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De noodzaak van bevrijdingspastoraat in de christelijke gemeente 
Mart-Jan Paul 
 

1. Inleiding 
In toenemende mate krijgen kerken te maken met verschijnselen van ‘occulte belasting’, dat 
wil zeggen gedragsveranderingen bij mensen ten gevolge van contact met de duivel en met 
demonen. De (vrij brede) term ‘bevrijdingspastoraat’ wordt gebruikt voor de pastorale 
begeleiding die erop gericht is mensen van een dergelijke negatieve invloed te bevrijden. De 
laatste jaren is de belangstelling voor contact met het bovennatuurlijke en paranormale 
sterk toegenomen en dat heeft gevolgen voor de belevenissen en ervaringen die in het 
pastoraat aan de orde gesteld worden. Mensen spreken over hun geleidegeest of over 
communicatie met de geest van een overledene. Ook benoemt men ervaringen als 
gebondenheid, dwanggedachten, het verlies van controle over zichzelf en dwanggedachten. 
Enige verschijnselen in het Nieuwe Testament die te maken hebben met ‘onreine 
geesten’, lijken in onze tijd te herleven. 
De organisatoren van deze studiedag1 legden mij de vraag voor om te spreken over de 
noodzaak van bevrijdingspastoraat. Na enige aarzeling over de woordkeus ‘noodzaak’ heb ik 
de uitnodiging aanvaard. In het vervolg hoop ik op zijn minst de wenselijkheid van 
bevrijdingspastoraat duidelijk te maken, en ook aanwijzingen te geven voor de noodzaak 
ervan. 
De westerse gezondheidszorg is zich in de afgelopen eeuwen steeds meer gaan richten op 
natuurlijke verschijnselen, die wetenschappelijk verklaarbaar en behandelbaar zijn. In reactie 
op het vele bijgeloof hebben ook christenen zich vaak beperkt tot natuurlijke verklaringen. In 
contrast met de westerse opvatting houdt echter tweederde van de inwoners van deze 
wereld er een ander wereldbeeld op na. Zij geloven dat geestelijke krachten deel uitmaken 
van de realiteit van elke dag. Voor hen hebben religie en (bij)geloof meer waarde voor het 
dagelijks leven dan de wetenschap. Wij westerlingen doen het oosterse wereldbeeld 
gemakkelijk af als minderwaardig, omdat de westerse wereld meer ‘succes’ heeft. De 
oosterling begrijpt echter niet waarom wij zo’n belangrijk deel van de werkelijkheid over het 
hoofd zien. 
Tussen de twee delen van het westerse denken bevindt zich, wat Paul Hiebert noemt, het 
‘buitengesloten midden’, de wereld van geestelijke krachten die werkzaam zijn op aarde.2 De 
Bijbel maakt ons duidelijk dat die verbinding er is. Ons is in de wetenschappelijke benadering 
en ook in de meeste kerken nooit geleerd welke invloed de geestelijke wereld heeft op de 
natuurlijke wereld. We hebben veelal ongemerkt het ongeestelijke wereldbeeld van het 
geseculariseerde Westen overgenomen. De vele allochtonen in ons land geven ons echter 
stof genoeg tot bezinning. 
Het is een verheugende zaak dat predikantenopleidingen dit onderwerp vandaag op de 
agenda zetten. Van harte hoop ik dat het onderwerp in het curriculum van de 
predikantenopleiding een plaats krijgt, want [p. 27] steeds meer predikanten hebben in de 
praktijk van de gemeente te maken met vragen over occulte verschijnselen en de gevolgen 
ervan. 
 

