Saret – Bevrijdingsteam

Bevrijdingsteam
Jo van Dorp
Inleiding
Enkele jaren geleden maakte ik deel uit van een op vrij spontane wijze gevormd team, wat
regelmatig betrokken was bij bevrijding van mensen die te maken hadden met demonische
gebondenheden of waarbij dit vermoeden bestond. Een team wat ook weer spontaan stopte door het
vertrek van enkele leden. Nu na enkele jaren is deze studie geboren uit het verlangen om enerzijds
een gegroeide ervaring over te dragen aan anderen en anderzijds een verantwoording af te leggen
over de gegroeide pastorale aanpak. De werkwijze, de teamgedachte en de inzichten hebben zich
kunnen evolueren. Gebleken is dat elke situatie van de mens die bij ons team kwam, volstrekt uniek
is en daarom ook ons steeds weer opnieuw uitdaagt fris te zijn in onze benadering. De neerslag in
deze studie is gebaseerd op onderzoek van de bijbel en persoonlijke ervaringen.

Bijbels fundament
Bestudering van het Nieuwe Testament leidt tot het inzicht dat het uitdrijven van demonen, of boze
geesten een normaal onderdeel van de vaardigheden van een discipel van Christus behoort te zijn.
Matth. 28 en Mark. 16 noemen dit ook, evenals bij de uitzending van de twaalf en de zeventig.
Opvallend is vervolgens dat er in feite geen beschrijving is te vinden in de bijbel van bevrijding die
niet plaatsvindt in een context waar meerdere mensen aanwezig zijn. Minimaal twee en soms een
grotere groep mensen zijn in feite altijd aanwezig bij de bevrijding die plaatsvindt van mensen. Jezus
zendt Zijn discipelen uit "twee aan twee". (Matth. 10:1, 9-11, Mark. 6:7, Luk. 6:1-6 en 10:1). In elke
andere situatie waarin Jezus zelf demonen uitdrijft of bevrijding brengt is er sprake van de
aanwezigheid van meerdere mensen. Als Paulus de waarzeggende vrouw aanspreekt, dan is hij ook
niet alleen. (Hand. 16:16-18). Alle andere Schriftgegevens duiden op de aanwezigheid van meerdere
mensen bij een uitdrijving van de machten der duisternis. Dit geeft alleen al voldoende redenen om in
principe in de bevrijdingsbediening niet alleen te werken. Echter in zendingssituaties of confrontaties
met gedemoniseerde mensen die om bevrijding vragen, terwijl men alleen werkt of is, zal deze regel
niet altijd kunnen opgaan. Met Christus mogen we overwinnaar zijn en in die zin zijn we dan ook nooit
echt alleen. Maar wijs is en blijft dat men werkt met meerderen. De argumenten waarom het goed is
om te functioneren als team hadden we niet van te voren bepaald, maar we herkennen nu wel dat de
functies van het team zijn:
1. Bescherming van elkaar en de confident;
2. Verbreding van functioneren geestesgaven;
3. Samenvoeging/bundeling autoriteit/gezag;
4. Vertrouwensbasis hulpvrager(s);
5. Vorming van een (tijdelijke) kleine gemeente/gemeenschap;
6. Overdracht van kennis en intervisie;
7. Gezamenlijkheid houdt het individuele teamlid nederig.
In feite zijn de zelfde factoren ook van belang rond bijvoorbeeld een genezingsbediening. De praktijk
wijst overigens uit dat veel bevrijdingsbedieningen ook effecten hebben rondom genezing.
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Opbouw team
Het opbouwen van een bevrijdingsteam gebeurt op basis van roeping en erkenning van een bediening
in dit gebied. Men wordt geen lid in de eerste plaats vanwege bepaalde pastorale kwaliteiten, maar
omdat zichtbaar is dat God autoriteit (gr. exousia) heeft gelegd in de persoon, waardoor het rijk der
duisternis moet wijken. Uiteraard wordt wel een empathische houding verwacht t.a.v. de personen die
komen voor bevrijding. Men kan ook geen deel uitmaken van een dergelijk team op basis van een
positionele autoriteit. Het is geen automatisme dat elke oudste bijv. deel uit maakt van deze groep.
