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Demonie en de Bijbel. 
(prediking gehouden in de Evangelische Baptistengemeente Leek) 
 
Vorige zondag kwam ik met een aantal bezoekers van onze samenkomsten in gesprek over demonie 
en de vraag of gelovigen bezeten kunnen zijn door demonen. Ik weet, zoals u ongetwijfeld ook zal 
weten, dat het in bepaalde samenkomsten gewoonte is demonen uit te drijven. 
 
Wij zullen ons af moeten vragen of dergelijke praktijken op de Bijbel te funderen zijn, of dit mag plaats 
vinden. Het vaak gebruikte argument dat de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde bij de 
Joden demonen uit heeft gedreven gaat niet op. De Here was lichamelijk bij hen aanwezig en nog niet 
naar de hemel opgevaren en Zijn Geest, de Heilige Geest, was nog niet uitgestort. Wat ik hier mee 
bedoel zal straks wel duidelijk worden. 
 
Het is absoluut niet mijn bedoeling om mij vanmorgen af te zetten tegen andere gemeenten of 
denominaties. Daar voel ik mij niet toe geroepen. En daarom wil ik via een aantal bijbelteksten wijzen 
op wat deze zegt over demonie en de oorsprong er van. Ik zal de Schrift vanmorgen zelf laten spreken 
en een ieder kan daarna voor zichzelf daarna een standpunt innemen. Het kan een paar maal 
gebeuren dat wij voor de duidelijkheid eventjes terugkeren naar Schriftplaatsen welke wij even daar 
voor ook al hebben gelezen. 
 
In het Nieuwe Testament vinden wij veel bewijs óver - en het bestaan van demonen. Het Woord van 
de Here, de Bijbel, laat zien dat een demoon een (duistere en verdorven) persoonlijkheid is maar daar 
zullen wij straks op terug komen. Voorlopig is het alleen even nodig om te weten dát het een 
persoonlijkheid is, niet iets wazigs en ongrijpbaars zoals moderne theologen ons vaak wijs willen 
maken. 
 
Iedere ongelovige kan door demonen bezeten worden. Zelfs is het zo dat een christen door leringen 
van demonen via derden beïnvloed kan worden. Dit wil zeggen dat door demonen ingegeven 
dwalingen door derden verkondigd worden en veel schade in de Gemeente en ons geloofsleven 
kunnen veroorzaken. Daarom is het bestuderen ván - én geloven in de Schrift zo belangrijk. Want 
alleen het Woord van de Here kan ons wapenen tegen de o zo vrome, maar onbijbelse leringen op dit 
vlak. De gedachte dat een christen bezet kan worden door een demoon is niet op de bijbel terug te 
voeren.  Een gelovige kan nooit door een demoon bezeten worden want hoe zou de Here samen met 
Beëlzebul in één en de zelfde persoon kunnen wonen? 
 
Wij gaan naar Mattheus 12:24-27; 
 
“24 Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, 
de overste der geesten. 25 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen 
zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden. 
26 En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk 
kunnen standhouden? 27 En indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw 
zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn”.  
                             
De Heer Jezus laat hier zien dat Hij en satan elkanders tegenpolen zijn en dan kan het ook niet 
anders zijn dat een wedergeboren christen niets met enige demonie in het persoonlijke leven te 
maken kan hebben. 
 
We zullen daarom ook moeten stellen dat de “geestdrijverij” binnen bepaalde kringen volledig 
buitenbijbels is, een dwaling is. Over de oorsprong van de demonen kunnen wij niets met zekerheid 
zeggen. Het zijn in ieder geval niet de gevallen engelen welke in 2 Petrus 2:4 en in Judas 6 genoemd 
worden want deze zijn gevangen en worden in bewaring gehouden tot het oordeel: 
 
 “Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de 
afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te 
bewaren”. 
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2 Petrus 2:4 
“en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden*en hun eigen woning verlieten, voor het 
oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; zoals 
Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben 
botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van 
eeuwig vuur”.  
Judas 6 
 
