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Eindelijk vrij!

Enkele jaren geleden sprak ik in een kerk in Zuid-Californië 
over de New Age-beweging. Als tekst had ik gekozen: ‘Maar de 
Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen 
afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van 
boze geesten volgen.’ Nadat ik mijn boodschap gebracht had, 
werd ik voor in de kerk omringd door mensen die meer wilden 
weten over het vrij zijn van geestelijke conflicten die veroorzaakt 
worden door demonische invloeden.

Midden in de kerk zat een vrouw van tweeëntwintig jaar. Na 
de dienst huilde ze onophoudelijk. Enkele mensen probeerden 
haar te troosten, maar ze duldde niemand in haar buurt. Uitein-
delijk wist een kerkeraadslid door de menigte heen te dringen 
en zei: ‘Het spijt me, mensen, maar we hebben Neil Anderson 
onmiddellijk nodig.’

Toen ik op de jonge vrouw toeliep, kon ik haar duidelijk horen 
snikken: ‘Hij begrijpt het! Hij begrijpt het!’ We slaagden erin 
haar naar een apart kamertje te leiden. Ze bleek Nancy te heten. 
Nadat ze enigszins gekalmeerd was, maakte ik met haar een af-
spraak voor de volgende week.

Toen Nancy aankwam, zat haar gezicht vol met lelijke, open-
gekrabde wonden. ‘Ik heb mezelf gekrabd, en ik kan het niet 
laten,’ gaf ze schaapachtig toe.

Ze beschreef haar afschuwelijke jeugd. Ze vertelde over haar 
vader die haar misbruikt had, en haar grootmoeder die zichzelf 
beschouwde als een zwarte heks. ‘Toen ik drie jaar was, kreeg ik 
mijn beschermers: geleidegeesten,’ vervolgde ze. ‘Ze waren mijn 
metgezellen; ze vertelden hoe ik moest leven en wat ik moest 
zeggen. Ik vond het heel gewoon dat ik geleid werd door geesten, 
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8 De Bevrijder

totdat mijn moeder me naar de zondagsschool stuurde. Ik begon 
mij af te vragen of mijn innerlijke metgezellen niet een slechte 
invloed op mij hadden. Toen ik het mijn ouders vroeg, kreeg ik 
slaag van mijn vader. Ik ben er nooit meer over begonnen!’

De geleidegeesten werden een steeds grotere kwelling voor 
Nancy. Ze zocht een uitweg, door erg streng voor zichzelf te zijn. 
Toen ze op de middelbare school zat, stelde ze haar vertrouwen 
op Jezus Christus als haar Verlosser. Toch bleven haar ‘bescher-
mers’ haar kwellen.

Na de middelbare school onderwierp Nancy zich aan het top-
punt van discipline; ze ging bij de mariniers. Ze was vastbesloten 
de hardste vrouwelijke marinier te worden; ze werd voor haar 
discipline zelfs onderscheiden. Maar haar geestelijke kwellingen 
duurden onverminderd voort en haar emoties stonden op sprin-
gen. Ze weigerde anderen te vertellen over haar geestelijke strijd, 
uit angst dat ze haar krankzinnig zouden verklaren. Uiteindelijk 
werd de druk te groot en stortte ze in. Zonder verweer liet ze 
zich op medische gronden ontslaan. Ze trok zich terug in een 
eenzaam bestaan van innerlijke onrust en pijn. In deze situatie 
verkeerde ze, toen ze naar de kerk kwam en mij hoorde spreken 
over misleidende geesten.

‘Eindelijk begrijpt iemand mij!’ besloot Nancy haar verhaal 
in tranen.

‘Zou je verlost willen worden van die geleidegeesten?’ vroeg 
ik.

Er viel een lange stilte. ‘Zullen ze echt weggaan? Of komen 
ze terug als ik thuis ben?’

‘Je zult vrij zijn,’ verzekerde ik haar.
Een uur later was Nancy vrij. Omdat ze zich nog nooit zo vrij 

had gevoeld, omhelsde ze ons. ‘Nu kan ik mensen bij mij thuis 
uitnodigen!’ juichte ze.

De duistere kant bestaat echt

In de christelijke gemeenschap hebben meer mensen soortge-
lijke ervaringen als Nancy. Ik ben al ruim twintig jaar bezig in het 
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werk van de Heer, als pastor, als geestelijk begeleider, als docent 
aan een theologische hogeschool en als spreker op conferenties. 
Het is niet te geloven hoeveel mensen ik in die tijd heb ontmoet 
en begeleid, die gebonden waren aan de duistere kant van de 
geestelijke wereld.

