Waarschuwing voor Demonische
belasting of bezetenheid
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Vooraf moet gezegd worden dat een waar, wedergeboren christen nooit echt bezeten kan raken – lees
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelovigebezeten.pdf . Ik heb het dan niet over demonisch belast,
beïnvloed zijn, maar wel degelijk demonisch bezeten zijn. Een niet-bekeerde kan dat wél overkomen.
Dingen die aanleiding kunnen geven tot demonische belasting of bezetenheid

We moeten ons afvragen waarmee een demonisch belast of bezeten persoon bezig is, of bezig was.
Vaak zijn dat op het eerste zicht verborgen dingen, zoals hierna duidelijk wordt:
Het beoefenen van occulte praktijken, zoals (tarot)kaarten leggen, geestenraadpleging, astrologie,
alternatieve (occulte) geneeswijzen, zoals iriscopie, yoga, reiki, hypnose, meditatietechnieken, enz. –
zie ( http://www.verhoevenmarc.be/#Alternatieve ).
Het participeren in samenkomsten en met leden van de pinkster-/charismatische beweging. Zie
http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterChristenen.pdf
De handen laten opleggen door pinksters/charismaten, of zogenaamde “genezers”, of wie dan ook.
Laat u nooit de handen opleggen! http://www.verhoevenmarc.be/PDF/handoplegging-vandaag.pdf .
Het bezit (!) van occulte voorwerpen in huis, zoals katholieke of oosterse godenbeelden, gebedskralen, ouijabord, occulte boeken, enz. enz. De lijst is schier eindeloos. Maar ik zal nog meer occculte
zaken opsommen waarvan wij ons strikt moeten ontdoen en moeten afwijzen, hierna:
Heavy metal en andere demonische “muziek” ( http://www.verhoevenmarc.be/muziek.htm), occulte
tattoos, het dragen van occulte halssnoeren/ringen/oorhangers, piercings, dream catchers, medicine
wheels, wichelroede, pendel, inlaten met wicca, oosterse gevechtsporten, new age praktijken
( http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm ), osteopathie, chiropraxie, homeopathie, acupunctuur,
Halloween, contemplatief en centrerend gebed ( http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm ),
mystiek, transcendente meditatie, vrijmetselarij, pentagram, labyrint, gebroken kruis (todesruneteken), seksueel contact met een demonisch belast of bezeten persoon, zwaar en aanhoudend zondigen, homoseksueel contact ( http://www.verhoevenmarc.be/cartoons13.htm ), perversies, raadplegen
van waarzegger, helderziende, handlezer, gebruik van drugs, beoefenen van tongendemonie (in de
pinkster-en charismanie), enz. Zie ook http://www.verhoevenmarc.be/#Duivel .
Ieder die zich bekeert van zijn zonden, en tot Christus komt met belijdenis van zonden, kan verlost
worden van demonische belasting. Geestelijke christelijke oudsten (we kunnen ze zielzorgers noemen) kunnen de belasting grondig onderzoeken (zoals de oorzaken ervan) en voor zo iemand gericht
bidden, maar verlossing van echte bezetenheid is vaak niet te verhelpen. Soms echter kunnen zulke
mensen toch nog tot bekering komen en verlost worden. Probleem is echter dat er niet veel geestelijke leiders meer zijn in deze tijden van verval die zulke mensen kunnen helpen.
Nogmaals: ga voor bevrijding niet te rade bij dezen uit de pinkster- of charismatische beweging want
dat zijn gevaarlijke sekten waarbij de leiders veelal zelf demonisch belast zijn! Nogmaals: let op! Er
zijn vandaag geen wonderbaarlijke genezingsgaven meer zoals in de 1ste eeuw na Christus nog het
geval was (als teken voor de Joden): http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ophouden.pdf. Genezing is
niet (!) in de verzoening begrepen ( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf ).
Voor ongelovigen geldt : als iemand zich hardnekkig niet wil bekeren, dan bestaat het potentiële gevaar dat hij op den duur demonisch belast wordt, of nog erger: bezeten raakt. De Heilige Geest is op
aarde om mensen te overtuigen van zonden (Johannes 16), maar als Hij keer op keer hardnekkig afgewezen wordt, kan Hij de persoon loslaten in zijn zonden en kunnen uiteindelijk demonen het overnemen. Zo iemand kan dan niet meer bevrijd raken!
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