RIJK VAN DE DEMONEN
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Wat zegt de bijbel over demonen en wat wij er mee moeten?
Mat 10:7,8
Ga op weg zei Jezus tegen de 12 discipelen en verkondig: "Het koninkrijk van de hemel is
nabij. "Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf
demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
Luk 10:1,17
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond
naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan.
De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: 'Heer, zelfs de demonen
onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam.'
Mark 16:15-18
En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws
bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden
veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende
tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,
met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet
deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.'
Gods verlangen is altijd geweest om ons in vrijheid te laten leven. In Christus zijn wij verlost van
demonische activiteiten.
Wat is een demon?
Een boze geest of een onreine geest.
Een geestelijk persoon zonder lichaam.
Hoe kunnen wij reageren als God laat zien dat er een demon actief is?
Mark 1:23-26
Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij
schreeuwde: 'Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons
te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.' Jezus sprak hem streng toe en
zei: 'Zwijg en ga uit hem weg!' De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met
een luide schreeuw.
Mark 1:32-34
's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en
bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis
verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar
stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.
Let op: Er is een groot verschil tussen demonen en onze eigen zondige natuur.
Gal 5:19-24
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan
het kruis geslagen.
Mark 16:17
Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn
naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen.
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Wat is het doel van een demon of demonen
Hun eerste opdracht is om jou van de kennis van Jezus Christus als redder af te houden.
Hun tweede opdracht is om jou af te houden om een effectieve dienaar van Christus te zijn.
Wat zijn de kenmerkende acties van demonen?
• Verleiden
• Dwingen
• Verontreinigen
• Kwellen
• Tot slaaf maken
• Misleiden
• Zwak, ziek, moe maken
• Doden
Waar verblijven demonen?
• Emoties
• verstand
• tong
• lust
• perverse verlangens
• hele ruimte van het occulte
• valse religies en filosofieën
• toverij en hekserij
Hoe worden demonen actief in een persoon?
• Door occulte praktijken van voorouders Ex 20:3-6.
• Door het persoonlijk aangaan van occulte praktijken Deut 18:10-12.
• Zondige invloeden van ouders.
• Manipulatie van andere personen, overheersing en emotionele zielsbanden.
• Onderdrukking in kindertijd Jac. 3:16.
• Momenten of plaatsen van zwakte 1 Petr 3:6.
• Door zonde – handelingen of gewoonten.
Hoe heeft Jezus Christus de macht van demonen overwonnen?
• Jezus verbreekt de kracht van de zonden en de vloek over ons leven 1 Joh 3:8b
• Dienaren van God krijgen de macht om de invloed van satan, demonen en vloeken te
verbreken Luk 10:19.
Stappen naar je vrijheid
1. Wees eerlijk en nederig
2. Beleid je geloof in Christus die de demonen overwonnen heeft.
3. Beleid elke zonde die de Heilige Geest je te binnen brengt over je voorouders.
4. Beleid elke zonde die de Heilige Geest je laat zien over jezelf.
5. Breek met elk contact dat je eventueel hebt gehad met occulte praktijken.
6. Vergeef hen die je kwaad hebben gedaan.
7. Drijf in Jezus naam de demon of demonen uit.

2

www.highimpactsupport.nl | Rijk van de demonen

Je blijft vrij door je te onderwerpen aan God (Jac 4:7) dan zal de demon van je wijken. Laat je
regelmatig vullen door de Heilige Geest en het woord (Ef 5:18) En vergeet niet God te aanbidden!
Vernieuw je denken door het woord van God regelmatig te lezen, te memoriseren
Jes 54:17, 1 Petr 2:24, 2 Cor 9:8, 2 Cor 5:17,18

GEBED
Dank U Jezus dat ik vanaf vandaag onder de zegen van de Vader mag leven. Ik ontvang alles
wat U voor mij in de hemel heeft klaarliggen.
Ga door de punten die hierboven zijn beschreven en noem elk punt dat eventueel betrekking
heeft op je leven.
Vandaag belijd ik dat Christus Heer is over mijn leven en elke demon mijn lichaam, ziel en geest
moet verlaten, in de naam van Jezus. Elke demonische macht die aan mij verbonden is moet mij
verlaten, in Jezus naam.
Dank U dat ik vrij ben, door Jezus Christus. Dank U dat de Heilige Geest mij steeds weer vult.
Waar Hij is, kan geen demon meer zijn.
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