Ik ben niet uit eigen beweging in dit werk terechtgekomen. 
Voordat ik door God geroepen werd, werkte ik als ingenieur 
in de ruimtevaart-industrie. Als gewoon gemeentelid was ik 
niet geïnteresseerd in het occulte en het werk van demonen. 
Esoterische kennis en occulte krachten oefenden geen enkele 
aantrekking op mij uit.

Aan de andere kant heb ik altijd geloofd wat de Bijbel zegt 
over de geestelijke wereld, zelfs als het in strijd is met de al-
gemene opinie. Daarom bracht de Heer ongeveer vijftien jaar 
geleden christenen als Nancy op mijn pad, die gebonden waren 
aan allerlei vormen van satanisme en het occulte. Ik ontmoette 
ook vele gelovigen die beheerst werden door gewoonten en  
denk- en gedragspatronen die hun groei in de weg stonden. 
Ik verlangde naar bevrijding voor deze mensen, opdat ze een 
vruchtbaar leven zouden kunnen leiden. Maar ik was hiervoor 
niet opgeleid. Ik probeerde hen te begeleiden, maar maakte nog 
veel fouten. Tot mijn verbazing boekte ik ook succes. Ik ben 
tot de conclusie gekomen dat christenen erbarmelijk slecht 
voorbereid zijn op aanvallen uit het duistere rijk van Satan, 
en niet in staat zijn mensen geestelijk te begeleiden die eraan 
gebonden zijn.

God wil dat je volwassen en vrij bent

In die eerste jaren heb ik geleerd dat er twee begrippen zijn 
die de overwinning en vruchtbaarheid van een christen bepalen. 
Het eerste begrip  is volwassenheid. Paulus schrijft: ‘Dan groeien 
wij… in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus…’ 
en bereiken ‘de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom 
der volheid van Christus’ (Ef. 4:15,13). God heeft ons alles gege-
ven wat we nodig hebben om volwassen te worden in Christus 
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(2 Petr. 1:3). Maar Satan verzet zich tegen onze volwassenwor-
ding, en zal er alles aan doen om ons onwetend te houden van 
wie we zijn en wat we hebben in Christus. Aangezien we strijden 
tegen machten en overheden, en niet tegen vlees en bloed (Ef. 
6:12), moeten we eerst overwinning over de duisternis ervaren, 
voordat we helemaal volwassen kunnen worden.

Mijn boek ‘Overwinning over de Duisternis’ (uitgeverij Gi-
deon, Hoornaar) gaat over de geloofswandel van een christen en 
zijn volwassenwording in Christus. Het belicht de strategieën 
waarmee  Satan dat in de weg staat. Verder behandelt het boek 
de grondbeginselen van uw identiteit in Christus. En het laat 
zien hoe je leeft in geloof, hoe je wandelt door de Geest, hoe 
je je denken vernieuwt en afrekent met emotionele trauma’s 
uit het verleden, door geloof en vergeving. Ik raad u ten zeerste 
aan zowel Overwinning over de Duisternis als De Bevrijder te 
bestuderen.

Het tweede begrip dat een vruchtbaar christelijk leven be-
paalt, is vrijheid. Dit thema loopt als een rode draad door ‘De Be-
vrijder’. Paulus zegt: ‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft 
Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder 
een slavenjuk opleggen’ (Gal. 5:1). Deze bijbeltekst maakt ons 
niet alleen duidelijk dat God verlangt naar onze vrijheid, maar 
waarschuwt ons ook dat we onze vrijheid kunnen verliezen.

Voordat we Christus ontvingen, waren we slaven van de 
zonde. Door Christus’ werk aan het kruis is de macht van de 
zonde over ons gebroken. Satan heeft geen recht op ons en geen 
zeggenschap over ons. Hij is een verslagen vijand, maar zet alles 
in het werk om ons onwetend te houden. Hij weet dat hij u, als 
christen, kan verhinderen een vruchtbaar leven te leiden, als hij 
u kan laten geloven dat u een product bent van uw verleden, een 
slaaf van de zonde en uw gewoonten, dat u niet in staat bent iets 
goed te doen. Zolang hij u in verwarring houdt en u verblindt 
met zijn leugens, kunt u niet zien dat de ketenen verbroken zijn 
waarmee u eens gebonden was. 

U bent vrij in Christus. Maar u zult de vrijheid niet ervaren die 
u geërfd hebt, als Satan u kan laten geloven dat u niet vrij bent. Ik 
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geloof niet dat we onmiddellijk volwassen kunnen zijn, maar wel 
dat we onmiddellijk vrij kunnen zijn. Ik heb duizenden mensen 
gezien die bevrijd zijn door de waarheid. Als iemand eenmaal 
vrij is, zult u versteld staan hoe snel hij volwassen wordt!

