
Bevrijding van boze machten – workshop zomerconferentie 
 

Realiteit van de duivel en zijn rijk 
• leugenaar vanaf het begin 
• confrontatie met Jezus Christus 
• overwonnen maar nog actief 

Realiteit van strijd en bevrijding 
• Je doet niet wat je maar wilt (Galaten 5) 
• Red ons uit de greep van het kwaad (Mattheüs 6) 
• Onze strijd is tegen de kwade geesten in de hemelsferen (Efeziërs 6) 
• door de heilige Geest gezag over demonen (Lucas 9:1, 10:17, Handelingen 8:7 en 

Marcus 16:17) 
• Zo moet je jezelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God 

(Romeinen 6:11) 
• Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u 

wegvluchten. (Jakobus 4:7) 

Kwadrant van binding en bevrijding 
Binding door Naam Rol Bevrijding door 

List Oude slang Leugen Waarheid 

Macht Satan Aanklager Verzoening 

Doel Duivel Verwoester Heling 

Schalen van 
1. de greep van het kwaad: de duivel, de wereld en ons eigen vlees 
2. de aard van het kwaad: zonden, wonden en bindingen 
3. de invloed op een mens: aangevochten, besmet en gedemoniseerd 
4. gezondheid: van gezond en zondig tot ziek en kwetsbaar 

Richtlijnen 
• trek zelf de wapenrusting van God aan: waarheid, gerechtigheid, inzet voor 

evangelie, geloof, verlossing, God Woord > laat je leiden door de Geest 
• streef naar de gaven, sta in Christus’ gezag, doe het in de weg van de liefde en met 

besef van onze beperkingen 
• neem demonen serieus, maar niet elk vermoeden daarvan. Vermijd een oordeel over 
• laat mensen niet afhankelijk worden van jou maar van de Heer; leer hen het gezag 

van Christus en de kracht van Gods wapenrusting te kennen 

Willem Smouter – New Wine – 20 juli 2008 
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