De mate waarin Christus gezag heeft in en door de persoon heen bepaalt de bruikbaarheid. We zien
dit heel scherp gedemonstreerd in het bijbelverhaal over de zonen van Sceva. (Hand. 19:13-20)Het
team dient in principe uit drie tot zes/zeven personen te bestaan. Wordt het team groter, dan komt
men bijna op samenkomstniveau en zullen weer één of twee mensen de leiding nemen. Echter twee
mensen kunnen dit ook samen doen, hoewel wij zelf het plezierigst met meerderen gewerkt hebben.
Hoewel het principe is dat Gods Geest het team moet samenvoegen, kunnen bij de toetsing daarvan
de volgende aspecten betrokken worden:
Stelt de persoon Christus en Zijn volbrachte werk centraal (niets is destructiever dan het beeld
van een grote satan en een kleine God);
Heeft de heilige Geest zoveel ruimte in de persoon dat hij/zij functioneert in verschillende
gebieden van de geestesgaven;
Is er zoveel liefde bij de persoon aanwezig voor mensen, dat men in staat is door de meest
bizarre (gedemoniseerde) verhalen, zonden, gedachtenkronkels etc. heen te zien, naar de
werkelijke mens, die gebukt gaat onder de overheersing vanuit het rijk der duisternis.
Fundamentele aanvaarding van de medemens is zonder meer noodzakelijk. Daar mag best een
stukje verbolgenheid over de schadelijke gevolgen van het rijk der duisternis tegenover staan;
Is de persoon gebalanceerd qua onderscheiding van geesten en in staat zaken rond de
menselijke psyche en de menselijke geest te onderscheiden?
Kan de persoon binnen een team werken en daarin ook onderlinge autoriteit (h)erkennen?
(Solisten passen niet in de bevrijdingsbediening! Ze kunnen wel hun ondersteuning geven in de
voorbereidende gebedsstrijd, maar dan niet op het moment van de bevrijdingsbediening.)
Heeft de persoon een toegewijd leven als christen in het dagelijks leven, en kan men
verwachten dat hij/zij regelmatig bidt en vast?
"Geestelijke" hoogmoed moet gebroken zijn in het leven van de teamleden. Na een confrontatie
met het rijk der duisternis kan er een zekere euforie optreden bij het team of leden daarvan.
Ook dan dienen we nuchter te blijven. (Luc. 10:20);
Is er volharding aanwezig om de strijd tot het einde toe te gaan? Soms zal er een proces zijn en
niet altijd meteen een doorbraak.
Is men in staat om geestelijke (goddelijke) autoriteit/zalving te onderscheiden van menselijke
autoriteit. Voor autoritair spreken (of schreeuwen) is geen demon bang, wel voor mensen
waarin Christus groot geworden is.

Relaties in het team
De relaties binnen het team zijn uitermate belangrijk. In het strijdgebied wat het bevrijdingsteam
altijd binnentreedt hebben we te maken met de "verdeler". Alles zal er aan gedaan worden om de
onderlinge relaties kapot te maken. De relaties onderling dienen dan ook gebaseerd te zijn op:
eenheid in Christus;
aanvaarding leiderschap;
respect voor elkaars bediening/zalving;
waardering voor verscheidenheid in beleving en denken;
vreugde in de onderlinge samenwerking.
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Persoonlijke voorbereiding
De persoonlijke voorbereiding bestaat in principe uit bidden en vasten. (Matth. 17:21) In dit proces
met God overweegt elk teamlid globaal de volgende vragen voor het aangezicht van God:
Zijn alle bewuste persoonlijke zonden weggedaan?
Zijn mijn persoonlijke relaties met de andere teamleden goed;
Heb ik persoonlijk blijvende overwinning in die gebieden, waarin gevraagd wordt om voor
bevrijding te bidden.
Wil God mij nu reeds inzicht geven, waarin de gebondenheid, of de knoop waarin iemand
terecht gekomen geopenbaard wordt?
Heeft Gods Geest de innerlijke overtuiging gegeven dat er doorbraak komt in de situatie van de
persoon, waar het om gaat?

