De waarheid over Duivelen, geestverschijningen en geesten
Door Justin Johnson
Veel te weinig Christenen nemen duivelen, geestverschijningen en geesten niet serieus genoeg.
Ofwel worden ze te licht opgevat en worden ze het onderwerp van tekenfilms, verzinsels en feestelijke
vrije dagen, ofwel worden ze omringd door bijgeloof en angst.
Er zijn veel valse ideeën, bijgeloof en heidense ideeën over de geestenwereld, maar de Bijbel is de
enige bron die in deze kwestie kan worden vertrouwd. (Het is geïnspireerd door God, die de enige
betrouwbare autoriteit is op het gebied van geestelijke zaken.)

Geesten zijn echt

Ten eerste zou elke Christen in geesten moeten geloven. Een geestverschijning is een geest of ziel
zonder lichaam, een immaterieel persoon.
Als je sterft, geef je jouw geest (Gen. 25:8).
“Gen. 25:8: En Abraham gaf den geest en stierf, in goeden ouderdom, oud en des levens zat, en hij
werd tot zijn volken verzameld.
God is een Geest (Johannes 4:24). De Heilige Geest is God (Matth. 28:19; Handelingen 5:3). Jezus gaf
de geest toen hij stierf aan het kruis (Lukas 23:46).
“Joh. 4:24: God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
“Matth. 28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb
“Lukas 23:46: En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.
En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

“1 Kor. 6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is,…..”.
Als iemand denkt dat dit allemaal onwetenschappelijk of mythisch is, denk dan eens aan het gesprek
tussen wetenschappers over de vraag of er geesten in machines aanwezig kunnen zijn, of hoe we dat,
wat immaterieel aan ons is, kunnen overbrengen naar robots en computers.
(De Bijbel is niet anachronistisch, hij is zijn tijd ver vooruit.)
“anachronistisch” betekent: “in strijd met de heersende tijdrekening”.

Opmerking van de vertaler: In Openbaring 13:11-15 kunt u lezen dat er aan een beeld een geest wordt
gegeven. Verdere uitleg is in dit artikel niet mogelijk
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De duivel bestaat echt

Ten tweede is de Duivel echt, en dat geldt ook voor de vele duivelen en boze geesten die hem zijn
gevolgd in zijn rebellie tegen God. (De Bijbel noemt ze geen demonen, wat goed of slecht kan zijn;
duivelen zijn altijd slecht.)
Bovendien kennen alle duivelen en boze geesten God, Jezus en zelfs de apostel Paulus (Handelingen
19:15; Jakobus 2:19). Dit is meer Bijbels dan de meeste mensen weten.
“Hand. 19:15: Maar de boze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden,
wie zijt gij?
“Jak. 2:19: Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

Jezus werd verzocht door de duivel (Mattheüs 4:1). De duivel heeft strikken gelegd voor de mensen (1
Tim 3:7; 2 Tim 2:26; 2 Kor 11:14). Christenen worden geïnstrueerd om stand te houden tegen de listen
van de duivel (Ef 6:11), en mogen niet onwetend zijn over zijn listen (2 Kor. 2:11).
“Matth. 4:1: Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den
duivel.
“1 Tim. 3:7: En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet
valle in smaadheid, en in den strik des duivels.
“2 Tim. 2:26: En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen
waren tot zijn wil.
“2 Kor. 11:14: En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
“Ef. 6:11: Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des
duivels.
“2 Kor. 2:11: Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.
Denk eens aan de opkomst van toverij, spiritisme en het najagen van geestelijke energie en kracht door
geesten die niet van de God van de Bijbel zijn.
Dit alles is door God verboden, omdat het ertoe leidt dat mensen worden misleid, gecontroleerd en
uiteindelijk de bezitting worden van wezens die geen waarheid, gerechtigheid, vrede of vreugde
uitdragen.
Alleen God kan onze geestelijke behoefte vervullen. Alleen de waarheid kan duivelen, boze geesten en
hun leugens onthullen voor wat ze zijn - goddeloos. Alleen geloof in Gods woord kan je ogen verlichten.

Ben u bezeten?

