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Het onderwerp welke wij willen behandelen, zoals 

demonisering, is erg belangrijk en kan mensen 

helpen om bepaalde gevaren en tegenslagen te 

ontwijken. God spreekt over duisternis in zijn 

woord, dat is onwetendheid. (1 Thess.5:4,5). 

Jezus is het licht! Aan de hand van voorbeelden 

uit Gods woord, willen wij aantonen dat demonen 

erg actief op aarde  kunnen zijn, en bijzonder in de 

eindtijd, want er blijft nog maar een korte 

gevaarlijke tijd over. Dit is een onzichtbare wereld.  

 

Openbaring 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde 
en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, 
dat hij weinig tijd heeft. 
 

ZIEKTE  
 

In het Lucas evangelie (13) lezen wij over een vrouw 
welke gelovig was en geregeld naar de synagoge ging 
voor de eredienst. Deze vrouw was reeds 18 jaar 
aangetast zodat zij niet rechtop kon lopen en met 
gebogen rug en hoofd telkens toch naar God toeging. Ze 
zocht God om genezing te mogen ontvangen. 
 
Haar lichamelijke aandoening was veroorzaakt door een 
boze geest. De aanleiding kennen wij hier niet. Er zijn 
plaatsen waarbij demonen kunnen werkzaam zijn, 
bijzonder actief bij afgoderij en vele andere duistere 
activiteiten. Spritisme, magie, aanbidding van religieuze 
beelden enz.  

 

Wat we wel vaststellen was, haar blijvende hoop op ware genezing. Er was in de 

synagoge geen georganiseerde genezingsdienst. Na al die jaren ontmoet ze nu 

Jezus persoonlijk, hij legt haar de handen op en ze geneest ter plaatse. Jezus deed 

dit om aan te tonen dat Hij de Messias was! Dat was tegen de zin van de 

synagogeleider, het was sabbat. Hij kende Jezus niet, noch de kenmerken van de 

Messias! (Lucas 7:20-22).  

  

Deze vrouw was een gelovige, “dochter van Abraham”. Na het wonder verheerlijkte 

ze onmiddellijk God, ze had Hem na al die jaren eindelijk gevonden. Ze is een beeld 

voor alle mensen welke gebogen lopen onder hun zonden en problemen. Ze werd 

verlost van deze demonische aanval zovele jaren geleden.  
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 ZELFMOORDPOGINGEN 
 

Job 13:14 Ik neem mijn vlees tussen mijn tanden en 
leg mijn leven in mijn hand. 

 

Job werd duidelijk erg beproefd door zijn pijnlijke ziekte, reden genoeg om depressief 

te worden. Zijn vrienden verwijten dat hij een slecht geweten heeft, want God is 

rechtvaardig. Dan moet hij eerst op zijn “tong” (vlees) bijten, en  zwijgen. Ze 

vermanen in Gods naam met leugens! Job: Wat God ook doet met mij: Luister nu 

even naar mij!  

 

Waarom zou ik mijn leven in eigen handen nemen? Job vertrouwde op God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job liet zich niet verleiden door zijn gevoelens, zoals men emotioneel kan worden 

met de gedachte door God in de steek te zijn gelaten. Zijn sterk vertrouwen was de 

beste reden voor zijn denken en doen. Job sprak duidelijke taal, en wilde niet 

huichelen, of zijn probleem camoufleren voor zijn vrienden. 

De duivel wilde dat Job afstand zou doen om zijn vertrouwen nog verder op God te 

stellen. De duivel wilde als overwinnaar uit de strijd tegenover God komen: Job 

maakt er een einde aan! Beslis zelf over uw leven! Zo handelen velen in nood onder 

invloed en inspiratie van demonen.  

 

Een wanhopige vader en zoon riepen om hulp bij Jezus. Hun zoon was maanziek 

vanaf zijn geboorte, een boze geest  leidde hem steeds tot zelfmoord door 

verdrinking of in vuur te springen.(Marc.9:22) Deze ziekte werd vroeger aangewezen 

als slaapwandelen, tijdens de volle maan, welke invloed heeft op mens en dier. Het 

kan de mens in verschillende zwakke stemmingen brengen. Hier maken demonen 

van menselijke zwakte misbruik van. Anderen wijzen naar epilepsie, of vallende 

ziekte, welke meestal, niet altijd onder invloed zijn.    

   

Judas verloor zijn vertrouwen in Jezus, en was teleurgesteld in de Farizeeërs, de 
huichelaars. Judas vertrouwde op Jezus maar ook op de Mammon. Dit type 
mankende christenen, wacht enkel telleurstelling, eeuwig verderf in plaats van 
eeuwig leven. Hij kreeg berouw maar stelde geen vertrouwen meer in Gods genade. 
Het profetische woord werd vervuld. 

