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Jezus heeft de hoogste autoriteit in de onzicht-
bare wereld. Door te sterven aan een kruis heeft Hij 
de weg geopend om bevrijd te worden van zonden 
en bindingen.  Door op te staan uit de dood heeft Hij 
de duivel beslissend verslagen, al heeft die nog steeds 
veel invloed. 

Jezus Christus biedt ieder mens, ook jou, vergeving, 
bevrijding en vernieuwing aan.. 
• VERGEVING: zonden uit het verleden staan niet meer 

tussen God en jou in.
• BEVRIJDING: alle (ver)bindingen aan de duivel 

kunnen verbroken worden in de naam van Jezus. 
Als je bevrijding nodig hebt, vraag dan hulp aan 
christenen die God liefhebben en volgens de Bijbel 
willen leven. Weet je niet aan wie je hulp zou kunnen 
vragen, reageer dan naar het adres op dit traktaat.

• VERNIEUWING: Jezus geeft een nieuwe start. Je 
kunt een kind van God worden en eeuwig leven5

ontvangen.

5 Wie in Jezus gelooft ontvangt het eeuwige leven, maar in ons 
huidige bestaan blijft het lichaam nog kwetsbaar en onder-
worpen aan de dood. In de toekomst zal Jezus degenen die in 
Hem geloven een volmaakt en onsterfelijk lichaam geven.

Verlang je naar contact met de geestelijke wereld? 
De juiste lijn loopt alleen via Jezus. Hij is Heer 
over alle dingen, zichtbaar of onzichtbaar. Je bent 
welkom bij Hem! Onthoud goed:  

“IEDER DIE DE NAAM VAN DE HEER AANROEPT 
ZAL WORDEN GERED” (HANDELINGEN 2:21)

VOORBEELD



JE HEBT BESCHERMING NODIG ALS JE MET JE 
COMPUTER OF SMARTPHONE OP INTERNET KOMT. 
VIRUSSEN, WORMEN EN ANDERE MALWARE 
BEDREIGEN DE JUISTE WERKING VAN DE APPARAAT 
EN JE PRIVACY. JE KUNT DE BEDREIGERS SOMS 
MOEILIJK ONDERKENNEN, MAAR ZE ZIJN ER WEL.

Zoals een computer meer is dan het apparaat dat je ziet, 
zo ben jij meer dan alleen een lichaam. Je hebt een ziel 
en een geest, en zo kun je contact maken met de on-
zichtbare, geestelijke wereld. Die wereld is niet zonder 
gevaar. De Bijbel, het boek van God, laat zien dat er 
niet alleen goede machten zijn, maar ook slechte. En 
dat is ook de ervaring van veel mensen, soms door scha-
de en schande. Een computer kan geïnfecteerd worden 
met virussen. Net zo kunnen mensen die op zoek zijn 
naar geestelijke ervaringen schade lijden door gevaren 
die ze niet onderkend hebben.

Het gevaar in de onzichtbare wereld komt van iemand 
die zich tegen God verzet: de duivel.1  Hij heeft ook 
handlangers, gevallen engelen.2 De duivel probeert 
mensen weg te houden van de liefde van God en 
van Jezus Christus, de Zoon van God. 
Hoe verdorven de duivel ook is, in de Bijbel wordt 
gewaarschuwd dat hij zich voor kan doen als een 
engel van het licht (II Korintiërs 11:14). Hij kan zich dus 
‘vermommen’. De duivel houdt mensen van God weg 

1 De duivel heeft vele namen, onder andere ook satan, 
lucifer, draak, slang en vader van de leugen.

2 De gevallen engelen worden ook wel demonen of boze 
geesten genoemd.

Ook sommige alternatieve geneeswijzen en 
meditatiemethoden vinden hun oorsprong in 
het occulte. Het is daarom beter zich niet te laten 
behandelen door mensen die zich openstellen 
voor krachten uit de onzichtbare wereld om zo 
te kunnen genezen. Genezing bij Jezus Christus 
zoeken langs de weg die de Bijbel aanwijst is 
natuurlijk wel geoorloofd.
Meditatiemethoden kunnen beter vermeden 
worden als ze erop gericht zijn om de geest 
‘leeg’ te maken of als ze moeten leiden tot 
eenheid met datgene waarop de meditatie is 
gericht. Mediteren met hulp van mantra’s4 is een 
gevaarlijke techniek.

God heeft alle occulte praktijken absoluut ver-
boden, omdat Hij alleen het goede voor mensen 
wil. Leven in de invloedssfeer van de duivel leidt 
mensen uiteindelijk tot de ondergang, maar dat 
is niet wat God wil. 

GOD WIL DAT MENSEN HUN TOEVLUCHT 
NEMEN TOT JEZUS CHRISTUS.

4 Volgens oosterse zienswijze zijn dit woorden of spreuken 
die met magische of goddelijke kracht geladen zijn.

HET OCCULTE OMVAT ONDER ANDERE:
• spiritisme: contact leggen met geesten (gevallen

engelen), bijvoorbeeld met hulp van een 
medium of door glaasje draaien

• het voorspellen van de toekomst, bijvoorbeeld
door astrologie, waarzeggerij of horoscopen

• magie: de werkelijkheid bovennatuurlijk 
beïnvloeden door bezweringen en rituelen

• contact zoeken met de doden
• satanisme en hekserij

door hen te verleiden tot zonden3 en door hen op 
listige wijze ongemerkt aan zich te binden. Gelukkig 
vertelt de Bijbel welke methoden de duivel 
gebruikt, zodat we gewaarschuwd zijn.

Mensen kunnen ongemerkt aan de duivel gebon-
den raken door zich bezig te houden met occulte 
zaken. Occult betekent letterlijk ‘verborgen’ en 
duidt op praktijken en rituelen waarbij mensen zich 
buiten God en Jezus Christus om openstellen voor 
de geestelijke wereld.

3 Egoïstische daden, woorden en gedachten die ingaan 
tegen de wil van God.
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