2. Kerkgeschiedenis in West-Europa 
Het gereformeerde protestantisme heeft over het algemeen weinig aandacht gehad voor 
occulte belasting en duiveluitdrijving, al zijn er wel enige publicaties uit de 16e en 17e eeuw 
bekend.3 In Nederland bestreed Balthasar Bekker het bijgeloof en de hekserij in De 
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betoverde wereld (1691-1693). Jakobus Koelman, een bekend vertegenwoordiger van de 
Nadere Reformatie, schreef een uitvoerige Wederlegging van Bekker, korte tijd later gevolgd 
door een Schriftmatige Leere der Geesten, een boek van bijna 900 pagina’s.4 Bekker neemt 
aan dat het bij het uitdrijven van boze of onreine geesten ging om gewone genezingen en 
dat Jezus zich bediend heeft van het spraakgebruik van zijn volk en zijn tijd. 
Het rationalisme en het Verlichtingsdenken beïnvloedde ook veel kerkgangers, mede in 
reactie op primitief bijgeloof. Een vierregelig versje uit een 18e eeuwse catechismus vat 
samen wat de Verlichting heeft opgeleverd ten aanzien van het geloof in demonische 
machten: ‘God zij eeuwig lof en eer; er is geen duivel meer. Waar is hij dan gebleven? Het 
verstand heeft hem verdreven’.5 Ook al geloofden latere christenen meer dan eens wel in 
het bestaan van een duivel, het is toch opmerkelijk hoe weinig hiermee in de praktijk 
gebeurde. 
 
Dat blijkt ook uit de reacties op de ervaringen van J.C. Blumhardt, die in 1838 Luthers 
predikant werd te Möttlingen in Duitsland. Hij trof daar Gottliebin Dittus aan, met allerlei 
vreemde ziekteverschijnselen. Op den duur herkende hij hierin verschijnselen van 
bezetenheid door demonen, zoals die ook in het Nieuwe Testament beschreven staan. 
Gottliebin werd gekweld door negatieve visioenen; in haar huis kwamen klopgeluiden voor. 
Haar handen werden soms met geweld over elkaar gelegd, of juist uit elkaar getrokken als ze 
wilde bidden; ze zag gestalten, lichten, en dergelijke. Na onderzoek werden in de grond 
voorwerpen ontdekt die voor zwarte magie gebruikt werden. Ook bleek later dat het meisje 
als heel jong kind al met tovenarij in aanraking was gekomen via bepaalde familieleden. 
Nadat Blumhardt haar een keer aantrof in bewusteloze toestand, probeerde hij haar handen 
samen te brengen en zei: ‘Doe je handen samen en bid: “Here Jezus, help me!” We hebben 
nu lang genoeg gezien wat de duivel doet. Nu willen wij ook zien wat Jezus kan!’ Na enkele 
ogenblikken kwam ze bij, sprak de woorden na en alle krampen hielden op, tot grote 
verbazing van de aanwezigen. Bij een later bezoek van Blumhardt leek het wel alsof 
plotseling een vreemd geest in haar voer. Toen Blumhardt de naam ‘Jezus’ noemde, was er 
een stem die riep: ‘Die naam kan ik niet verdragen’. Blumhardt gebood de vreemde uit 
Gottliebin te gaan, maar de situatie werd steeds erger. Het werd hem steeds duidelijker dat 
demonen in haar waren gekomen door toverij en afgoderij. Blumhardt gaf de strijd niet op 
en verbond het bidden met vasten, in overeenstemming met Jezus’ woord ‘Dit geslacht vaart 
niet uit dan door bidden en vasten’. Rond Kerst 1843 kwam de strijd ten einde. De laatste 
demon die uitgeworpen werd, riep: ‘Jesus ist Sieger’. Langzamerhand kreeg Gottliebin haar 
gezondheid helemaal terug en ze werd tot grote steun in het werk van Blumhardt. Naast 
veel achterdocht en wan- [p. 28] trouwen van collega-predikanten, begon in de gemeente 
een geestelijke opwekking. Daarbij meldden velen dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan 
magische praktijken. 
In de geschiedenis van deze bevrijding, opgetekend door Blumhardt,6 valt op dat hij pas na 
veel moeite en strijd inzicht kreeg in de geestelijke werkelijkheid achter de ziekte. 
Het is boeiend hoe A. v.d. Beek deze geschiedenis analyseert. Hij eindigt met: ‘Men moet als 
pastor met Jezus Christus bezig zijn en met de nood van de mensen, die Hij aan je heeft 
toevertrouwd. Maar waar we in gehoorzaamheid aan Hem werkelijk bereid zijn de weg ten 
dienste van de ander ten einde te gaan, daar komen we de boze geesten op onze weg tegen. 
Alleen zijn de meeste pastores dan allang omgekeerd omdat ze de weg te eng vonden 
worden. … Als een ander bereid is met iemand in dat gebied der duisternis te gaan, is dat 
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even vreemd als de exorcismen van Blumhardt. Er is daarom misschien het laatste ons zo 
vreemd, omdat het eerste ons, ook binnen de gemeente van Christus, vreemd is?’7 
 