In dit boek heb ik geprobeerd duidelijk te maken wat geeste-
lijke conflicten eigenlijk zijn en hoe ze kunnen worden opgelost 
in Christus. In deel 1 gaat het over uw vrijheid, bescherming en 
autoriteit in Christus. Deel 2 heeft een waarschuwende bood-
schap: u bent kwetsbaar voor demonische invloeden die u van 
uw vrijheid willen beroven door verleidingen, beschuldigingen, 
bedrog en overheersing. Deel 3 laat zien welke stappen u moet 
zetten naar de vrijheid in Christus. U zult niet meer hoeven mee 
te doen aan de boze plannen van de vijand.

Ik kreeg een brief van een succesvol man, die ik u graag wil 
laten lezen, omdat eruit blijkt wat voor tegenstelling er bestaat 
tussen gebondenheid en vrijheid in het leven van een gelovige. 
Anders dan Nancy leek deze man een gewone christen die re-
gelmatig naar de kerk ging, een goede relatie met zijn gezin en 
een bloeiende carrière had. Toch was hij niet vrij.

Beste Neil,

Ik klopte bij je aan, omdat ik ‘op het psychologische vlak’ talloze 
aanvallen heb ervaren die op het eerste gezicht onverklaarbaar 
waren. Mijn emotionele problemen waren waarschijnlijk te herlei-
den tot ervaringen uit mijn jeugd, met griezelfilms, Ouija-borden, 
enzovoort. Ik kan me goed herinneren dat ik bang was voor de 
aanwezigheid van duivelse krachten, nadat ik de film ‘The Blood 
of Dracula’ had gezien.

Mijn vader was nogal heetgebakerd en had last van emotionele 
uitbarstingen. Als reactie daarop kreeg ik nukken en gaf mezelf de 
schuld van zijn boosheid. Ik kropte mijn emoties op; dat werd mijn 
manier van leven. Ik werd volwassen, en nog steeds gaf ik mezelf 
de schuld voor alle persoonlijke tekortkomingen en tegenslagen.

Toen nam ik Christus aan als mijn Heer en Verlosser. Enkele 
jaren groeide ik geestelijk, maar ik kende nooit volkomen rust. 
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In mijn achterhoofd twijfelde ik aan mijn relatie met God, die ik 
beschouwde als afstandelijk en streng. Ik vond het moeilijk om 
te bidden, in de Bijbel te lezen en aandachtig te luisteren naar de 
preken van de dominee. Ik betwijfelde of het leven wel een doel 
had. Ik werd gekweld door afschuwelijke nachtmerries, waaruit  
ik schreeuwend ontwaakte.

Terwijl ik met jou bad, vond ik eindelijk vrijheid in Christus. Ik 
besefte dat God geen wrede, afstandelijke handhaver van strenge 
tucht is, maar een liefhebbende Vader die blij is met wat ik bereikt 
heb. Bovendien ervoer ik een grote bevrijding, toen ik bad om de 
beëindiging van alle demonische invloeden die mijn voorvaderen 
aan mij hadden overgeleverd .

Als ik nu Gods Woord lees, begrijp ik het als nooit tevoren. Ik 
heb een veel positievere houding gekregen. Heel mijn relatie met 
de Heer is volkomen veranderd. Na onze ontmoeting heb ik geen 
nachtmerrie meer gehad.

Neil, ik ben bang dat vele christenen, net als ik, aangevallen 
worden door demonen, en innerlijk een wanhopig leven leiden. Als 
ik het slachtoffer kon worden van deze krachten, zonder dat het 
aan de buitenkant te zien was, kunnen anderen dat ook.

Vriendelijke groet,
John (Inspecteur van het Openbaar Onderwijs) 

Bent u een van die christenen die leven in stille wanhoop? 
Bent u een slaaf van angsten, boosheid, neerslachtigheid, on-
doorbreekbare gewoonten, gedachten of innerlijke stemmen 
waaraan u niet kunt ontsnappen, of van zondig gedrag waaruit 
u niet kunt ontsnappen? Ik zeg niet dat elk geestelijk probleem 
direct wordt veroorzaakt door het werk van demonen. Maar 
u kunt wel in gebondenheid leven omdat u het bestaan en de 
werking van demonische machten in deze wereld over het 
hoofd gezien of ontkend hebt. Uw erfenis in Christus is de 
volledige vrijheid die Hij u belooft in de Bijbel. De getuigenis-
sen van Nancy, de inspecteur en vele anderen die in dit boek 
aan het woord komen, zijn daar het voorbeeld van. Ik stel u 
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voor aan degene die de duisternis al overwonnen heeft en uw 
vrijheid veilig gesteld heeft: Jezus Christus, de Bevrijder!
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