Gezamenlijke voorbereiding
Als regel zal die niet zo lang hoeven te zijn. Wel kan men soms zich geleid weten om een langere tijd
van voorbereiding te nemen, wanneer de persoon in kwestie erg opziet tegen de bevrijdingsbediening.
Het verdient dan aanbeveling om zeker de eerste sessie kort en ontspannen te houden. Essentieel is
dat men:
zich in geestelijk opzicht verbindt en stelt onder de leiding en tucht van Gods Geest;
dat men qua voorbereiding in het pastorale gesprek reeds gesproken heeft over wat de
confident wel en niet kan verwachten en de dingen die gaan gebeuren in de hemelse gewesten.
afspreekt welke gebieden men ter sprake wil brengen, of welke factoren men reeds uitgesloten
heeft in voorbereidende gesprekken.
Vaak zal het zo zijn dat degene die komt voor bevrijding, het op prijs stelt vergezeld te mogen
worden van de perso(o)n(en) die pastorale begeleiding geven. Het is goed om een (kort) voorgesprek
te hebben met deze mensen, waarin de werkwijze, de samenstelling van het team en de
(on)mogelijkheden van de sessie(s) besproken worden. Wanneer het team uit mannen bestaat, is het
meestal zinvol dat er een vrouw bij is, wanneer er daadwerkelijk met een vrouw gebeden wordt, zeker
als zij niet vergezeld wordt door haar echtgenoot. In dit verband is het heel belangrijk dat wanneer
met gehuwden gebeden wordt, men ook in principe als echtpaar komt voor de bevrijdingssessie(s).
Het helpt soms als de partner ziet dat de problematiek van de partner een demonische oorzaak had,
waardoor herstel in relaties wel eens beter kan verlopen. Er zijn echter ook situaties voorstelbaar,
waarin het beter is om dit niet te doen, omdat het te bedreigend zou zijn. Hier is veel wijsheid bij
nodig.

Intake
De intake van de confident is als regel kort, omdat meestal sprake is van een vastgelopen situatie,
waarin men (soms wanhopig) op zoek is naar een doorbraak. De vraag om bevrijding is als zodanig
vaak een hele hoge drempel, waar mensen moeilijk over heen komen. Wanneer men eenmaal die stap
genomen heeft is een korte analyse van de symptomen vaak reeds voldoende om te beslissen of
iemand naar het bevrijdingsteam gaat of niet. Essentieel is dan wel dat de pastorale begeleid(st)ers
op de hoogte zijn, liefst daar ook bij betrokken willen zijn en men bereid is zelf als het enigszins kan
ook een bijdrage te leveren in de voorbereiding qua gebed en eventueel vasten. Slechts de
hoofdzaken worden in de intake kort aangegeven. Voor de uitwerking wordt vertrouwd op de
openbaring van de Heilige Geest.