De Rooms-katholieke kerk, die in het bezit is van een Rituale Romanum met uitgebreide 
aanwijzingen voor exorcisme, heeft dit onderwerp in de loop van de 20e eeuw grotendeels 
laten rusten. In 1999 werd echter een nieuwe versie van de oude exorcisme-rite uit 1614 
gepresenteerd.8 In het boek De exorcist van het Vaticaan: duiveluitdrijving in de 21e eeuw 
blijkt dat er in Italië sprake is van een sterke opleving van occulte praktijken. Het gevolg is 
een groei van het aantal gevallen van demonische gebondenheid. Het aantal geestelijken dat 
aan bevrijdingspastoraat doet in Italië, is hierdoor gestegen van 20 in 1986 tot ruim 350 in 
2007.9 
De groei van het satanisme en de moordlustige consequenties die dat soms met zich 
meebrengt,10 en ook de toename van het occulte in het algemeen, heeft de kerk laten 
teruggrijpen op een instrument dat eeuwenlang een normaal gebruik was. Begin 2005 is een 
nieuw lesonderdeel aan de pauselijke universiteit Regina Apostolorum in Rome gestart, de 
collegereeks ‘Satanisme, exorcisme en het gebed om bevrijding’.11 
In Nederland zijn in de afgelopen decennia van evangelische kant allerlei publicaties 
verschenen,12 maar ook van kerkelijke zijde. Te denken valt aan Wim van Dam, hervormd 
predikant,13 en Karel Kraan, gereformeerd predikant.14 Van Dam heeft in Duitsland veel 
occultisme meegemaakt en daarna zijn ervaringen in Nederland ingezet. 
 
Uit dit korte overzicht blijkt dat de opkomst van bevrijdingspastoraat in recente tijd mede 
ontstond door het opkomende occultisme. De kerk moest reageren op de aanwezige 
problemen. De problemen zijn niet meer binnenkerkelijk zoals tijdens de Reformatie 
grotendeels het geval was, maar er moet iets gedaan worden met het toenemende 
heidendom.15 Daarmee komt de huidige kerk in een vergelijkbare situatie terecht als waarin 
de vroege kerk in het Romeinse rijk verkeerde. 
 

3. De vroege kerk 
De laatste jaren is er een toenemende wetenschappelijke belangstelling voor de genezings- 
en bevrijdingspraktijken van de vroege kerk. Het boek van A. Daunton-Fear, Healing in the 
Early Church, verschenen in 2009, geeft een prachtig overzicht.16 
Laat ik daaruit het voorbeeld van Irenaeus noemen. Deze belangrijke theoloog uit de 2e [p. 
29] eeuw is geboren in Klein-Azië en later in Frankrijk bisschop geworden. Van hem is het 
boek Tegen de ketterijen (rond 180). Daarin geeft hij een goede indruk wat er in zijn tijd 
gebeurt: 'De Here is gekomen als de arts van allen. Daarom hebben ook zijn (= Christus') 
ware discipelen genade van Hem ontvangen om wonderen te doen in zijn naam; zij maken 
anderen gelukkig met de gave, die een ieder van Hem heeft ontvangen. Sommigen van hen 
drijven werkelijk demonen uit, zodat degenen die op deze wijze bevrijd zijn van de boze 
geesten vaak gaan geloven in Christus en zich aansluiten bij de kerk. Sommigen hebben 
voorkennis van dingen die gaan gebeuren, en visioenen en profetische taal. Anderen 
genezen de zieken door hun de handen op te leggen, waardoor zij gezond worden. … Het is 
niet mogelijk alle gaven op te sommen die de door de gehele bewoonde wereld verstrooide 
kerk ontvangen heeft van God … Zij wendt die gaven dagelijks aan tot heil van de heidenen, 
terwijl zij niemand misleidt en van niemand enige geldelijke beloning aanneemt.’ 
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Om diverse redenen is het onwaarschijnlijk dat Irenaeus slechts het verleden beschreef; hij 
bedoelt de praktijk rondom hem.17 Ook Tertullianus beschrijft dergelijke situaties en hij 
verklaart dat iedere christen exorcisme mag bedrijven.18 
Op den duur werden er in de christelijke gemeenten afzonderlijke exorcisten benoemd. 
Vanaf halverwege de 3e eeuw is dit een bekend verschijnsel, in ieder geval in Rome en in 
Cappadocië. Toch bleef de bisschop zelf verantwoordelijk voor het exorceren van 
bekeerlingen uit het heidendom die gedoopt wilden worden.19 Het is bekend dat de macht 
van de christenen om te genezen en te bevrijden sterk bijdroeg aan de verbreiding van het 
christelijke geloof.20 
Naar mijn overtuiging doen we er goed aan hier in de leer te gaan, om aspecten van het 
christelijk geloof, die lange tijd verwaarloosd zijn, weer aan de orde te stellen. 
 

