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Voorwoord

H

et was tijdens een evangelisatieactie van Youth for
Christ in Noord Holland, ergens in de jaren ‘70 van de
vorige eeuw, dat ik een jonge man ontmoette, die zich
vreemd gedroeg. Je kon gewoon met hem praten, totdat je de
naam ‘Jezus’ noemde. Dan leek het alsof hij een stomp in zijn
maag kreeg en kromp hij ineen. Aanstellerij was mijn eerste
gedachte. Psychisch niet helder in zijn hoofd. Maar na verloop
van dagen kwam zijn verhaal er stukje bij beetje uit.
Hij vertelde dat hij christen was geweest. Maar als hippie
verslaafd was geraakt aan heroïne. Op een dag had hij een heftige behoefte aan een shot heroïne, maar hij had geen geld. Op
zijn zolderkamer bad hij tot God en vroeg om een shot. Er gebeurde niets. In een opwelling bad hij tot de duivel: ‘Als jij mij
een shot heroïne bezorgt, zal ik voortaan jou toebehoren.’ Tot
zijn stomme verbazing kwam op dat moment een vriend de
zolderkamer binnenlopen. Die keek hem aan en zei: ‘Jongen,
wat ben jij toe aan een shot heroïne. Hier, je krijgt er één van
mij.’ Vanaf dat moment had hij de naam van Jezus niet meer
kunnen verdragen. Andere machten hadden de controle over
zijn leven overgenomen en het was van kwaad tot erger gegaan.
Eerlijk gezegd heb ik die jongen toen niet kunnen helpen. Ik
wist niet wat ik moest doen. Natuurlijk, heb ik voor hem gebe-
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den. Dat kostte hem de meeste pijn en moeite, maar er kwam
geen bevrijding. Enige tijd later volgde ik het onderwijs van dr.
Kraan en ds. van Dam over de dienst van genezing en bevrijding in de kerk. Er ging een wereld voor me open. Nog steeds
zijn deze twee mannen voor mij ‘autoriteiten’ op dat gebied,
ook al zijn ze al lang geleden overleden.
Een aantal jaren geleden ontmoette ik Jan Huitema. Hij was
collega-predikant in Heerenveen. We spraken over het Evangelisch Werkverband, dat ontstaan was als een vernieuwingsbeweging binnen de Protestantse kerk (toen nog volop in wording). Hij daagde me uit om binnen het werkverband te gaan
nadenken over de plaats van de dienst van genezing en bevrijding in de kerk. ‘Want,’ zei hij, ‘dat is in veel opzichten een vergeten hoofdstuk. Hoort dat niet bij de geestelijke vernieuwing
van de kerk?’
Het was het begin van een jarenlange samenwerking, onder
meer binnen de werkgroep ‘Genezing en bevrijding’ die werd
opgericht. Ik heb Jan leren kennen als een bescheiden en erudiet mens. Maar ook als een bewogen mens, die tot het uiterste
gaat om zich in te zetten voor de bevrijding van mensen uit het
web van occultisme en gebondenheid. Voor mij is hij dé ‘opvolger’ van mensen als Kraan en Van Dam.
Zijn rijke ervaring en brede kennis hebben mij ertoe gebracht hem aan te moedigen dat eens aan het papier toe te vertrouwen. De vrucht daarvan vindt u in dit boek.
Het is geen boek waarin uitgebreid beschreven wordt hoe
de dienst van genezing en bevrijding functioneert. Het is veeleer een boek vol verhalen over de onzichtbare wereld ‘tussen
hemel en aarde’. Jan Huitema geeft ons inzicht in de duistere
wereld van machten en heersers in de hemelse gewesten. Zelf
noemt hij hen ‘de bewoners van de zolder van deze wereld’.
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Hij neemt daarbij duidelijk stelling en maakt scherp onderscheid tussen God en de heilige engelen in de hemelse heerlijkheid én de imitatiemachten die uit de hemel zijn geworpen en
tussen hemel en aarde vertoeven, op de zolder van deze wereld.
Hij laat zien hoe die machten een destructieve invloed uitoefenen op de levens van mensen en in onze samenleving. Het
is dus geen prettig boek om te lezen, maar wel een uiterst leerzaam boek, dat uitloopt op de verheerlijking van Jezus, de Heiland, die de macht van zonde, dood en satan verbroken heeft.
De droom van Jan is een kerk, die als viersterren kuuroord
heil zal brengen aan zieken en gebondenen. Hij heeft er zelf een
grote bijdrage aan mogen leveren door zijn ijver om de dienst
van genezing en bevrijding haar plaats in de kerk terug te geven.
Met dit boek geeft Jan Huitema ons een schat aan informatie.
En hij daagt ons uit: Willen wij werkelijk een kerk naar Gods
hart zijn, ook als het gaat om de geestelijke strijd in de hemelse
gewesten?
Terschuur, voorjaar 2010
ds. Hans Eschbach,
directeur van het Evangelisch Werkverband
binnen de Protestantse kerk Nederland.

