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(deel2) 

 

 
Toen Jezus op aarde was bij zijn discipelen, leerde Hij hen bij gelegenheid 
aangaande mensen welke hij bevrijdde van allerlei demonische belastingen. 
Demonische belastingen en invloeden komen opnieuw meer voor. Mensen die 
bezeten zijn door demonen, kunnen heel gevaarlijk en agressief uit de hoek komen. 
Christenen zonder autoriteit van de Here, voor exorcisme,  kunnen zichzelf in 
moeilijkheden brengen, bij een “zogezegd” optreden in de naam van Jezus. Bij 
bezetenen is handoplegging uit de boze! Je legt je hand ook niet op een brandende 
kachel! Zoals de zeven zonen van de Skevas, overpriester, zonder autoriteit.  
 

Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken 
ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? Hand. 19:15 

 
Ook in het evangelie van Lucas komt er onmacht aan het licht bij de discipelen van 
Jezus. Luc.9:40 Een bezeten knaap was bij de discipelen gebracht. De opmerking 
van Jezus wijst hen op hun “ongeloof”, als reden. De apostel Marcus wijst duidelijker 
waarom ze faalden. Jezus had gewezen op gebed, wat nodig was. Het was voor 
Jezus een gewoonte bij zulke zaken te bidden. Vandaar het bidden in geloof!!     
 

GENEZING VAN EEN BEZETENE  
 
(Marc.5) Hier werd Jezus 
geconfronteerd met een 
mens komende vanuit een 
kerkhof, met graftomben, 
welke hij gebruikte als een 
verblijf en waar hij zich 
verschuilde. Blijkbaar was 
deze mens gekend onder het 
volk. Mensen kenden de 
kenmerken van wie een 
bezetene was. 

  
Hem niet kunnen binden of aanhouden met ketenen, onhandelbaar. Niemand kon 
hem bedwingen, hij had dus kracht, doch deze bovenmenselijke kracht ontwikkelde 
zich door de vele demonen. Hij was gevaarlijk voor de maatschappij. Duidelijk 
hebben zulke mensen een gespleten persoonlijkheid, en hebben geen zelfcontrole 
meer. Ze zijn altijd onrustig, en zoeken eenzaamheid, in de bergen, woestijnen enz.  
  
“Zichzelf met stenen slaande”.  
 
Een vorm van zelfverminking. Zo kende ik iemand die zichzelf sloeg met een hamer 
op haar knieën om deze te kunnen breken. Haar huis was een oord van afgoderij, 
heiligenbeelden, een hotel voor demonen. Een christen verwijderd alle afgoderij in 
zijn huis en beschermt zich door deze gehoorzaamheid. Dit wijst anderzijds in de 
richting van zelfgeseling, marteling of zelfkwelling ook terug te vinden bij bepaalde 
religie, onder een vorm van boete of reiniging van zonden. 
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Toen hij gewoon Jezus zag, kwamen angsten bij de demonen bij hem op, om niet 
gepijnigd te worden. Er waren meer dan één, een legioen! De man viel niet in 
aanbidding op de knieën. Na de bevrijding kwam hij goed bij verstand en bedekte zijn 
naaktheid. Via de zwijnen verdwenen de demonen, welke erop kan wijzen dat ook 
onreine dieren het slachtoffer kunnen worden van demonie. Onreine geesten zoeken 
telkens vernietiging, ze staan boven de natuurwetten. Toch zijn ze beperkt in hun 
handelen door God zelf.  
 
 

DE DUIVEL WIL AANBEDEN WORDEN 
 
   

Lucas 4:6 En de duivel zeide 
tot Hem: U zal ik al deze 
macht geven en hun 
heerlijkheid, want zij is 
mij overgegeven,  
en ik geef haar wie 
ik wil. 7 Indien Gij 
mij dan aanbidt, zal 
zij geheel van U 
zijn. 
 

 
 
 
 
Een christen zal alleen de God van Israël aanbidden en Hem dienen. 
Wie zoekt naar succes, wereldse rijkdom en macht, is nog steeds als een gebonden 
slaaf, en een afgodendienaar. Hij kent geen rustig leven door ontevredenheid. 
(Hebr.13:5)    
Jezus sprak de duivel niet tegen, toen hij duidelijk maakte zijn macht te geven wie 
hij wil.  De duivel zal slechts macht en succes geven aan wie hem wil aanbidden, 
maar het einde hiervan is nabij. 
Het beest uit de volkeren zee zal in de toekomst die macht, kracht en troon 
ontvangen. Deze wereldleider, een vorm van een antichrist, en zijn navolgers zullen 
de duivel spontaan en met veel “muziek” en dans aanbidden. Dit zal worden 
voorbereid door het tweede “beest” , een valse profeet, bekleed met een 
antichristelijke, religieuze en politieke macht, de twee horens. (Openb. 13:11).  
 

Openbaring 13:4 en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht 
gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan 

het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren? 
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Wie hem, de keizer, niet wil aanbidden zal worden vervolgd en vermoord. Jezus gaf 
troost aan de gemeente te Smyrna, christenen kenden armoede, maar hadden een 
grote geestelijke rijkdom. De ongelovigen in Christus,, hier bijzonder de Joden,  
spotten en lasterden de Bijbelgetrouwe christenen, maar vormen zelf een synagoge 
des satans! (Openbar.2:9).  
 
