Schets 2 – Ex-bezeten
A. Doel
1. Betekenis benoemen. Wat zijn we ongelukkig als God ons niet beschermt en ons overgeeft aan
de duivel. De duivel heeft veel middelen om ons in zijn macht te krijgen. De één bezet hij met
begeerte naar geld, een ander naar macht. Dit heeft de mens aan zichzelf te wijten.
2. Actualiteit aangeven. Ieder mens is van nature onder de macht van de duivel. Dit komt
openbaar in een zondig leven: Die de zonde doet, is uit de duivel (1 Johannes 3:8).
3. Christus centraal stellen – de persoonlijke spits. Alleen de Heere Jezus kan de macht van de
duivel en de zonde breken. Christus is sterker dan de duivel. Hij is de Heere, de Gebieder van
alle geesten.
B. Achtergrondinformatie
Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we over de uitwerping van de duivelen. Met het
uitwerpen van duivelen laat Jezus zien dat Hij God is. Hij laat ook zien dat Zijn Koninkrijk is
aangebroken en dat het rijk van satan afgebroken wordt. In Zijn Koninkrijk, op de nieuwe aarde, is
geen plaats voor de duivel en zijn demonen (Openb. 20:10).
Bezetenheid is duidelijk wat anders dan psychische ziekte. Bezetenheid is het eigen werk van de
duivel. Maar psychische ziekte is een gevolg van natuurlijke aanleg en/ of ingrijpende ervaringen.
Glaasje draaien gebeurt echt en in het bijzonder onder jongeren van 11 tot 15 jaar. Op een
speelbord staan alle letters en allerlei lettercombinaties. De geesten worden opgeroepen en
uitgenodigd om hun boodschappen door te geven. Dit kan op verschillende manieren gebeuren,
bijvoorbeeld door een stokje dat beweegt en de letters aanwijst. Het kan ook door de handen op
het glas te leggen. Als het glas begint te draaien wijzen de vingers de letters aan. Dit spel roept
sensatie op (communiceren met de andere wereld, verborgen persoon die in de kamer aanwezig
is), het roept ook spanning op (voor wie is de boodschap bedoeld) en de uiteindelijke vraag is: wat
is die boodschap dan? Bij dit spel zijn alle antwoorden mogelijk. De Bijbel leert ons niet dat
demonen niet bestaan. Wel verbiedt de Bijbel ons elk contact met de wereld van de demonen: dat
is een gruwel voor God! Als we naar de toekomst vragen, waarom vragen we dan de doden in
plaats van de Levende God?
Lees Handelingen 19:13-20. Wie geesten oproept, speelt met vuur en loopt grote schade op naar
lichaam en ziel. Maar wanneer vrees ons overvalt, de naam van Jezus groot wordt gemaakt, de
schuld wordt beleden en de occulte daden aan het licht komen, dan wordt de macht van de boze
gebroken.
Suggesties voor verdieping.
- Bijbel: Matth. 27:56, Mark. 15:47
- Geloofsbelijdenis: HC zondag 34, NGB art. 13
- Literatuur:
Drs. P. Cammeraat, Leren en leven deel 3 (ISBN 9061403170, Uitg. De Groot Goudriaan –
Kampen)
Drs. R.H. Matzken, Het occulte is dichtbij (ISBN 9050301843, Uitg. J.J. Groen en Zoon)
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S.D. Post, Duivels dichtbij (ISBN 9789058296030, Uitg. Jongbloed)
Anita Pronk, De drang naar het onbekende (ISBN 9050305091, Uitg. J.J. Groen en Zoon)

C. Suggesties voor de avondinvulling
Alternatieve startopdrachten
- Maak een woordspin met ‘duivel’.
- Laat de jongeren in tweetallen Bijbelgedeelten opzoeken waaruit duidelijk de almacht van de
Heere Jezus zichtbaar is tegenover de macht van de duivel. Kijk voor uitleg en ideeën voor het
zoeken van ‘Bijbelteksten bij een thema’ of het maken van een woordspin op:
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16
Niveau 1

