verdreef in de

machtige naam van de Here
Jezus, antwoordde de geest door
de mond van de vrouw dat hij
niet wilde vertrekken, omdat zij
zelf hem uitgenodigd had.
Toen de betreffende broeder
vroeg wanneer zij dat had
gedaan, antwoordde de onreine
geest dat ze dat had gedaan toen
ze naar een bepaalde seksfilm
had gekeken.
Toen de zuster deze zonde had
beleden en ook zich hiervan
radicaal bekeerde en besloot
nooit meer te kijken naar
dergelijke films, werd nogmaals
de onreine geest geboden van
haar te wijken en moest hij
inderdaad gaan.
De geschiedenis uit Marcus
1:21-26 leert ons het volgende:
21 En zij kwamen te Kafarnaum
en terstond op de sabbat ging
Hij naar de synagoge en leerde.
22 En zij stonden versteld over
zijn leer, want Hij leerde hen als
gezaghebbende, en niet als de
schriftgeleerden.
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23 En terstond was er in hun
synagoge een mens met een
onreine geest en hij schreeuwde
luid,
24 Zeggende: Wat hebt Gij met
ons te maken, Jezus van
Nazaret? Zijt Gij gekomen om
ons te verdelgen? Ik weet wel,
wie Gij zijt: de heilige Gods.
25 En Jezus bestrafte hem
zeggende: Zwijg stil en ga uit
van hem.
26 En de onreine geest deed hem
stuiptrekken en ging onder groot
geschreeuw van hem uit.
Waar vers 23 vertaald wordt in
"een mens met een onreine
geest" staat in het Grieks "een
mens in een onreine geest".
Waarschijnlijk zou dit het best
vertaald zijn met "een mens
onder invloed van een onreine
geest."
We mogen aannemen dat de
man, waarom het hier gaat,
gewoon lid was van de synagoge
en dat niemand dacht, dat hij
soms beïnvloed werd door een

onreine geest. Misschien wist hij
het zelf ook wel niet.
Maar wanneer de zalving van de
heilige Geest werkt – en die
rustte hier op Jezus – kunnen
onreine geesten zich soms gaan
openbaren.
We lezen in Marcus 1:39 over
Jezus .. dat Hij ging prediken in
hun synagogen in geheel
Galilea, en de boze geesten uit
dreef.
Het waren gewoon mensen, die
elke week naar de synagoge
gingen en de rest van de week
voor hun gezin zorgden.
Gewone,
fatsoenlijke,
godsdienstige mensen.
Toch was er op één gebied of
misschien op meerdere gebieden
sprake van een demonische
beïnvloeding.
Toen de tijd gekomen was voor
Jezus om zijn discipelen uit te
zenden, gaf Hij hen opdracht
precies hetzelfde te doen zo
lezen wij in Math. 10:1
Gaat en predikt en zegt: Het
koninkrijk der hemelen is
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nabijgekomen. Geneest zieken,
wekt doden op, reinigt melaatsen
en drijf boze geesten uit.
En in Marcus 6:13 staat een
korte beschrijving hoe de
discipelen hun taak uitvoerden
namelijk: …
En zij dreven vele boze geesten
uit en zalfden vele zieken met
olie en genazen hen.
We noemen hier enkele zaken,
die meestal met gedane zaken in
het verleden te maken hebben,
waardoor
een
demonische
beïnvloeding kan ontstaan:









Occulte spelletjes
zoals
"geesten oproepen".
Occulte
zaken
zoals
acupunctuur, New Age,
hand- en kaartlezen.
Abortus plegen (dat is een
vorm van moord).
Het
bekijken
van
pornografie; het plegen van
overspel.
Een geest van vraatzucht en
andere dwangmatige zaken.
Waarzeggerij,
wichelarij,
geesten van gestorvenen
oproepen,
horoscopen
raadplegen.

Gokverslaving:
De Telegraaf
vermeldde in januari 2012 in de
krant over dit onderwerp: "heel
normale mensen veranderen aan
de speeltafels in Casino's in
bezeten gokkers!"





