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   God en de duivel                                Dag 15   

 
Bevrijd door Jezus       
Ieder mens heeft zo zijn eigen reden om Jezus te volgen. Maria Magdalena was genezen van 

zeven demonen. Lucas 8:2 Die zaten in haar. Dankzij de Heere Jezus zijn die van haar 

uitgegaan. Ze was Jezus eeuwig dankbaar en offert haar leven en haar geld en goed aan Hem 

op. Nu vraagt u zich wellicht af wat dat zijn ‘demonen’ en hoe een mens daar aan komt? 

‘Demonen’ zijn handlangers van de duivel. Uit de namen die de duivel in de Bijbel krijgt, kunt u 

wel een beetje opmaken hoe het voelt om bezeten te zijn. Het woord ‘duivel’ komt van 

‘diabolos’ dat ‘door elkaar klutsen of verwarren’ betekent. Hij wordt ook wel ‘satan’ genoemd 

dat ‘tegenstander’ betekent. Maar hij krijgt ook de naam ‘de boze’. Jezus noemt hem ‘de 

leugenaar van het begin’. Of ‘de slang’. Of ‘de draak’. Of ‘de duisternis’. Allemaal niet zulke 

leuke dingen. Wij waren in de macht van de satan. Hij had ons in zijn greep door de zonde en 

de dood. Maar Christus heeft ons bevrijd door in onze plaats te sterven en verzoening te 

bewerken voor onze zonde. Wie in de Heere Jezus gelooft is overgegaan uit de duisternis naar 

het rijk van het licht. Na Jezus’ Hemelvaart wordt de satan uit de hemel verwijderd. In het 

boek Openbaring worden op dat moment verschillende namen van de duivel achter elkaar 

genoemd. Openbaring 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die 

duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de 

aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. De duivel doet eigenlijk het 

tegenovergestelde van God. God is vrede. De duivel is de boze. God is waarheid. De duivel is 

een grote leugenaar. God is licht. De duivel is duisternis.  

 

De duivel is geen god. 
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Laten we nuchter zijn. De duivel is geen god. Hij was een door God geschapen engel. Een 

aartsengel, dat wel. Hij was ontevreden met zijn plek. Sommigen denken dat hij jaloers was op 

de positie van de mens. Judas 1:6 Hoe dan ook, hij is in opstand gekomen tegen God en heeft 

de mens meegesleept in zijn val. Dat was Maria Magdalena dus nog een keer erger 

overkomen. Niet alleen bevond ze zich in de greep van de duivel, maar die zat ook nog eens in 

haar. Ze was angstig en verward. Maar Jezus bevrijdde haar. Toen de Here op aarde was waren 

er blijkbaar heel veel mensen die last hadden van demonen. Lucas 6:18 En de engelen die hun 

oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft 

Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde 

bewaring gesteld. Naast allerlei andere kwalen en moeilijkheden wordt bijna altijd verteld dat 

de Heere alle mensen – die om die reden bij Hem kwamen – genas van de demonen.  

 

Psychiatrie 

Is er iemand die iemand kent die een demon heeft? Hoe komt een mens aan een demon? Er is 

dat verhaal van de man met een ‘legioen’. Marcus 5:3,4 Die had niet zeven, maar tig demonen. 

Hij had vermoedelijk een probleem met boosheid en geweld, want hij was met allerlei touwen 

vastgebonden. Als de demonen – van die man – aan Jezus vragen om in de kudde varkens te 

mogen varen, staat de Heere dat toe. Onbegrijpelijk eigenlijk want die demonen schrikken de 

kudde op en voeren de varkens regelrecht het ravijn in. Dat was natuurlijk net hun bedoeling. 

Inderdaad zie je hier wat het doel is van de duivel, namelijk om de hele schepping met geweld 

de dood in te jagen. Dat is dan het voordeel van dat nadeel. We zien wel waar demonen mee 

bezig zijn. Onrust, boosheid, geweld, leugen, slechtheid en dood. Er was een mevrouw  

waarvan de dokter zei: ‘Als uw medicatie in het drinkwater van ons dorp zou worden gedaan 

zou het halve dorp platliggen.’ Ze had telkens weer een hogere dosis gekregen. De 

hoeveelheid medicatie was blijkbaar nodig om haar enigszins rustig te houden. Het is niet zo 

dat we bij psychiatrie direct denken aan demonen, maar mogelijk zouden de kerken dit 

probleem in kaart zouden brengen. Wat is een demon? Hoe komt een mens aan een demon 

en hoe kom je er af? Je moet elkaar niet demoniseren, maar je moet – denk ik – ook niet naïef 

zijn tegenover de machten van het kwaad. Een verschil tussen een psychische aandoening en 

een demon is direct al de erfelijkheid. Niet de manier van leven van de psychiatrische patiënt 

maar de familie lijkt debet aan zijn problematiek. Het zit in de genen. Komt het in de familie 

voor, is een van de eerste vragen. De Katholieke Kerk is meer thuis op het terrein van de 

demonen. Men kent daar ook exorcisme (duiveluitdrijving), iets wat in protestantse kring meer 

in de Evangelische hoek gezocht moet worden. Het zou een heel ding waard zijn als we op dit 

gebied stappen zouden kunnen zetten; stappen naar bevrijding van dwang en angst en 

verwarring, dankzij het geloof in de Heere Jezus.   

 

 

 


