John Bax

Kan een gelovige bezeten zijn?

Vraag tijdens een jeugdweekend:
Kan een gelovige bezeten zijn? Hoe kan het dat een
gelovige zo verstrikt raakt door duistere machten, dat
het uiterlijk lijkt alsof hij bezeten is?

Antwoord:
Het is mogelijk de satan en zijn trawanten teveel te
eren door alles op hun conto te schrijven. Anderzijds
zei Luther: ‘Wie het bestaan van de duivel loochent, is
al door hem overwonnen’. Het negeren van de satan is
eveneens hem teveel eren. Boze geesten hoeven we
niet op te zoeken, maar ook niet uit de weg te gaan. We
worden ertoe opgeroepen de duivel te weerstaan:
“Weerstaat hem” (1 Petr. 5:9). We moeten alleen
geleid worden door het Woord van God, handelen
onder de leiding van de Heilige Geest, opdat in alles
uiteindelijk de Heer Jezus de eer zal ontvangen en
niemand anders.
Bezetenheid suggereert een willoos werktuig of
marionet van de satan te zijn, alsof er een complete
machtsgreep
in
een
persoon
zou
hebben
plaatsgevonden, wat beslist niet het geval hoeft te zijn
bij iemand die een boze geest heeft. Als we dus met
bezetenheid bedoelen, dat een gelovige compleet is
overgenomen en het bezit is van een onreine geest en
nu naar een andere meester luistert, zodat hij of zij
volkomen onder controle van de satan staat, dan kan ik
zonder aarzeling zeggen dat geen enkel ware christen
zoiets kan overkomen. Want de ware wedergeboren
christen is het eigendom van God, op grond van het
volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. De duivel
heeft zijn gezag over de gelovige verloren en heeft zijn
macht hierover moeten prijsgeven (Hebr. 2:14-15).
Dus bezetenheid in de zin van totaal bezet zijn, kan bij
een wedergeboren christen niet voorkomen. En als het
schijnt voor te komen op het christelijk erf, kan ik
alleen maar de raad geven om in het pastoraat de
aandacht te richten op bekering en belijdenis van
zonden, zodat het ook duidelijk mag worden of de
persoon in kwestie tot werkelijke overgave is gekomen
aan God, en hij of zij zijn of haar leven heeft
toevertrouwd aan de Heer Jezus Christus. Mensen die
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zich bekeren van de duisternis tot het licht en van de
macht van de satan tot God, ontvangen vergeving van
zonden en een erfdeel onder de geheiligden door het
geloof in de Heer Jezus (Hand. 26:18). Zij worden uit
de machtssfeer van de satan bevrijd, zijn
eigendomsrecht wordt hierbij opgeheven en zij worden
Gods eigendom gemaakt.
Christus heeft ons verlost uit de macht van de
duisternis; wij zijn overgebracht in het Koninkrijk van
de Zoon van Gods liefde (Kol. 1:13). “En u, toen u
dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid
van uw vlees, u heeft Hij mee levend gemaakt met Hem,
terwijl Hij ons alle overtredingen vergeven heeft; de
schuldbrief die tegen ons getuigde, door zijn
inzettingen en die onze tegenstander was, heeft Hij
uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het
kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten
ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis
over hen getriomfeerd” (Kol. 2:13-15; zie ook Hebr.
2:14-15).
De schuldbrief die tegen ons getuigde, is dus
weggedaan. Op grond daarvan kan de duivel een
christen, hoe occult belast hij ook kan zijn, niet uit de
hand van de Heer Jezus roven (Joh. 10:28). Roven is
namelijk onrechtmatig en met geweld iets wegnemen
van iemand die zwakker is. Het Griekse woord
"daimonizomai" betekent: gedemoniseerd zijn en heeft
meer te maken met ‘bezetting’ dan met ‘bezitten’. We
spreken van bezetenheid, als een vreemde
persoonlijkheid zich van iemand meester maakt en als
de geest van die persoon zelf wordt teruggedrongen.
Het kenmerk is dan dat de vreemde persoonlijkheid
door de mond van die persoon zelf gaat spreken. Deze
vorm komt in het gewone pastoraat weinig voor.
We spreken gewoonlijk liever over ‘belasting’ of
‘gebondenheid’ (vgl. Luc. 13:16). Dan is er sprake van
grote onvrijheid op lichamelijk gebied (ziekten waarbij
de geneeskunde geen echte oplossing biedt), en van
dwangneurotische gedragspatronen (die vooral
veroorzaakt
worden
door
een
dwangmatig
denkpatroon). Ook hier zullen we voorzichtig moeten
zijn om alles te brengen op het gebied van demonische
gebondenheid of beïnvloeding, omdat ook vaak
lichamelijke zwakheid en traumatische ervaringen een

1

grote rol kunnen spelen hierin. Ook het effect van
medicijnen en drugs kunnen een oorzaak zijn van deze
gedragspatronen.
Wedergeboren christenen zijn gered uit de macht van
de duisternis (Kol. 1:12-13; Ef. 4:1-3). Toch heeft
iedere christen de opdracht staande te blijven, en wel
door de wapenrusting van God ter hand te nemen (Ef.
6:10-20). De Heilige Geest woont permanent in de
gelovige (1 Kor. 3:16; 6:19). Satan probeert ons altijd
te verleiden, zodat wij niet in gemeenschap zijn met de
Heer Jezus en met onze God en Vader. De gelovigen
tot zonde te verleiden, zodat wij onvrede hebben – dat
probeert de tegenstander elke dag en daartoe heeft hij
veel brandende pijlen op zijn boog. De christen heeft in
zichzelf geen enkele bescherming hiertegen. Overgave
aan God is nodig, toewijding, veranderd worden door
de vernieuwing van ons denken, beproeven wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is
(Rom. 12:1-2). De wapenrusting van God aandoen
geeft bescherming (Ef. 6:10-20). Als wij onze positie
weten en ook ernaar leven, zullen wij ook standhouden
en weerstand kunnen bieden aan de duivel (Jak. 4:7),

die dan van ons wegvlucht.
Er zijn grenzen aan Satans macht! Hij is machtig, maar
niet almachtig. Hij kan een gelovige niet verloren doen
gaan. God laat soms dingen toe in het leven van een
gelovige (2 Kor. 12:7-8; Openb. 2:10). God heeft,
ondanks onze zwakheid en ons falen, alles in de hand.
Hij schenkt altijd weer genade. En niemand zal ons
kunnen roven uit de handen van de Heer Jezus en van
de Vader, waarin wij veilig geborgen zijn (Joh. 10:2730).
“Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten
strijde naar het vlees, want de wapenen van onze
veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot
het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen
en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis
van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene
brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus” (zie
2 Kor. 10:3-5).
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door
Hem die ons heeft liefgehad” (Rom. 8:37).
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