Niveau 2

Bijbel
Markus 9:14-29

Bijbel
Markus 9:14-29

Vragen:
Vragen:
- Wat gebeurt er als de duivel in de
- Wie hebben er een woordenwisseling met de
jongen komt?
discipelen?
- Hoe reageert de Heere Jezus als hij
- Waarover denk je dat het is gegaan?
zegt dat de discipelen zijn zoon
- Wordt het geloof van de man op de proef
niet kunnen genezen? (vs. 19)
gesteld? En zo ja, waaruit blijkt dat?
- Waarom gaat de jongen zo te keer
- Eén tekst zou je de kerntekst van dit gedeelte
als de duivel uit hem vaart?
kunnen noemen. Welke tekst is dat? (vs. 23)
- Waarom gaat de jongen zo te keer als de
duivel uit hem vaart?
Keuzevragen
Keuzevragen
Startopdracht, vraag 1, 3, 5
Startopdracht, vraag 2, 4, 5, 6
Stellingen: 2, 3
Stellingen: 1, 2, 3
Overige verwerking
Overige verwerking
Collage maken
Collage maken
Zingen van het ‘Onze Vader’
Opdracht bij ‘Glaasje draaien’
Zingen van het ‘Onze Vader’
D. Antwoorden
Startopdracht
Er kunnen hier concrete beelden naar voren komen (horens, draak, bokkenpoten). Deze beelden
zie je terug in sommige kinderbijbels en in de schilderkunst. Vaak komen elementen hier van uit
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Openbaring. Vraag door naar ´abstractere´ beelden: wat weet je bijvoorbeeld van de macht van de
duivel? Zijn ze zich ervan bewust hoe ver die macht strekt? Je kunt dit uitleggen a.d.h.v. de
getallen zes en zeven. Zes wordt wel vergeleken met de duivel en het getal zeven met God. De
duivel is bijna net zo machtig als God, mits God het toelaat. Denk hierbij aan het leven van Job.
Alternatieve startopdracht
Welke Bijbelgedeelten hebben ze gevonden? Laat ze zelf vertellen waarom ze vinden dat hier de
almacht van de Heere Jezus zichtbaar is tegenover de macht van de duivel.
1.

a. Maria hoort bij de vrouwen die Jezus volgen. Er zijn 7 duivelen uit Maria uitgeworpen.
b. We zien Maria bij het kruis staan, ze is er bij als de Heere Jezus wordt begraven en op de
opstandingsdag is Maria bij het open graf. Zij ontmoet bij het graf de opgestane Heere
Jezus.

2.

a. Verdriet, angst, pijn, radeloosheid, onmacht, verlatenheid, smaad van de mensen,
vloeken, schelden, zichzelf verwonden, als een dier reageren, gebonden, …
b. Rust bij Maria Magdalena, blijdschap, verwondering, vrede.

3.

a. Deze vrouwen volgen de Heere Jezus uit dankbaarheid. Ze hebben niet gepreekt en ook
geen wonderen gedaan. Ze hebben de Heere Jezus en Zijn discipelen verzorgd. Sommige
vrouwen worden in dit Bijbelgedeelte met name genoemd, maar er waren ook nog
anderen die dit werk deden. De meeste van deze vrouwen waren door Jezus genezen, ze
waren levende tekenen van Zijn macht en genade.
De Heere Jezus werd gediend van de goederen van deze vrouwen, dit laat gelijk het
armoedige van de staat zien waartoe Christus Zich heeft vernederd. Hij heeft geleefd van
wat Hij kreeg (hoewel de hele aarde van Hem is).
b. Predikanten, zendelingen en evangelisten zijn door de Heere uitgezonden in Zijn
‘wijngaard’. Zij brengen Gods Woord en doen het werk dat Hij hen opdraagt. Het is onze
plicht om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit kunnen we doen door geld of spullen te
geven.

4.