4. Het Nieuwe Testament en Marcus 5 
Er wordt in het Nieuwe Testament onderscheid gemaakt tussen ‘gewone ziekten’ en ziekten 
die door demonische machten (ook wel boze of onreine geesten genoemd) veroorzaakt 
zijn.21 In Marcus 6:13 zalven de discipelen de gewone zieken, maar drijven zij bij anderen 
demonen uit. Allerlei auteurs erkennen dat met name Lucas als arts een duidelijk 
onderscheid aanbrengt.22 De ziekte van de maanzieke jongen valt niet samen met epilepsie. 
De aanvallen, het schuim op de mond en de stomheid en doofheid wijzen op méér zaken 
dan alleen epilepsie.23 Bovendien geeft Jezus zelf aan dat hier een geestelijke macht achter 
zit. 
 
In Marcus 5:1-20 (de passage die vandaag meermalen gelezen is) staat de genezing van een 
bezetene in het land van de Gerasenen, in het Overjordaanse, beschreven. Wat kunnen wij 
leren van het exorcisme en bevrijdingspastoraat in de loop van de geschiedenis ten aanzien 
van deze gebeurtenis? 
a. De ongelukkige man woont tussen de graven. Dit komt overeen met de vaak 
geconstateerde relatie tussen demonische machten en het rijk van de dood. Ook het 
hedendaagse satanisme kent allerlei rituelen op begraafplaatsen. Het zoeken van contact 
met de doden en de geesten van de overledenen is een iets andere praktijk, maar past ook 
bij deze locaties. 
b. Vanwege de vele pogingen de man te binden en te bedwingen, mogen we aannemen dat 
hij een gevaar vormde voor de omgeving. In ieder geval heeft hij [p. 30] zichzelf niet onder 
controle en daarom schreeuwt hij en slaat hij zich met stenen. Vanuit de beschrijvingen van 
soortgelijke situaties weten we dat dit met aanvallen (‘manifestaties’) gepaard kan gaan, 
maar dat er meestal ook rustiger perioden zijn. 
c. De bezetene heeft een buitengewone kracht: allerlei boeien en ketenen trekt hij stuk. Ook 
dit verschijnsel is bekend bij mensen die satanische krachten toepassen. Een recent 
voorbeeld is het zelfgetuigenis van Tony Anthony, voormalig wereldkampioen Kung Fu, over 
het gebruik van de Chi-krachten.24 
d. De man slaat zichzelf met stenen. Dit verschijnsel staat bij ons bekend als automutilatie. 
e. De bezetene heeft paranormale kennis: Jezus wordt bij name genoemd, en aangeduid als 
de Zoon van de allerhoogste God. 
f. De man kan zelf spreken, maar op sommige momenten is een demon aan het woord, 
gewoonlijk te herkennen door een ander stemgeluid. Hier vraagt de demon dat Jezus hem 
niet pijnigt. Demonische machten zijn gewoonlijk bang voor sterkere machten en voor 
pijniging. 
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g. Jezus spreekt op een bepaald moment niet de man aan, maar de demon in hem. Hij vraagt 
naar de naam. Die is ‘legioen’, wat staat voor een grote Romeinse legerafdeling. Blijkbaar 
zijn er heel wat onreine geesten in de man. 
h. De demon vraagt hen niet buiten het land te zenden. Hier raken we het verschijnsel dat 
veel geesten een regionale of territoriale binding en bevoegdheid hebben. 
i. De geesten vragen aan Jezus of ze in een kudde zwijnen mogen gaan, als ze gedwongen 
worden de man te verlaten. Het is bekend dat demonen bij het verlaten van iemand (dat kan 
ook bij het sterven het geval zijn) op zoek gaan naar een nieuwe behuizing, in mensen of 
eventueel in dieren. In dit geval zijn het onreine dieren. Zoeken de onreine geesten slechts 
een nieuw onderkomen of is het de bedoeling op een nieuwe wijze de omgeving onveilig te 
maken? 
j. Na de verleende toestemming slaat de kudde op hol, maar stort van de steilte af en 
verdrinkt. Hierin blijkt de grote macht van Jezus. Terwijl de Joden meer dan eens hun 
bewondering uitspreken dat ook de onreine geesten Hem gehoorzamen, vragen de 
bewoners van dit gebied of Jezus weg wil gaan. 
 