Ten derde, door in het evangelie te geloven, bent u verzegeld met de heilige Geest der belofte en
bent u verlost uit de macht van de duisternis (Ef 1:13; Kol 1:13).
“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid
gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest
der belofte;
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“Kol. 1:13: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van
den Zoon Zijner liefde;

In de Bijbel bezitten boze geesten en duivels mensen en zorgen ervoor dat ze vreemde en soms
krachtige dingen doen. Dit kan een beangstigende zaak zijn voor degenen die niet gered zijn of geen
kennis hebben van de ware kracht van Christus.
Voor degenen die gered zijn door het evangelie van Christus, heeft God niet de geest van angst
gegeven (2 Tim 1:7).
“2 Tim. 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der
liefde, en der gematigdheid.
Waarom heeft God dat niet gedaan?
Christenen worden door de Heilige Geest tot leden van het lichaam van Christus gemaakt zodra we op
het evangelie vertrouwen (1 Kor. 12:13). We worden Gods bezit, en de Duivel heeft geen aanspraak of
macht om dat bezit af te nemen van de Machtige op wie we vertrouwen (Ef 1:14; Ef 1:22; Kol 2:10).
Dat is Gods grote kracht door Christus.
“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij
Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.
“Ef. 1:14: Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs Zijner
heerlijkheid.
“Ef. 1:22: En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een
Hoofd boven alle dingen;
“Kol. 2:10: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
Dit wil niet zeggen dat Christenen niet kunnen worden beïnvloed door de duivel of boze geesten. Satan
belemmerde Paulus en Satan heeft dienaren (1 Thess. 2:18; 2 Kor. 11:15). Maar daarom zouden
Christenen de waarheid over boze geesten alleen uit Gods woord moeten leren, niet uit verhalen,
tekenfilms, heidense mythen of Katholieke tradities.
“1 Thess. 2:18: Daarom hebben wij tot u willen komen (immers ik Paulus) eenmaal en andermaal, maar
de satanas heeft ons belet.
“2 Kor. 11:15: Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars
der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Reageren op boze geesten
De manier waarop onze cultuur omgaat met geestelijke fenomenen is door het te negeren, te
ontkennen of ermee te spelen en te denken dat het onschadelijk is. De wijdverbreide aanwezigheid
van kwaad en leugens in onze cultuur is deels een gevolg van het wijd open laten staan van die deur.
Christenen krijgen de opdracht om de duivel geen plaats te geven (Ef 4:27). De enige heilzame bron
van geestelijke kracht komt van God.
“Ef. 4:27: En geeft den duivel geen plaats.
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De manier waarop religies omgaan met geestelijke verschijningen is met onwetendheid, bijgeloof,
ontkennen, rituelen en bezweringen. Het is geen toeval dat bizarre geestelijke activiteit het meest
wordt gevonden in religieuze groepen die beweren toegang te hebben tot geestelijke kracht, maar die
het evangelie der genade Gods niet kennen.
Niet-geredde mensen die God dus niet kennen, en die toegang krijgen tot geestelijke kracht is een
recept voor duivelse rampen. Misschien is de reden dat er zo'n behoefte aan exorcisten in de
Katholieke Kerk is dat hun parochianen niet worden beschermd door het evangelie van verlossing. Dat
is een beangstigend iets.
De manier waarop de Bijbel reageert is met de kracht van God in het evangelie van Jezus Christus
(Rom. 1:16). Elke keer dat een ziel gered wordt, wordt hij verlost uit de macht van de duisternis (Kol.
1:13). Elke keer dat een ziel tot kennis van de waarheid komt, wordt hij verlost van de strik van de
duivel (2 Tim 2:26).
“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot
zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
“Kol. 1:13: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van
den Zoon Zijner liefde;
“2 Tim. 2:26: n zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen
waren tot zijn wil.
Als Christenen de Bijbel niet serieus nemen, nemen ze duivels, schimmen en geesten niet serieus
genoeg.
Hoe moet je reageren op duivelen, geestverschijningen en geesten als je ze niet begrijpt? Dit leidt tot
een toenemende onwetendheid en angst wanneer ze worden geconfronteerd met hun realiteit.
Christenen krijgen de opdracht om hen te weerstaan met het woord van God (Ef 6:13-18). Christenen
zijn vaak in een strijd verwikkeld zonder de wapenrusting van Efeze 6 te kennen. Dat is een zekere
manier om te verliezen.
“Ef. 6:13-18: 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den
bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen
der gerechtigheid;
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen
zult kunnen uitblussen.
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle
gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

Duivelen, geestverschijningen en geesten zijn echt, maar we hoeven ze niet te vrezen als we
vertrouwen op de kracht van God door het evangelie van Jezus Christus. Leg de geest van
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onwetendheid en angst voor onzichtbare dingen af. Doe kracht, liefde en de gezonde leer aan van
Jezus Christus.
“Ef. 6:10: Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
“2 Tim. 1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der
liefde, en der gematigdheid.
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