a. De Heere Jezus heeft haar los gemaakt uit de greep van de satan. Haar liefde tot deze
Zaligmaker doet haar naar het kruis gaan, doet haar bij het graf zitten en laat haar op de
opstandingsmorgen naar het graf gaan. Bij het kruis en graf zal ze veel verdriet en vragen
gehad hebben. Wellicht ook vragen over de almacht van de Heere Jezus. Zouden de duivels
misschien weer bezit van haar gaan nemen…? Na de ontmoeting bij het graf zal ze intens
blij en verwonderd geweest zijn.
b. Hij weet dat ze Hem zoekt, daarom zoekt Hij haar op. Hij is de eerste in het leven van
Maria en zal dat ook altijd blijven. Hij zegt haar dat Hij naar Zijn God en Vader gaat, die
door Zijn genadewerk ook haar God en Vader is.
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5. a. b. c. Laat naar voren komen dat de duivel als een briesende leeuw (met veel geweld) rond
gaat, maar ook als een ‘engel des lichts’ (bijna niet te onderscheiden). Denk ook aan het beeld
van ‘de wolf in schaapskleren’ (onherkenbaar). Wijs ze erop dat we satans macht heel snel
onderschatten: ‘Zo erg is het toch (nog) niet?’ Denk ook aan: ‘Je weet dat iets niet mag, dat
iets zondig is, maar je doet het toch.’ Paulus schrijft in Romeinen 7 over de geestelijke,
inwendige strijd. Als hij het goede wil doen, ligt het kwade hem bij. Het goede dat hij wil doen,
doet hij niet en het kwade dat hij niet wil, doet hij wel. Je kunt ook wijzen op de wapenrusting
uit Efeze 6.
d. De Heere Jezus heeft op verschillende manieren de duivel overwonnen: zijn kop vermorzeld,
zijn werken verbroken, zijn gevangenen vrijgelaten, enz. Alleen Jezus is machtig over satan.
Door Hem kun je loskomen (Joh. 8:36).
6.

a. Over de afbreuk van het rijk van de satan en de heerlijkheid van het rijk van Christus gaat
het in de tweede bede ‘Uw Koninkrijk kome’ en in de zesde bede ‘Leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze.’
b. ‘Uw Koninkrijk kome’: dit is het eeuwige rijk van de Heere Jezus. Een geestelijk
Koninkrijk, het wordt opgericht in de harten van mensen. In het paradijs is de satan koning
geworden, alle mensen zijn (van nature) zijn gewillige onderdanen. Deze duivelse koning
maakt zijn onderdanen voor eeuwig ongelukkig. Koning Jezus haalt mensen uit de macht
van de satan vandaan en maakt ze tot Zijn onderdanen. Hij doet dat door Zijn Heilige
Geest. Hij zorgt ervoor dat ze wedergeboren worden en vijanden van het rijk van de satan
worden. De satan is dag en nacht bezig om te verhinderen dat dit Koninkrijk komt. De
Heere Jezus verstoort dit listige werk.
‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’: verzoeken is hetzelfde als
verleiden, dat is het werk van de satan, hij probeert ons te laten zondigen tegen God. We
luisteren naar de duivel, maar de zonde doen we zelf. In deze bede wordt onze zwakheid
beleden, we struikelen zo snel en zo vaak. Het gebed om Gods hulp is het beste wapen in
de strijd tegen de drie doodsvijanden (wereld, duivel, eigen vlees).

Collage maken
Kijk voor uitleg en ideeën voor het maken van een collage op:
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16
Glaasje draaien
Zie de achtergrondinformatie hierboven. Zie ook de schets van Handreiking ‘Jij en occultisme’. Je
zou een (deskundige) spreker uit kunnen nodigen die meer over dit onderwerp kan vertellen. Of
iemand die vanuit de praktijk van zijn/ haar leven iets kan vertellen over de macht van satan en de
overwinnende macht van God.
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Stellingen
Kijk voor uitleg en ideeën voor het bespreken van stellingen op:
www.lcj.nl/verwerkingmin16
www.hhjo.nl/verwerkingmin16
1.

2.
3.

De macht van de satan is onvoorstelbaar groot. Lukt het hem niet om je met je ogen te laten
zondigen, dan zal hij zich richten op je mond, je oren of je handen. Als je zondigt, gehoorzaam
je de satan. Niet één mens kan zich op eigen kracht aan de macht van de boze ontworstelen.
Ook Gods kinderen kunnen in deze (overwonnen) macht van de satan vallen (Noach, David,
Simson, Petrus). Toch is deze macht van de satan een overwonnen macht. In het Paradijs
heeft God al vijandschap gezet (Gen. 3:15).
Bezetenheid is iets anders dan de ´gewone´ macht van satan zoals in de eerste stelling. Bij
bezetenheid ben je de zeggenschap over jezelf kwijt. Je kunt dit dus niet zo zeggen.
Johannes 8:44 zegt genoeg.

E. Extra voorbereiding
Bereid het maken van de collage voor (zie bij de opdracht).
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