 

 Johannes 6:64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het 
waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. 
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Een gelijkaardig geval lezen wij in Psalm 119:109,110  

De goddelozen leggen een valstrik, een strop, maar 

van uw bevelen dwaal ik niet af. Zelfmoord is een 

daad van ongeloof, onder invloed. Deze goddelozen, 

of religieuzen, zijn mensen die beïnvloed worden 

door de satan, en beïnvloeden onbewust ook 

anderen. 

 

 De geldzuchtige Judas, kwam onder invloed, en 

bracht de Farizeeën in verleiding om Jezus te 

verraden voor dertig zilverlingen. Men  stemt wetten 

met nieuwe vormen van euthanasie, dit is een duivelse verleiding, 

men wil geen rekening houden met Gods wetten, zelf god spelen, dit 

is wetteloosheid.  

 

 

 

WAARZEGGERIJ 
 

Waarzeggers zijn mensen welke onder invloed staan van demonische machten. God 

waarschuwt ons door zijn woord om afstand te nemen van zulke praktijken, ten einde 

ons te beschermen voor vloek en nadelige gevolgen. (Deut.18:10,11). Koning 

Manasse offerde zijn eigen zoon, liet zich in met waarzeggerij en magie. Hij werd de 

laatste koning van Israël. 

De apostel Paulus ontmoette op zijn reisweg  een jonge  slavin samen met haar 
eigenaars. Ze had een waarzeggende geest. Dagenlang liep ze Paulus achterna:  
 

Handelingen 16:17 Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen 
zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis 

boodschappen 
 
De slavin deed dit dagenlang, en repetitief, met bijbedoelingen. Ze sprak waarheid, 

maar wat was daar mis mee. Ze sprak over de “Allerhoogste God”, wat gebruikelijk 

was bij de Joden, maar niet bij de heidenen met hun vele afgoden. Je zou eerst 

denken een goede reclame voor het evangelie en voor luisterende mensen welke ze 

zouden ontmoeten. Paulus ergerde zich hieraan, en vond dit overbodig en zeer 

verdacht. De apostel stond niet op de eer en lof van mensen. Met deze strik zijn al 

vele evangelisten onder invloed van geesten ten val gekomen. Dit is het opwekken 

van een zelfbehagen. Deze boze geest wilde zich voordoen als vriend van de 

apostelen, en zo van onder hen, achteraf schade toe te brengen aan de verkondiging 

van het evangelie. Hij bestrafte de boze waarzeggende geest.  

Ook Jezus deed dit.(Luc.4:41) De duivel doet zich voor als een engel des lichts, zijn 

bedoeling is verwarring zaaien. Hij gebruikt mensen welke een andere Jezus 

brengen, en een ander evangelie.( 2 Cor.11:3,4) De duivel vecht altijd om op het 

kansel te mogen staan! Paulus had de sluwheid van de satan ontdekt. 
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ANGST 
 

 

 

1 Samuël 16:14 Maar van Saul was de Geest des 
HEREN geweken, en een boze 
geest, die van de HERE kwam, joeg hem angst 
aan.15 Toen zeiden de dienaren van Saul tot 
hem: Zie toch, een boze geest Gods jaagt u 
angst aan;16  laat onze heer toch zeggen, dat 
uw knechten, die in uw dienst staan, iemand 
zoeken, die op de citer kan spelen. Als dan de 
boze geest Gods over u komt, moet hij die 
bespelen, en gij zult u beter voelen. 
1 Samuël 16:23 En telkens als die geest Gods over 
Saul kwam, nam David de 
citer en speelde; dat schonk Saul verlichting, hij 
voelde zich beter en de boze geest week van 
hem. 
 
 
 
 

Hier vinden wij een duidelijk voorbeeld van een rechtstreekse  invloed door een boze 

geest op  koning Saul. Saul was ongehoorzaam en weerspannig geweest aan Gods 

woord, en Gods woord is wet. God nam zijn koningschap af, doch Saul zal niet 

meteen hebben begrepen dat dit een feit was. God nam zijn bescherming weg. De 

angstaanvallen van de koning, brachten het evenwicht tussen zijn geest en lichaam 

in onevenwicht. Dit wijst erop dat die angst van agressieve aard was. Wie een tijd 

van gewone angstgevoelens heeft, is een tijd om op God te roepen! (Ps.120:1)  

Gods plan was David als koning aan te stellen.  

De dienaren van de koning konden ziende vaststellen dat er een boze geest aan het 

werk was, en gaven de koning advies. Welk advies? Het spelen van rustige 

geestelijke muziek, zou de grote angst van de koning kunnen verhelpen. Boze 

geesten verdwijnen bij het horen van Gods lof. 

Hier vinden wij de hand Gods, want dan kwam koning David welke God had 

geroepen.   
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