Bevrijdingssessie
We kijken eerst naar enkele technische aspecten, daarna komen de inhoudelijke aan de orde.
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Allereerst dienen we een lokatie te zoeken waar de bevrijdingsessie(s) plaatsvinden die door allen als
prettig ervaren wordt. Als regel is het zo dat het eigen huis van de confident de beste plaats is.
Daarbij moet er wel bedacht worden dat indien er huisgenoten zijn, zij of betrokken zijn bij de
bevrijdingssessie of op dat moment beter even niet thuis zijn. Vertrouwen, veiligheid zijn immers
belangrijk voor het welbevinden van de confident. Indien gekozen wordt voor een lokatie elders,
bijvoorbeeld het gebouw van de gemeente of iets dergelijks dan is het belangrijk dat de ruimte:
voldoende privacy kent (geen inkijk bijv. van buitenaf);
geen doorgang biedt aan derden (men moet vertrouwelijk kunnen spreken);
qua licht/temperatuur etc. plezierig is;
onbeperkt qua tijd beschikbaar is.( het proces moet ongestoord voortgezet kunnen worden)
tevens is het prettig dat in de ruimte geen huisdieren aanwezig zijn, die vaak gevoelig reageren
op dit soort bijeenkomsten en dan gebruikt worden als stoorzender door de duisternis.
Omdat sommige manifestaties wel eens met geluid gepaard gaan (schreeuwen of krijsen) is het
ook prettig wanneer er geen directe geluidsoverlast kan ontstaan naar gezinnen of buren toe.

Werkwijze
Inhoudelijk komen de tijdens een bevrijdingssamenkomst de volgende aspecten aan de orde:

1. Kennismaking / interview
2. Instructie
3. Bevrijdingsbediening
4. Nazorg - Follow-up
Kennismaking/ interview
In dit oriënterend gesprek wordt de confident op zijn of haar gemak gesteld en vindt een diagnose
plaats. Als regel wordt daar 15-20 minuten voor genomen. Geprobeerd wordt de confident iets te
laten vertellen over zijn levensgeschiedenis waarbij aan de orde kunnen komen:
occulte ervaringen;
traumatische belevenissen;
concrete zonden (onreinheid / geweld / diefstal)
gezinsomstandigheden (verwaarlozing / verwerping / dominantie)
religieuze aspecten (wetticisme / sekten);
vervloekingen;
psychiatrische ziektebeelden. Vergt erg veel wijsheis!!;
geloofsontwikkeling (gestagneerde groei bijv.).
Veelal zal ook de meegekomen pastorale werker hier inhoudelijk ook enkele suggesties doen om over
door te vragen. Bekend is in onze ervaring wat we gemakshalve de "by the way" vraag noemen. Vlak
voor de bediening, wordt er "langs onze neus", gevraagd of men nog iets toe te voegen heeft. Vaak
vinden wij in de spontane reactie die dan plaatsvindt de eerst sleutels voor de bevrijdingsbediening.

Instructie:
De bediening start gewoonlijk door te vragen de confident(en) zitting te nemen op een stoel in de
kring van het team. Vaak zal dit hen ontspannen doen zijn. De teamleden komen er om heen staan en
dan worden nog globaal de volgende instructies gegeven:
Het team bestaat uit "alle" aanwezigen, dus ook de confident. Men is geen lijdend voorwerp,
maar er helemaal bij betrokken;
Tijdens het bidden mogen we ook gewoon even met elkaar praten, om iets te delen, of te
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vragen, te verhelderen of door een actie aan te geven;
Indien er concrete zonden zijn, wordt de confident gevraagd deze eerst te belijden en wel op
dat moment. Passeer dit station niet, want hierin is de wettelijke basis voor het verblijf van de
demonische machten vaak verankerd. Zodra de zonden beleden zijn, ontbreekt elke grond voor
het verblijf in de persoon. Een goede, gezonde schuldbelijdenis maakt de bevrijdingsbediening
meestal licht en ontspannen. Indien men weigert bepaalde zonden te belijden, dan heeft de
bevrijdingsbediening op dat punt geen nut, tenzij er sprake is van bezetenheid (wilsovername).
Hierbij kunnen wij echter wel de demonsiche aktiviteit lamleggen in de naam van Jezus. De
persoon kan dan op dat moment, ook al zal dat soms moeizaam zijn, toch een keuze maken. Is
deze keuze positief, dan kan de bevrijding plaatsvinden. Let in deze op Luk. 11:24-26, waar
gewezen wordt op het gevaar van het terugkeren van de demonen. Maar indien geen zonden
beleden worden, omdat men dit weigert of emotioneel dit nog niet aan kan, dan kan men rustig
stoppen en aangeven dat men er later op terug komt. De persoon moet dan eerst nog verder tot
een wilskeuze komen;
We maken concreet scheiding tussen de persoon en de geestelijke machten. Wanneer wij de
geest van "haat" bijv. aanspreken, is er geen identificatie met de persoon of veroordeling
daarvan, maar heeft dat betrekking op de geest die daar achter zit;
Wanneer er manifestaties plaatsvinden wij deze qua kracht en intensiteit zullen binden,
waardoor er geen verheerlijking plaats zal vinden van de demonische machten. De confident
hoeft niet bang te zijn, dat er onbeheersbare situaties zijn. De informatie wordt ook
vertrouwelijk behandeld en zal niet naar de persoon herleidbaar elders worden gepresenteerd;
We heel ontspannen mogen zijn en dit vaak ook hele vrolijke momenten zijn, omdat Jezus
Christus verheerlijkt wordt.