De situatie is Marcus 5 is vrij zeldzaam. In het NT komen ook ‘lichtere’ voorbeelden voor. Te 
denken valt aan de man die in het eerste hoofdstuk genoemd wordt. Die man gaat naar de 
synagoge te Kafarnaüm en reageert daar op de prediking van Jezus (1:21-26). Het is mogelijk 
dat de symptomen van occulte belasting grotendeels latent aanwezig zijn, maar in deze 
context tot uiting komen. Ook in onze tijd gebeurt het vaak dat zulke mensen manifesteren 
naar aanleiding van het lezen uit de Bijbel, een gebed of het noemen van de naam van Jezus. 
Ook in deze geschiedenis komt paranormale kennis voor en tevens de vrees verdelgd te 
worden. Jezus spreekt niet de man, maar de demon aan en gebiedt hem uit de man te gaan. 
De onreine geest schreeuwt daarbij en doet nog een poging het slachtoffer te beschadigen 
of te doen sterven (‘stuiptrekken’). 
Een ander voorbeeld is de synagogebezoekster met een verkromde rug. Terwijl wij [p. 31] 
geneigd zijn die ziekte als een fysieke aandoening te beschouwen, volgt de diagnose dat 
satan deze vrouw 18 jaar gebonden heeft (Luc. 13:10-17). 
 
Na de Evangeliën biedt het boek Handelingen onderwijs over ons onderwerp. Daar blijkt het 
verschil tussen echte volmacht in de naam van Jezus wanneer een slavin van een 
waarzeggende geest bevrijd wordt (Hand. 16:16-18) en de mislukte poging van de zeven 
zonen van Skevas om iets dergelijks na te doen (19:12-20). 
Om een goed beeld te krijgen van het nieuwtestamentische onderwijs is het verder van 
belang Paulus’ brieven te lezen tegen de achtergrond van de magische en occulte praktijken 
in steden als Efeze en Korinte.25 Tevens is het wenselijk om de intertestamentaire literatuur 
van het Jodendom te bestuderen, waar een uitgewerkte engelen- en demonenleer te vinden 
is.26 Daaruit blijkt dat de bediening van Jezus op essentiële onderdelen afwijkt van de 
gangbare exorcismen in Jodendom en heidendom. 27En vervolgens is het zeer leerzaam om 
de praktijk van de vroege kerk na te gaan. Het is verrassend hoeveel de vroege kerk over 
omgang met het occultisme te bieden heeft, juist omdat men de Bijbelse lijnen doortrok.28 
 