* Zie: Genesis 6:1-4 Vermoedelijk zijn dit gevallen engelen welke zich met vrouwen inlieten en reuzen 
verwekten. Ze waren hun oorsprong ontrouw geworden, dus niet alleen samen met satan waren 
gevallen, maar zich ook (nog eens) wilden voortplanten. (Engelen huwen niet en worden niet ten 
huwelijk gegeven en verwekken daarom ook geen nakomelingen: Marcus 12:25) 
 
Demonen worden “engelen”, dat zijn boodschappers, van satan genoemd en er zijn redenen om aan 
te nemen dat het gevallen engelen zijn: 
 
 “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar 
het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”. 
Mattheus 25:41     
 
Demonen zijn geesten met een persoonlijkheid, dit kunnen wij onder andere opmaken uit Mattheus 
12:43;  
 
“Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, 
maar hij vindt die niet”.  
 
Op het moment dat een boze geest, een demoon, is uitgedreven “is het huis op orde”, met andere 
woorden is het schoon en leeg. Maar wanneer het huis niet opnieuw bewoond wordt.  Wanneer een 
dergelijk mens zich niet tot de Here Jezus Christus bekeerd en Zijn Heilige Geest inwoning kan maken 
zijn de gevolgen voorspelbaar. Dan zal een uitgedreven demoon opnieuw inwoning zoeken in de 
bevrijde mens en daarbij neemt hij vaak andere boze geesten mee: 
 
 “Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, vindt hij het 
leegstaan [en] geveegd en op orde”.  
Mattheus 12:44     
 
Wij gaan direct door naar vers 45;  
 
 “Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en 
wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. Alzo zal het ook gaan met 
dit boze geslacht”.  
Mattheus 12:45     
 
Demonen zijn geen wazige gedachtespinsels uit de Middeleeuwen of gedachten van godsdienst-
waanzinnigen maar het zijn de vertegenwoordigers van satan op aarde. Maar aangezien alleen de 
Here God alomtegenwoordig is zal satan zich moeten láten vertegenwoordigen. Daarom hij is 
nagenoeg overal vertegenwoordigd door demonen. Zo beïnvloedt hij doormiddel van zijn engelen-
vorsten regeringen, koningen en landen. Ook beheersen lagere demonen mensen persoonlijk en 
hebben deze grote invloed op mensen en hun gedrag. Zo zien wij b.v. dat een engel (boodschapper) 
van God werd opgehouden door de (demonische) engelen-vorst “der Perzen en Meden”.  
 
Het was zo’n machtige demonische engelenvorst dat de boodschapper van de Heer de profeet Daniël 
niet kon bereiken. En een machtige Aartsengel van de Here God moest er zelfs aan te pas komen om 
deze vorst der Perzen uit te schakelen. In dat licht zullen wij ook het hedendaagse gedrag van landen 
en regeringen moeten zien. Denk daarbij aan Hitler, Saddam en zelfs aan het gedrag van de 
hedendaagse grootmachten. Neem nu een Syrië en Iran, deze twee landen zouden toch moeten 
weten dat Israël nog nooit een oorlog verloren heeft, dat de Here God hen beschermd. En toch zijn ze 
zo verblind dat het Midden Oosten nog eens echt in brand komt te staan door hun gedrag. Het kan 
niet anders zijn dat “vorsten der duisternis” hen tot dergelijke daden drijven. 
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Wij lezen in Daniël 10:13; 
 
“Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen* stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, 
Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, 
de overhand behield”.  
 
* Deze “vorst der Perzen” zou nooit een menselijke vorst geweest kunnen zijn, een mens zou als het 
ware “door de grond gaan” als een engel hem/haar tegemoet zou komen. Hier moeten wij echt 
denken aan een zeer hoge demoon, op het niveau van een gevallen aartsengel welke de besluiten 
van de koning van Perzië heeft beïnvloed. 
 