Bevrijdingsbediening:

Meestal wordt de bediening gestart met een lofprijzing aan Christus, die alle macht heeft in de hemel
en op de aarde. Indien de confident zwaar gebonden is, vinden dan meestal al direct allerlei
manifestaties plaats. Het volstaat dan met het geven van de opdracht in de Naam van Jezus aan deze
demonen om de persoon te verlaten. Soms ontstaat er nog enige weerstand, maar wanneer men
volhardend deze macht bestraft, dan wijkt die altijd! Na de inleidende tijd van lofprijzing en gebed
(vaak ook om bescherming van familieleden en betrokkenen) gaat een begin gemaakt worden met de
bevrijdingsbediening. Soms kan ook een bijbelgedeelte gelezen worden als introductie, zeker wanneer
de kwestie heel duidelijk is. De bevrijdingsbediening start wanneer er een duidelijke opdracht
plaatsvindt aan de machten, die genoemd worden bij naam, om de persoon te verlaten. Daarvoor
wordt gekozen uit de lijst van punten die in het interview ter sprake kwamen. Heeft de persoon een
verleden met spiritisme, dan wordt er iets gezegd in de trant van: geest van spiritisme, ik gebied je in
de naam van Jezus Christus (naam confident) te verlaten en ik zeg je dat je kracht gebroken is door
de overwinning van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Indien er dan manifestaties optreden
kan men rustig doorgaan met deze macht aan te spreken. Anderen kunnen dit aanvullen door daarop
in te gaan met concretere openbaringen of door ondersteunend te bidden. Wanneer er vrede ontstaat
over dit onderdeel, dan kan een ander aspect aangepakt worden. Het is niet noodzakelijk dat iemand
manifesteert! Soms is de overmacht van het bevrijdingsteam voor deze demonen zo sterk, dat ze er
de voorkeur aangeven zonder veel wapengekletter te vertrekken. Soms is er wel een manifestatie: de
persoon begint te geeuwen of te boeren, schreeuwt, krijst of schokt over het hele lichaam, valt op de
grond en kronkelt daar rond, soms verliest de persoon het bewustzijn en in andere gevallen neemt
men een bepaalde lichaamshouding aan die onnatuurlijk is. In alle gevallen is er weinig reden tot
paniek. Ook niet wanneer in sommige situaties de demonen door iemand heen gaan spreken. Meestal
is dit misleidend en bijna altijd wordt dan ook geprobeerd de aandacht te verleggen. Ga daar niet op
in, begin ook geen discussie, het is tijdrekken, maar blijf doelbewust richting geven aan het proces.
Het heeft ook geen nut om uitvoerig namen te vragen van de boze machten. Elk antwoord kan
immers onbetrouwbaar zijn. Steeds weer opnieuw is bevrijding merkbaar doordat we geestelijk een
vrede of een rust ervaren, die verfrissend is. Soms komt snel daarna weer een andere macht manifest
in de persoon, maar benut elk moment van vrede voor lofprijzing. Demonische machten gruwen er
van als er lofprijzing plaatsvindt! Vaak zal nadat verschillende (bekende) gebieden dooorgebeden zijn
er ook wat meer inzicht komen vanuit openbaring. Soms worden dan enkele vragen gesteld, soms
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wordt er ook op ingestapt met een aangeven dat men zich daartoe geleidt wordt. Vaak zal dan ook
aan de persoon gevraagd worden of dat het herkenbaar is. In die communicatie ontwikkelt zich dan
het vervolg van de bevrijdingsbediening. Vaak zal er ook in geestelijke zin een "deksel" bij de mensen
opengaan, waar eerst een bedekking was. Men gaat dan pas de dingen zien, zoals ze echt zijn. We
dienen goed te beseffen dat veel "gedemoniseerde" mensen ook in een denktrant gekomen zijn, die
benauwend is of onbeheersbare dwangmatigheden kent. Door bevrijding valt vaak het hele systeem
weg wat men opgebouwd heeft aan angsten en manipulaties voor zelfhandhaving. Lang vergeten
herinneringen komen dan boven. Verblindingen die gelegd waren door het rijk der duisternis vallen
als schellen van de ogen. Vanuit een nieuw inzicht kan de persoon dan het bevrijdingsteam zelf
materiaal aanreiken voor verdere acties. Als regel is het dan mogelijk daarna vrij snel tot vrede te
komen in de persoon en is elke vorm van demonische activiteit die zich als een persoonlijkheid
manifesteert verdwenen. Afsluitend zal er vaak een moment zijn, waarop het team samen zingt in
lofprijs en aanbidding. Neem ook hier de tijd voor. Daarna wordt gemeenschappelijk door het team
voor een verdere vervulling met de Heilige Geest gebeden onder handoplegging.