5. Bevrijdingspastoraat en psychiatrie 
Het is goed om onderscheid te maken tussen bevrijdingspastoraat en exorcisme. De eerste 
term is veel breder en omvat een pastoraal traject, zowel voor als na het gebed om 
bevrijding.29 Mensen die occult belast zijn, hebben meer dan eens in het verleden veel 
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problemen ervaren. Het vertrekken van demonen is slechts een deel van de oplossing. Ik 
denk aan de volwassen man die mij vertelde dat hij na zijn bevrijding leek op Kosovo toen de 
vijand verdreven was: alles was platgebombardeerd. Het heeft hem meer dan zeven jaar 
gekost om weer een bestaan op te bouwen. Ik denk ook aan een jongen die bevrijd was, 
daarna anders ging functioneren in kerk en school dan voorheen, en daarom veel geestelijke 
begeleiding nodig had. Exorcisme behoort ingebed te zijn in een brede opvang! 
Een volgend punt is, dat exorcisme altijd weer de gedachte oproept aan een geestelijke 
autoriteit die een demon aanspreekt en wegjaagt. Maar die benadering is lang niet altijd 
nodig. Wanneer mensen in lichte mate occult belast zijn, is het gewoonlijk genoeg als zij zelf 
in gebed afstand nemen van verkeerde zaken uit het verleden en tot God bidden om 
bevrijding. Iemand als Neil Anderson legt er in zijn boeken nadruk op dat de persoon in 
kwestie zelf moet bidden, zelf zijn of haar positie in Christus moet beseffen, en de duivel 
moet weerstaan. Het is volgens hem verkeerd als mensen afhankelijk worden van 
hulpverleners.30 Terwijl in veel gevallen een gebed tot God genoeg is voor bevrijding, is het 
ook mogelijk dat de persoon satan toespreekt en afstand van hem en zijn helpers neemt. In 
de protestantse traditie zijn we dat niet zo gewend, maar Luther deed dit wel. 
 
Uiteindelijk blijven dan enige situaties over waarin door een hulpverlener demonen worden 
aangesproken om weg te gaan. Dit gebeurt – als het goed is – op een manier die ook in het 
Nieuwe Testament beschreven wordt en bekend is vanuit de vroege kerk. In de discussie 
tussen bevrijdingsteams en psychische deskundigen is het [p. 32] van belang deze meer 
omvattende benadering te benoemen, omdat de controversen gewoonlijk gaan over het 
concrete benoemen en wegsturen van demonen. 
 
Pastores en psychiaters kunnen allerlei psychische verschijnselen verschillend interpreteren. 
Meermalen wordt vanuit de psychiatrie dit terrein geclaimd, want daar is de deskundigheid 
en anderen hebben die niet of in ieder geval in mindere mate. Bij deze botsing van belangen 
wil ik graag de kanttekening maken dat het bevrijdingspastoraat zich voor het overgrote deel 
met andere zaken bezighoudt dan met psychische verschijnselen. Die worden wel 
meermalen gebruikt om verder door te vragen, maar niet om op het genoemde terrein enige 
deskundigheid te pretenderen. Wanneer een meisje op 12-jarige leeftijd een geleidegeest in 
haar leven vraagt, dat met een bloedverbond bezegelt en het christelijke geloof afzweert, 
komen er ongetwijfeld psychische verschijnselen, maar in het bevrijdingspastoraat zijn die 
verschijnselen hooguit een aanknopingspunt om naar de oorzaak toe te gaan. Toen een man 
brak met een gezelschap waar men satan vereerde en geesten van overledenen opriep, 
werd een vervloeking over hem uitgesproken en deze trad binnen enkele dagen in werking. 
De gezonde man kreeg de toegewenste verschijnselen, stortte psychisch in, raakte zijn werk 
kwijt en verblijft nu in een gezinsvervangend tehuis. Ook hier is de oorzaak iets dat 
voorafgaat aan de psychische en sociale problemen. Tevens kan ik hier noemen het bezig 
zijn met Oosterse godsdiensten, het luisteren naar satanische black metal muziek, het 
gebruiken van paranormale geneeswijzen en het meedoen op internet met allerlei occulte 
zaken.31 Al geven de genoemde activiteiten psychische verschijnselen, het terrein van het 
bevrijdingspastoraat valt zeker niet samen met dat van de psychiatrie. Vaak betreft het 
mensen in nood die concreet kunnen aangeven wat hun probleem is en de vraag stellen hoe 
zij ervan af kunnen komen. 
 