Inleiding

EEN OPLEVING VAN HET BOVENNATUURLIJKE
Wij maken in onze tijd een opleving van het bovennatuurlijke
mee. Een medewerkster van AstroTV vroeg in haar programma
aan een mevrouw: ‘Dus u wilt weten welke engel bij u is om u te
helpen en te ondersteunen?’ Degene die haar belde, zocht duidelijk hulp in een voor ons niet zichtbare werkelijkheid. Overal om ons heen stuiten wij op de aanwezigheid van die andere
wereld. Mensen kopen een huis en horen er klopgeluiden. Het
medium Char verzamelt op RTL4 een trouwe schare gelovigen
en nieuwsgierigen rondom zich, wanneer ze op de beeldbuis in
contact treedt met de geesten van overledenen. Ze schenkt verdrietige mensen troost. Het lijkt een interessante wereld. Zouden we daar kunnen vinden wat wij zoeken en weten willen?
Anderen pendelen om erachter te komen hoeveel kinderen ze zullen krijgen. Terwijl de kerken langzaam leger worden, neemt het aantal bezoekers van paranormale beurzen toe.
Mensen hebben een niet te stillen honger naar wat er nog meer
is tussen hemel en aarde. Ook zijn velen teleurgesteld in de reguliere geneeskunde. Ze zoeken hun heil in andere therapieën,
raadplegen deskundigen in het alternatieve circuit en zijn bereid om heel ver te gaan in hun verlangen naar genezing. Misschien bestaat er geen persoonlijke God, maar is de werkelijkheid zelf goddelijk en komt de beste hulp uit een niet zichtbare
wereld om ons heen.
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WAT ZEGT DE BIJBEL ONS
Elke religie heeft haar eigen visie op, en benadering van, de
onzichtbare werkelijkheid van geesten, goden en engelen. Zo
ook de kerk van Jezus Christus, die leeft met de Bijbel als het
geopenbaarde Woord van God. In de Bijbel wordt niet met de
wereld van het bovennatuurlijke geflirt en wie dat wel doet,
wordt ernstig door God gewaarschuwd. De niet-zichtbare
werkelijkheid is allesbehalve onschuldig of vrijblijvend. In het
grote gebied tussen hemel en aarde werken Satan en zijn gevallen engelen. In Jesaja 14:12-15 en Ezechiël 28:12–19 lezen we
over zijn verdorven aard. Hij is Gods tegenstander, in de hof
van Eden (Genesis 3) heeft hij de mens geïnjecteerd met het gif
van de zonde, en toen Jezus als overwinnaar zijn plaats naast
de Vader innam, is Satan uit de hemel gesmeten (Openbaring
12:1-18). Sindsdien houden hij en zijn kompanen zich op in de
‘hemelsferen’, waarover de bijbel spreekt in Efeziërs 6:12.
Het feit dat Satan Jezus kon verzoeken en Hem alle koninkrijken van de aarde kon aanbieden, bewijst zijn onvoorstelbaar grote, geestelijke macht. Zijn medewerkers (demonen)
oefenen die macht uit door beïnvloeding van onze gedachten,
paranormale geneespraktijken, toediening van ‘energie’, openbaringen, meditatietechnieken, verschijningen en boodschappen. Hun doel is om te overheersen en te gronde te richten. Het
‘onsympathieke’ van de Bijbel is dat die Satans bovennatuurlijke macht eerlijk bij de naam noemt. God waarschuwt ons voor
dit duistere rijk. De Bijbel hanteert een absoluut onderscheid
tussen de hemel, waar God woont en op bovennatuurlijke
wijze regeert, en het gebied tussen hemel en aarde, waar Satan
te vinden is en met de hem overgebleven macht, eveneens op
bovennatuurlijke wijze, actief is.
God noemt deze bovennatuurlijke werkelijkheid demonisch en ontneemt argeloze mensen de illusie ‘dat het vast wel
goed is’.
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JE ZOU WILLEN DAT ALLEEN GOD BESTOND
Ik probeer in dit boek de uniciteit en grootheid van Jezus Christus aan te tonen. Hij was niet zomaar een persoon met bovennatuurlijke vermogens, maar God de Zoon. Zijn licht verdreef
de duisternis. Zijn optreden betekende per vierkante meter
terreinwinst (de redding van zielen, genezingen, kerkstichting), terreinverlies voor de onzichtbare demonische machten.
Als mens zeg je: ‘Wat een strijd! Had dat niet anders gekund?’
En je verzucht: ‘Was er maar niets tussen hemel en aarde…’
Je zou willen dat alleen God bestond. Ik heb die klacht tijdens
het schrijven van dit boek steeds weer in mijzelf gehoord en
gevoeld. Daarom heb ik geprobeerd niet alleen een krachtige
waarschuwing te geven, maar ook de enige richting te wijzen
die hoopgevend is. Ik geef voorbeelden uit mijn eigen praktijk,
van genezingen door de Here Jezus en van de bevrijding van
mensen die slachtoffer geworden waren van de wereld van het
bovennatuurlijke.
De wereld van het bovennatuurlijke is de wereld van het occulte, omdat men niet beseft wat daar verborgen ligt, en van
het paranormale, omdat het een werkelijkheid is naast de alledaagse werkelijkheid, maar dan één vol dodelijke krachten.