Nazorg /follow-up
Na afloop van de feitelijke bediening wordt door het team de verdere begeleiding weer overgedragen
aan de pastorale helper(s). Men zal als regel wel aangeven dat het mogelijk kan zijn dat iemand nog
eens terugkomt voor een verdere bevrijding. Omdat er zoveel veranderd meestal voor de confident, is
het raadzaam om een dag na de bevrijdingssessie nog eens even contact te hebben en ervaringen uit
te wisselen. Soms heeft iemand bemoediging nodig, maar help hem/haar op eigen benen te gaan
staan.
Vaak zal iemand moe of zelfs uitgeput zijn van de bevrijdingsbediening en dan wordt ook aangegeven
dat het goed is om lekker uit te rusten, je te ontspannen en daar de tijd voor te nemen. Verder zal er
ook een nieuwe vervulling van het leven kunnen gaan komen met het Woord van God. Het is goed
voor de persoon wanneer hij/zij de bijbel opnieuw gaat lezen en tot zich laat spreken. Vaak zullen
nieuwe inzichten geboren worden, die tot die tijd onder een bedekking lagen. In dit verband is het
proces van het komen in de waarheid heel belangrijk. En daar heeft het Woord van God alles over te
zeggen.

Onderscheiding van geesten
In het proces van bevrijding speelt de gave van het onderscheiden van geesten een belangrijke rol.
Daarom kort enkele opmerkingen daarover: Allereerst heeft deze gave geen betrekking op die
gebieden, waar sprake is van bewuste zonden en feitelijk zichtbare manifestaties. Vaak weet de
confident zelf precies aan te geven waar de ingang is geweest voor het rijk der duisternis. Daar waar
het Woord van God duidelijk is in haar onderwijs, hoeft niet nog eens een andere openbaring
gevraagd te worden, maar dient men gewoon bijbels te handelen. (Ook al komt iets als bevrijding
misschien in onze traditie niet voor!)In de tweede plaats is er een gebied wat we "ervaring" noemen.
Bepaalde geesten, en concrete bindingen worden herkenbaar voor het team. Soms zijn dan enige
signalen reeds voldoende. Het werk der duisternis wordt niet gekenmerkt door een grote mate van
originaliteit. Paulus stelde reeds: Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend (2 Cor. 2:11). Ook hier
geldt dat de bijbel onze ervaring en inzicht moet ondersteunen. In de derde plaats komt er dan ook
een gebied in beeld waarin het team de dingen niet weet, of niet onder woorden weet te brengen.
Daarbij komt het aan op de gave van het onderscheiden van geesten. Dit betekent dat iemand een
openbaring ontvangt in de vorm van een beeld, een sleutelbegrip, een bijbelgedeelte, waarin een
parallel is met de geest of de zonde, een profetie, een indringende vraag, een doorzicht in situaties of