6. Standaardwerken 
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Voor theologen en pastores enerzijds en psychologen en psychiaters anderzijds is het vrij 
gemakkelijk voorbeelden te geven van behandelingen waarin de andere beroepsgroep 
gefaald heeft. Psychiaters kunnen situaties benoemen waarin de toestand van de patiënten 
verkeerd begrepen is door een bevrijdingsteam, of zelfs verergerd is. Pastores kunnen 
voorbeelden noemen waaruit blijkt dat mensen na een jarenlange vergeefse psychische 
behandeling eindelijk op gebed bevrijd zijn. Op die manier blijft het positieve van elkaars 
werk buiten beschouwing. Ik voer liever een pleidooi dat enige standaardwerken uit 
verleden en heden bestudeerd worden, waarin de auteurs, al of niet in teamverband, 
geprobeerd hebben de vaak ingewikkelde relatie tussen de genoemde wetenschappen te 
beschrijven. 
 
In de tweede helft van de 19e eeuw trof de Engelsman John L. Nevius als zendeling in China 
allerlei situaties van demonische activiteiten aan. Hij wilde graag wetenschappelijke 
verklaringen geven van deze vreemde verschijnselen. In het boek dat het resultaat is van zijn 
onderzoek, geeft hij aan dat voor de Chinese christenen de aanwezigheid van demonen een 
realiteit was. Meermalen gebeurde het dat een christen een demon toesprak en beval zich 
te onderwerpen aan Christus’ gezag. Dit was iets wat de zendelingen deze inlandse 
christenen niet geleerd hadden (want dat paste niet [p. 33] meer in de moderne tijd), maar 
wat die op grond van de Bijbel spontaan deden, en met veel zegenrijke uitwerking. Nevius 
stelt een lijst op van 24 overeenkomsten tussen nieuwtestamentische aspecten van 
exorcisme en voorbeelden uit China. 
Als westerling bespreekt Nevius ook allerlei pathologische, psychologische en psychiatrische 
theorieën. Die benaderingen leveren echter te weinig op en in allerlei beschreven situaties 
blijft er maar één echte verklaring over, namelijk dat de verschijnselen die in het Nieuwe 
Testament aangeduid worden als werk van boze en onreine geesten, hier herleven. Dit geldt 
zeker voor het inroepen van geesten door bepaalde mensen, de gesprekken die met de 
geestelijke wereld plaatsvinden, en het tijdelijk overweldigd worden van mensen door 
demonen, waardoor deze mensen allerlei tijdelijke vermogens krijgen die ze in het gewone 
leven niet hebben. Op grond van de overeenkomsten tussen de voorbeelden in China en die 
in het Nieuwe Testament trekt Nevius de conclusie dat er wel enige overlap is met 
psychische en psychiatrische verschijnselen, maar dat bij de heftigste voorbeelden het lijkt 
alsof de tijden van het Nieuwe Testament herleefd zijn, bijvoorbeeld wanneer demonen 
onderhandelen over de rechten die zij kunnen laten gelden op mensen.32 
 
Een soortgelijk verhaal geldt voor het werk van Kurt Koch met ervaringen in Duitsland33 en 
van Peter Horrobin34 met ervaringen in Engeland en elders. De beroemde Amerikaanse 
psychiater Scott Peck geeft aan, dat hij aanvankelijk niet geloofde in de duivel, maar dat 
langzamerhand wel ging doen. Zijn boek is het eerste volledige verslag van bezetenheid en 
exorcisme door een moderne psychiater. Peck voert een pleidooi om deze zaken een veld 
van wetenschappelijk onderzoek te laten worden. Hij stelt voor dat ‘demonologie’ een 
nieuwe subspecialiteit van psychiatrie en psychologie zal vormen!35 Dat is geen ‘naïeve 
demonologie’, maar een volwaardige hedendaagse wetenschap die uitgaat van Bijbelse 
grondlijnen. In aansluiting op dit voorstel bepleit ik liever een interdisciplinaire benadering, 
waarbij de persoonlijke levensbeschouwing een grote rol mag spelen. 
 