Het bewust vertellen van
leugens; het stelen in een
winkel, of op oneerlijke
wijze slagen voor een
examen.
Extreme invloeden in de
kinderjaren;
afwijzing;
seksueel misbruik.
Banden
met
Oosterse
godsdiensten
zoals
Hindoeïsme,
Boedhisme,
vrijmetselarij, yoga e.d.

Het gaat vooral om occulte zaken
maar ook de ander genoemde
zaken kunnen verband houden
met
een
demonische
beïnvloeding.
Over de evangelie prediking van
Paulus staat geschreven in
Handelingen 19:11/12
En God deed buitengewone
krachten door de handen van
Paulus, zodat ook zweetdoeken
of gordeldoeken van zijn
lichaam aan de zieken gebracht
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werden en hun kwalen van hen
weken en de boze geesten
uitvoeren.
Filippus was zich bewust van de
overwinning die Jezus behaald
had en van de kracht die in het
gebruik van Zijn Naam was.
In Handelingen 8:7 staat:
Want van velen, die onreine
geesten hadden, gingen deze
onder luid geroep uit en vele
verlamden en kreupelen werden
genezen; en er kwam grote
blijdschap in die stad.
Tot slot gaan we nog naar 1 Cor.
10:20b en 21 waar staat:
… en ik wil niet, dat gij in
gemeenschap komt met de boze
geesten. Gij kunt niet de beker
des Heren drinken en de beker
der boze geesten, gij kunt niet
aan de tafel des Heren deel
hebben en aan de tafel der boze
geesten.
Hoe heerlijk om te drinken uit de
beker des Heren. De boze
geesten hebben ook een tafel en
een beker. En wat deze boze en
onreine geesten te bieden hebben

is slecht en onrein en het brengt
ellende en onrust met zich mee.
Tot slot volgen hierna nog enige
richtlijnen, die ter hand kunnen
worden, indien christenen een
beïnvloeding van een boze of
onreine geest mochten ervaren in
hun leven.
1. Gebed: Here Jezus, U heeft
mij vrijgekocht met uw
kostbaar bloed; ik ben uw
eigendom voor altijd.
2. Ik belijd iedere zonde – ook
uit het verleden – waar ik mij
van bewust ben (bij ernstige
zonden zoals overspel dient
men dit ook aan je man of
vrouw te belijden).
3. Here Jezus, ik bekeer mij van
elke bewuste zonde. Ik keer
mij er van af en ik leg ze in
uw kracht volkomen af.
4. Ik vergeef een ieder die mij
iets aangedaan heeft; dingen
die ik niet begrijp, geef ik
aan U over.
5. Reinig mij Here Jezus, door
uw dierbaar bloed van alle
wrok en bitterheid. Ik zegen
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hen die mij iets aangedaan
hebben en laat de wraak over
aan U die rechtvaardig
oordeelt.
6. Ik verbreek nu in Jezus Naam
iedere vloek uit mijn
voorgeslacht en uit mijn
eigen verleden. Ik herhaal: ik
breek iedere vloek in de
machtige naam van Jezus.
7. Ik dank U dat U mij macht
hebt gegeven over de gehele
legermacht van de vijand en
ik verdrijf in Uw machtige
naam iedere demonische
beïnvloeding uit mijn leven.
8. Citeer de volgende woorden
Gods:
9. Daar nu de kinderen aan
bloed en vlees deel hebben,
heeft ook Jezus op gelijke
wijze daaraan deel gekregen,
opdat Hij door zijn dood
hem, die de macht over de
dood had, de duivel, zou
onttronen, en allen zou
bevrijden die gedurende hun
ganse leven door angst …tot
slavernij genoemd waren.
(Hebr. 2:14)

10. Zeg: dank U Jezus dat U de
duivel hebt onttroond en dat
ik vrij ben van iedere
demonische beïnvloeding. U
heeft mij ook bevrijd van alle
angst en ik ben geen slaaf
van de zonde meer.
11. De zonde zal over mij niet
heersen, want ik ben niet
onder de wet, maar onder de
genade. (Rom. 6:14)
12. Prijs nu de Heer met een
loflied.