DE KERK ALS TOEVLUCHTSOORD
In deze wereld staat welbeschouwd maar één herberg, waar
een barmhartige Samaritaan de gewonde man of vrouw die hij
aantreft, kan achterlaten (Lucas 10:25-37): de kerk, de gemeenschap van christenen. Het is mijn vurige wens dat mensen daar
zullen vinden wat zij nodig hebben.
Drachten, voorjaar 2010
drs. Jan Huitema.

Hoofdstuk 1.

Hoe ik tussen hemel en aarde
terecht kwam

W

e hadden afgesproken dat ik bij het kruispunt tussen Oranjewoud en Heerenveen zou instappen. Ik
reed die zaterdagmorgen mee met een collega uit
Sneek. We gingen naar een Oasedienst in Apeldoorn,waar een
fijn team van broeders en zusters zou bidden voor lichamelijk
zieken en personen die door demonen werden gekweld. Mijn
collega vertelde dat hij af en toe een lezing hield over de gevaren van magnetiseren. Hij sprak met veel kennis van zaken.
Toch hoorde ik hem met enige reserve aan. Bij minstens één
vrouwenvereniging hoefde hij niet terug te komen, omdat een
aantal dames zich hevig had geërgerd aan zijn zienswijze. Ze
vonden het een grove belediging van het gilde der magnetiseurs. Of de dominee niet wist dat sommigen uit hun familie
en anderen uit hun gemeente veel baat hadden gehad bij de bezoeken aan een magnetiseur?
Ik kon me dat wel voorstellen en vroeg me onderweg naar
Apeldoorn af waar ik aan begonnen was. Natuurlijk was het fijn
om zieke mensen beter te zien worden en opbeurende getuigenissen te horen. Ik wilde dolgraag meemaken hoe de Heer
aan broeders en zusters de autoriteit zou geven om demonen
uit te werpen. Maar die nogal extreme beoordeling van een
geneeswijze als magnetiseren kwam zeer onsympathiek over.
Wat zouden mijn eigen gemeenteleden in Heerenveen ervan