James G. Friesen is de auteur van Omgaan met ‘dis’: op weg naar psychisch en geestelijk 
herstel.36 Hij kwam als klinisch psycholoog overlevenden van ernstig ritueel misbruik 
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(Satanisch Ritueel Misbruik) in zijn praktijk tegen. De slachtoffers ontwikkelden meer dan 
eens een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Binnen de psychiatrie wist men om allerlei 
redenen niet goed raad met deze verschijnselen. Friesen heeft met zijn team langzamerhand 
een methodiek ontwikkeld waarmee hij DIS met succes kan behandelen. Zijn benadering 
biedt mogelijk tevens perspectief voor mensen die lijden aan de borderline 
persoonlijkheidsstoornis. In een bespreking van zijn methodiek snijdt Friesen ook exorcisme 
aan. Hij verzet zich tegen de opvatting dat de persoonlijkheden van een meervoudige (zgn. 
‘alters’) demonen zijn die moeten worden uitgedreven, maar hij sluit niet uit dat tussen deze 
persoonlijkheden entiteiten zijn, die demonisch van aard zijn. Daarom pleit hij voor een 
behandeling van zowel de ziel als de geest in psychologische en pastorale zorg. 
 
Hij benoemt zeven kenmerkende verschillen tussen een alter-persoonlijkheid en een demon. 
De behandeling is in veel gevallen tegenovergesteld: Friesen raadt aan om [p. 34] 
vriendschap met iedere alter van cliënten te sluiten, maar demonen moeten worden 
verdreven.37 
In het pastoraat weet men bij mensen met DIS vaak niet veel anders te doen dan door te 
verwijzen of over te gaan tot het uitdrijven van de demonen. Wat dat betreft is dit boek heel 
waardevol, omdat hier voor het eerst een psychologische benadering van DIS op een 
evenwichtige wijze wordt gecombineerd met een geestelijke benadering. 
Er kunnen nog heel wat meer studies genoemd worden. Een recent proefschrift beschrijft de 
belangrijkste publicaties over dit onderwerp in het Engelse taalgebied.38 
 

7. Interdisciplinaire samenwerking in theorie en praktijk 
Wat bij de genoemde auteurs gebeurt, is heel boeiend: zij onderzoeken de Schrift op alle 
uitspraken over dit terrein, en leggen daarnaast tientallen tot honderden praktijksituaties. 
Met allerlei theorieën worden die casussen bekeken en dan blijken er heel wat voorbeelden 
te zijn die alleen maar wetenschappelijk verklaard kunnen worden op grond van het 
referentiekader dat de Bijbel zelf biedt.39 Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste methode is: 
een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Op grond van het bovenstaande hoop ik dat 
theologen, christelijke deskundigen op het gebied van de psyche en leden van 
bevrijdingsteams elkaar zullen naderen in de discussies om elkaar te steunen in het 
gemeenschappelijke doel: het helpen van de mens in nood, tot eer van Gods naam. Elders 
blijkt een dergelijke samenwerking mogelijk te zijn, zoals in de Anglicaanse ‘Christian 
Deliverance Study Group’ in Engeland die op dit gebied de bisschoppen adviseert en 
kerkleden traint.40 Ook bij de Mennonieten in Amerika vond interdisciplinaire bestudering 
plaats.41 
 
Terugkomend op de titel: is bevrijdingspastoraat gewenst of noodzakelijk? In ieder geval 
vraagt de problematiek om ons heen op bezinning op dit onderwerp. Vanuit het Nieuwe 
Testament en de vroege kerk bepleit ik dat de christelijke gemeente haar eigen taak te 
midden van het herlevende heidendom met allerlei occulte praktijken, opneemt. De belofte 
klinkt in het slot van het Evangelie naar Marcus: ‘Als tekenen zullen deze dingen de 
gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven’ (16:17).42 Als de discussies 
van deze studiedag over een theoretisch kader voldoende resultaat opleveren, is het 
wenselijk een volgende keer een interdisciplinaire studiedag te beleggen over de praktijk van 
het bevrijdingspastoraat. 
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Stellingen en aanbevelingen 
1. De gemeente van Jezus Christus heeft in onze tijd dringend behoefte aan een zorgvuldige 
benadering van de problemen op het occulte gebied. Die zorgvuldigheid is nodig op zowel 
theoretisch als praktisch gebied. 
2. Een theologische opleiding die predikanten vormt om in onze samenleving werkzaam te 
zijn, behoort haar studenten toe te rusten voor de bovengenoemde zaken. 
3. Bij deze toerusting is het verstandig zich te oriënteren op de vroege kerk en tevens 
hedendaagse, internationale ervaringen te verwerken. 
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