Het ligt in mijn bedoeling om de eerst volgende Bijbelstudie van “BijbelAktueel”, die ik zal houden 
verder op dit onderwerp in te gaan. Er ligt al een studie klaar en dan wij gaan bekijken of elke regering 
een door de Here God ingestelde regering is. 
 
Wij gaan nog even terug naar Mattheus 12 want daar wordt nog iets anders duidelijk. 
 
In Mattheus 12: 26-27 lezen wij: 
 
“En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk* kunnen 
standhouden? En indien Ik door Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? 
Daarom zullen zij rechters over u zijn”. 
 
* “Koninkrijk” wil zeggen dat satan “ergens het hoofd” van is. Het koninkrijk der duisternis met als 
dienstknechten demonen die de uitvoerende macht zijn. 
 
De Heer Jezus maakt ons duidelijk dat satan een reële persoonlijkheid is en dat hij niet dood is want 
dat wil satan ons maar wat graag doen geloven. De wereld, en met hen veel kerken, houdt geen 
rekening meer met satan want dat zou Middeleeuws en voor onderontwikkelde mensen zijn. Maar ik 
zeg u uitdrukkelijk op grond van de Bijbel dat satan een persoon is “De Prins der duisternis” zoals hij 
ook wel genoemd wordt door mensen die hem volgen, mensen die hun ziel aan hem hebben verkocht. 
 
Ik neem aan dat wij allemaal het verhaal van de bezeten man in Marcus 5 kennen. 
 
De arme man was zwaar bezeten en het was zelfs wel voorgekomen dat hij boeien en ketenen stuk 
trok waarmee hij werd gebonden door de mensen in de stad. De Heer zag de man en bevrijde hem 
van een legioen demonen welke daarna in de varkens trokken en die zich daarna in ongeveer 
tweeduizend varkens die zich daarna in zee hebben gestort. 
 
Marcus 5:9 lezen wij:     
 
“Want Hij zeide tot hem: Onreine geest, ga uit van deze mens. En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? En 
hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. En hij smeekte Hem dringend hen niet 
buiten het land te zenden* ”.  
 
* Hier zien wij dat dit demonen-legioen demonen een gebied, in een land toegewezen was.  Evenals 
de vorst der Perzen een grondgebied en een koninkrijk was toegewezen. Maar hoe sterk en machtig 
een demoon ook is, het is de Here die uiteindelijk de overhand houdt. Het valt op in de Bijbel dat de 
Here in tegenstelling met de dagelijkse praktijk van het hedendaagse christendom in één keer een 
legioen demonen uitdrijft. Hij hield niet meerdere uitdrijvingssessies zoals het tegenwoordig vaak de 
gewoonte is. De Heer sprak en gebood de demonen te vertrekken en ze hadden maar te gaan. 
 
Demonen zijn “geestelijke wezens” en hebben daarom een lichaam nodig om zich te kunnen 
manifesteren. Dáárom varen ze ook in mensen, of in een ander geval in dieren zoals dit gebeurde 
toen het legioen in varkens voer nadat de Here Jezus hen bij een mens had uitgedreven. Wij zien dus 
dat een demoon belichaming nodig heeft. Desnoods in een dier en deze laat sterven om zo weer vrij 
te worden en een mens, dat in zijn ogen geschikt is, te zoeken. Op het moment dat een geest gaat 
zwerven, zoekend om een slachtoffer zal hij proberen in zijn oude woning terug te keren. Hier van 
lezen wij in Mattheus 12:43-43 
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“Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, 
maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij 
komt, vindt hij het leegstaan [en] geveegd en op orde”. 
 
Wij lazen in Marcus 5:12;     
 
“En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen*dat wij daarin varen”.  
 