een inzicht in de verdere aanpak, waardoor het proces van bevrijding gecontinueerd wordt en er een
doorbraak plaatsvindt.Vaak zal de gave van het onderscheiden van geesten zichtbaar zijn in de
vragen die gesteld worden aan de persoon. De reactie/manifestatie die daarop plaatsvindt toont dan
meestal wel of het raak is of niet. Het is ook een onderdeel van de gave van onderscheiding dat men
weet of een geest ook de persoon verlaten heeft. Zeker, wanneer er weinig of geen manifestaties
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plaatsvinden is dit een belangrijk gegeven. Bevrijding is echter niet alleen dat inwonende geesten
verdwijnen, maar ook dat kettingen verbroken worden waardoor de boze mensen gevangen houdt. In
die zin komen ook bolwerken, schansen en redeneringen in beeld. (2 Cor 10:4) Het ervaren van vrede
(innerlijk en vaak ook qua atmosfeer in de ruimte) is een indicatie, hoewel er op termijn meer komt
kijken dan dat alleen, want aan de vruchten herkent men de boom. Vrijheid in een gezamenlijke
afsluitende lofprijzing kan ook een indicatie zijn.

Hanteren eventuele manifestaties
Manifestaties zijn er velerlei en maken de bevrijdingsbediening in sommige ogen spectaculair en
roepen tegelijkertijd angst en onzekerheid op. De literatuur put zich daar ook vaak in uit om ze te
beschrijven. In het algemeen gelden enkele regels die ons helpen een goed zicht te krijgen op deze
verschijnselen.
1.

Manifestaties vormen een normaal onderdeel van bevrijding. We zien dit bij Jezus
plaatsvinden en ook bij de discipelen. Dus wij worden op dat punt ook niet met rust gelaten. Er
voor weglopen heeft dus geen enkele zin, aanvaard het als een gegeven, wat echter ons niet
moet beheersen, maar wat een signaal is van de eindstrijd die in de persoon plaatsvindt;

2.

Manifestaties worden het snelst afgebroken door aanwezige autoriteit in de naam van Jezus
Christus. Een "zwak" team heeft meer te maken met manifestaties die onbeheersbaar zijn, dan
een "sterk" team (de zonen van Sceva Hand. 19:13-20).

3.

Manifestaties zijn pogingen van de geestelijke wereld om bezit te blijven houden van mensen.
Zij willen daarbij imponeren, domineren en soms ook intimideren. Soms zaaien ze
verdeeldheid tussen mensen, soms proberen ze iemand bang te maken. De bevrijding wordt
niet gecontinueerd door "informatie op te vragen van deze geesten. Ze zullen vaak misleidend
en bedekkend reageren.

4.

Manifestaties stoppen als regel het snelst, wanneer men begint met lofprijzing aan Christus.
Reageer niet angstig of krampachtig op deze zaken. Het helpt niet en maakt het ook niet
beter.

5.