In Smyrna was 
Polycarpus werkzaam en 
had de apostel Johannes 
goed gekend. Polycarpus 
stierf als martelaar op de 
brandstapel in 155 n. Chr., 
in het stadion van Smyrna. 
Hij werd veroordeeld 
omdat hij de keizer niet 
wilde aanbidden en hem 
geen “Kurios”  of “Heer” 
wilde noemen of zweren.  

 
De leeuwen waren verzadigd en de 
brandstapel werd opgericht, onder 
gejuich van een schreeuwend publiek, 
onder grote duivelse invloed.  
 
 Polycarpus maakte de keizer duidelijk 

dat zijn stapel brandhout slechts één uur zou branden, maar het oordeelsvuur voor 
de keizer, zal eeuwig branden in de hel!  
 
De ongelovigen zullen het later begrijpen, en zich onderwerpen aan hen welke Jezus 
liefhadden. Daarom mogen de christenen hun Bijbelse hoop nooit verliezen, maar 
Jezus als Koning der koningen,  blijven verwachten. (Openbar.3:9,10).  
 

OPGELET 
 

Opgelet voor een terugkerende valse Bijbeluitleg, in onze dagen, het Preterisme, 
waarbij bepaalde profetieën als de grote verdrukking, en tempelvernietiging, reeds 
geschiedenis is. (Een stelling van Jan Sjoerd Pasterkamp 1988).  

 

2 Timoteüs 2:16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de 
goddeloosheid nog verder drijven,17  en hun woord zal voortwoekeren als de 
kanker. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus, 18  die uit het spoor der waarheid 
geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, 
waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. 
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HET NABOOTSEN VAN DE GEESTELIJKE GAVEN, WERKINGEN  
ONDER INVLOED VAN DE DUIVEL. 

 

De apostel Johannes schreef een brief naar alle wedergeboren christenen opdat zij 
de geesten van alle valse profeten en hun volgelingen, zouden kunnen herkennen. 
Hij gaf hen in feite een soort wachtwoord om waakzaam te zijn en hen te toetsen!  
  

Wat was de test? Alles toetsen aan GODS WOORD! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, 
dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 1 Johannes 4:3 en iedere geest, die Jezus niet 
belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij 

komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 
 

In de tijd van de apostel Johannes kwam daarna, het “Gnosticisme” aan de horizon 
te voorschijn. Het was toen al duidelijk dat er de gnosticus, de filosoof, zich bewust 
verzette tegen alle apocalyptische gevoelens van een grote hoop, en op de beloften 
van God.  Zij geloofden, al noemden ze zich christen, niet in de verrijzenis van de 
rechtvaardigen. (Openbar.20:6).  Dit is vandaag voor bepaalde gelovigen een gevaar, 
opnieuw aan de orde. Wie niet gelooft in die komende opstanding, gelooft ook niet in 
de  daaropvolgende plotse opname van de laatst levende nog hoopvolle christenen.  
 
Dit soort christen heeft geen 
geloofszekerheid, de Geest 
woont niet in hem, in zijn 
vlees. Zijn lichaam welke 
geen een tempel is geworden 
van de Geest. (2 Kor.6:16). 
Gnostici volgden niet verder 
de leer der apostelen, stelden 
Bisschoppen aan, welke 
gezag en invloed kregen. Er 
werd organisatorisch voorzien 
in opvolging. Daarom werd in die tijd door de eerste christenen, deze gedachte 
terecht aanzien als ketterij. Daarbij kwam nog de invloed van oude mythologie en 
magie. De aard van die ketterij bestond er in openlijk bijeenkomsten te organiseren 
voor Gnostici, pneumatische en religieuze aristocratie. De laatsten waren, de 
Katharen in Frankrijk met een sterk afwijkende uitleg over de Bijbel.  
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Dit was de gedachte van de apostel Johannes, wanneer hij schreef over de 
antichristen, en een komende machtige antichrist in latere tijden. Deze zou komen 
uit het herstelde Romeinse rijk. De huidige paus, is een Romein, afkomstig uit het 
Noorden van Italië.   
Jezus zelf sprak ook over zijn valse volgelingen, de kerkganger, de wetteloze, de 
traditionele religieuze gelovige. 
 
Matteüs 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, 
maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Matteüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot 
Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten 
uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 

 

Lucas 6:46 Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Lucas 6:47 Een ieder, die tot Mij 
komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 
  
Omdat u Jezus “Heer” noemt bent u nog geen christen! Velen noemden ook de 
keizer “Heer” of “Curios” uit schrik te moeten sterven door leeuwen bij een 
weigering, zoals Polycarpus.  Je bent geen christen omdat je naar een kerk gaat en 
onbewust werd gedoopt! Ik ben geen auto als ik ,veertien dagen in mijn garage ga 
staan en denken dat ik een auto ben!  
 

 ELYMAS BOOTSTE DE WERKINGEN VAN DE H GEEST NA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De apostel Paulus werd verhinderd door deze magiër om het evangelie te brengen 
bij de landvoogd Sergius Paulus. Magiërs staan onder invloed van de duivel. Deze 
Elymas was een valse profeet, Barjezus was diens naam. Wij zien hier een 
voorbeeld om zich niet te laten verhinderen om te getuigen, en mensen welke 
belangstelling hebben het Evangelie, alles met de nodige tijd uit te leggen. Paulus 
had autoriteit en reageerde.  
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