Het lijkt op het eerste gezicht vreemd dat de demonen de Here smeekten om in de varkens te mogen 
varen, maar bedenk eens wat er daarna gebeurde, de varkens werden in de zee gedreven en 
stierven. Hierdoor werden de demonen vrij om naar een ander lichaam te kunnen gaan.  Het 
alternatief was voor hen volgens Lukas 8:28 en Mattheus 8:29 schrikwekkend 
 
“Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem: Wat 
hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt”.  
 
En in Mattheus 8:29;     
 
“En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier 
gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?” 
 
Demonen weten heel goed wat hen in toekomst te wachten staat. Ze zullen samen met satan tot 
eeuwige pijniging veroordeeld worden en die pijniging is hun grote angst. Het demoon, de demonen, 
wisten op dat moment wie Jezus was, de Zoon van de allerhoogste en dat Hij met hen zou kunnen 
doen wat Hij zou willen. Openbaring 20:10 maakt ons duidelijk wat hun eindbestemming is: 
 
“en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en 
de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden”. 
 
Tot zo ver wil ik mij beperken tot de Bijbelse bewijzen wat het bestaan van demonen en demonie 
betreft. Het lijkt me verstandig om nog even in te gaan op de gevolgen van demonie en demonen. In 
de Bijbel zien wij een duidelijk onderscheid tussen demonische invloeden en bezetenheid. Ik wil een 
paar voorbeelden van demonische bezetenheid aanhalen. In Mattheus 4:24 zien wij voorbeelden van 
demonische bezetenheid:     
 
“En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig 
ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en 
Hij genas hen”.  
 
En verder in: 
 
Mattheus 8:16;     
“Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn 
woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen”.  
 
Maar ook nadat de Here van de aarde opgenomen was ging de bevrijding van mensen gewoon door 
volgens o.a. Handelingen 8:7;     
 
“Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden 
en kreupelen werden genezen”.  
 
Het gaat niet op om te denken dat wedergeboren mensen bevrijdt werden van demonen. Wij lezen in 
Handelingen 8:4-8 uitdrukkelijk dat de apostelen rondgingen om het evangelie te verkondigen. De 
mensen daar wáren nog niet bekeerd en hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Wij zien zelfs 
dat de mensen zich éénparig hielden aan wat Filippus vertelde omdat ze wonderen en tekenen 
zagen.  Met andere woorden: ze kwamen tot bekering vanwege hetgeen ze zagen. 
 
Nu gaan wij enkele voorbeelden van demonische invloed bekijken. 
 
In 1 Korinthe 12:2    lezen wij: 
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“Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven”.  
 
In 1 Timotheus 4:1 lezen wij van een gevaarlijke invloed op de Gemeente van de Here. Daar schrijft 
Paulus dat in latere tijden, in onze tijd dus ook, mensen dwalingen zullen leren die afkomstig zijn van 
boze geesten. 
 
“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat 
zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen”.  
1 Timotheus 4:1 
 
Bij wat Paulus hier zegt zullen wij onder andere moeten denken aan de vele leringen en systemen die 
momenteel in vele evangelische gemeenten in zwang zijn. De Amerikaanse leiders die deze zaken 
uitdragen schurken zich behaaglijk tegen de New Age aan en ondertussen worden hun boeken 
verslonden en gebruikt als handleiding in gemeenten. Verder kunnen wij ook denken aan de vele 
geestendrijverij in gemeenten. Men denkt boze geesten uit te drijven maar hoe vaak is het niet zo dat 
de zieke een medisch probleem heeft? Wat doe je als voorgangers en oudsten zieke en daardoor 
beïnvloedbare mensen aan? Denk hierbij eens aan een psychische of neurologische kwaal. Het kan 
toch niet zo zijn dat iemand met epilepsie door een boze geest bezeten is zoals ik wel gehoord heb? 
Met eenvoudige apparatuur kan een neuroloog constateren dat al de symptomen van de patiënt 
afkomstig zijn van een defect in de hersenen. Vaak wordt er, om te bewijzen dat geesten en demonen 
aan het werk, zijn onder andere verwezen naar Mattheus 9:33 waar men bij de Here een doofstomme 
bezetene bracht:      
 
“En nadat de boze geest was uitgedreven, sprak de doofstomme*. En de scharen verbaasden zich en 
zeiden: Zo iets is nog nooit in Israël voorgekomen!” 
 