Excessieve reacties in de zin van geweld, schreeuwen, krijsen, rollen over de grond,
dierengeluiden, braken, etc. kunnen met rust en ontspannenheid tegemoet getreden worden.
Vaak herinnert de confident het zich ook niet meer na afloop. Indien er een sterk vermoeden is
dat iemand gewelddadig kan reageren is het zinvol dat meerdere mensen beschikbaar zijn. In
excessieve situaties is het goed om de persoon te vragen je aan te kijken. Het is dan mogelijk
om waarachtige liefde en aanvaarding naar deze persoon te demonstreren. Het rijk der
duisternis haat een atmosfeer van liefde, aanvaarding en vergeving.

6.

Een waarschuwing geldt met name voor die manifestaties die wat minder zichtbaar zijn, maar
zich uiten in mis- of verleiding. Soms zal een geest van verleiding trachten zich via een
confident te manifesteren om anderen daarin mee kunnen nemen. Alleen al om die reden is
het goed dat men niet alleen bidt voor bevrijding. Vaak zal ook de bevrijding toch met enige
emoties gepaard gaan. Het is goed wanneer er dan een veilig kader is. Een vrouw in het team
kan bijvoorbeeld andere vrouwen geborgenheid geven. Er zijn echter ook situaties die op
andere manieren misleidend zijn of risico's in zich dragen. Vrome demonen verborgen zich nog
wel eens achter een medelijden opwekkend verhaal of vele tranen. Vaak zal een concreet
signaal zijn voor misleiding, wanneer de tijd van de bevrijdingsbediening verdaan wordt met
gesprekken en niet met bidden en lofprijzing vervuld is;

7.

Verwacht overigens wel positieve manifestaties. Doorbreken van berouw, uitbarstingen van
grote vreugde, soms kan iemand de heerlijkheid van God zo sterk ervaren en doordat hij/zij
dat (nog) niet weet te hanteren valt men dan soms of is men krachteloos. Dit zijn vaak vormen
van dissociatie, waar de persoon mee om zal moeten leren gaan. Excessief lachen kan van de
verkeerde kant komen, hoewel vreugde er zeker zal zijn. De positieve manifestaties worden
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herkend aan de vruchten en hun bijbelse gehalte.

Afronding begeleiding
De begeleiding van de confident voor wat betreft het bevrijdingsteam is afgerond, wanneer ieder lid
van het team vrede heeft over het "vrij" zijn van de persoon en hij/zij ook geen symptomen meer met
zich meedraagt die gedemoniseerd gedrag tonen. Enkele criteria zijn dan dat de confident ervaart:
dat de klachten die aanleiding vormden tot de bevrijdingssessie(s) geheel of voor het grootste
gedeelte verdwenen zijn (Er blijft soms een bepaalde gevoeligheid, die alleen door tijd en goede
keuzes hersteld wordt);
er concrete en zichtbare doorbraken plaatsvinden in gedragspatronen en de omstandigheden
(van bijv. onheil en geweld) zich in goede zin wijzigen. (bijv. loskomen van bindingen aan
personen en materiële zaken);
de wil van de persoon op normale wijze aanspreekbaar is, er hoop en verwachting is voor de
toekomst;
en er vrede en blijdschap komt in het leven van de confident;

Tot slot
De bevrijdingsbediening is een signaal van het Koninkrijk Gods wat zich baanbreekt met geweld. Als
zodanig is het van het grootste belang dat we daarin functioneren. Hoewel nuchterheid en gepaste
wijsheid onontbeerlijk zijn, is teveel voorzichtigheid op dit gebied voor de gemeente vaak destructief
geweest. We ontdekten velen, die na een simpele bevrijdingsbediening tot vrijheid in Christus
kwamen. Sommigen waren meer dan twintig jaar reeds in de gemeente en er kwam een nieuwe
vreugde en een nieuwe liefde voor Christus in hun bestaan. Jaren waarin het juk op hun schouders
had gelegen wat hard en meedogenloos was, werden omgekeerd in tijden van vreugde en genade.
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