* Door de wreedheid en kwaadaardigheid van de demonen was de dove niet in staat om te horen en 
te spreken. Pas na de uitdrijving werd duidelijk dat het werk van de boze geest was geweest. 
 
Wij zullen ons dus heel goed moeten realiseren dat er ook werkelijke geestesziekten bestaan. Wij 
moeten er voor oppassen dat deze niet verward worden met geestelijke invloeden die door demonen 
worden veroorzaakt. Het komt voor dat demonen ziekten en kwalen simuleren in mensen die door hen 
bezeten zijn. 
 
Mattheus 17:14-18;  
 
“Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek* en hij is er slecht aan toe; want dikwijls 
valt hij in het vuur en dikwijls in het water.” 
 
* De symptomen van “maanziekte” zijn te vergelijken met epilepsie maar hoeft niet persé gevolg van 
demonie te zijn. 
 
Als laatste wil ik de demonische invloeden op de Godsdienstige beleving het fanatisme de valse 
leringen en geestdrijverij heel kort bespreken. 
 
In 1 Timotheus 4:1-3 zien we het volgende: 
     
“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat 
zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in 
hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God 
toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis 
der waarheid gekomen zijn”. 
 
Daarbij gaan demonen gaan de strijd aan met gelovigen die de geestelijke waarheid zoeken volgens 
Efeze 6:12;     
 
“want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse 
gewesten”.  
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Bij deze tekst wil ik de volgende aantekening maken. 
 
Oppervlakkig gezien zou deze tekst de conclusie dat een christen niet bezet kan zijn door een boze 
geest tegenspreken. Maar niets is minder waar want denk eens aan de Heer Jezus. Van Hem kun je 
toch echt niet zeggen dat Hij door satan beïnvloed was en toch werd Hij door satan verzocht in de 
woestijn. (Dit vinden wij in: Mattheus 4) De Heer weerstond satan door op Schriftgedeelten te wijzen 
waar die geen antwoord op had. De Heer kende de Bijbel “door en door” en daardoor kon Hij satan 
van repliek dienen. Zo zal het ook met ons moeten zijn, wij kunnen alleen door het Woord van de 
Here, de Bijbel, de lagen en listen van de duisternis doorzien. 
 
Als wij weten en in ons hart opgenomen hebben wat er geschreven staat hebben wij ook inzicht in de 
vele demonische dwalingen die vanuit de New Age via zogenaamde evangelische leiders de 
gemeente binnen willen dringen. Door het Woord van de Here serieus te nemen en in de juiste 
context te lezen doorzien wij dat de Heilige Geest Zich niet wil ophouden in een persoon waar ook een 
demoon huist. 
 
Dan zien wij dat een evangelische leider niet de New Age én de Here kan dienen en werpen wij de 
boeken van deze mensen zo ver mogelijk van ons. 
 
Ook zien wij dan dat iedere ongelovige door demonen bezeten kan worden.  
 
Een christen kan dan wel door de valse leringen van demonen beïnvloed worden door boeken en 
geschriften maar nooit bezet worden door een geest uit de duisternis. Want wat heeft de Heilige Geest 
gemeen met de duisternis? Gods’ Woord is duidelijk want wie in de Zoon geloofd heeft het eeuwige 
leven en in Hem is geheel geen duisternis zoals wij dit kunnen lezen in 1 Johannes 1: 5; 
 
“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem 
is in het geheel geen duisternis”.  
 
Hoe zouden wij als gelovigen dan bezeten kunnen zijn? Amen. 


