
 
 

 
Veel mensen worstelen met zondige 
gewoonten, met angsten en negatieve 
gedachten. Ze vormen allemaal blokkades in de 
relatie met God. En een dergelijk leven is niet 
het leven dat God met ons voor heeft. 

 
“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven ” (Mat. 11 :28). 

 
Wij geloven in een God die op zoek is naar 
mensen. Wij geloven in een Vader die niets 
liever wil dan een innige relatie met jou. En die 
het jou gunt om in vrijheid met Hem te leven. 
We zijn geboren om vrij te zijn. We zijn 
geschapen om Gods liefde te ontvangen, die te 
beantwoorden en aan anderen door te geven. 

 
In deze brochure willen we in het kort 
uitleggen wat bevrijdingspastoraat is, wat er 
gebeurt bij bevrijding en voor wie deze vorm 
van pastoraat bedoeld is. Tot slot vertellen we 
in deze brochure hoe je voor meer informatie in 
contact kunt komen met een van de leden van 
het gebedsteam of een gebed kunt 
aanvragen. 

Wat is bevrijdingspastoraat? 
Bevrijdingspastoraat is een betrekkelijk nieuwe 
term voor een vorm van pastoraat die feitelijk zo 
oud is als de kerk zelf. Jezus zelf dreef zeer veel 
demonen uit, wat dan natuurlijk in moet houden dat 
demonen bestaan. En Jezus heeft Zijn volgelingen de 
macht gegeven om dat in Zijn naam ook te doen. 

 
Het woord ‘Bevrijdingspastoraat’ bestaat eigenlijk 
uit twee begrippen: bevrijding en pastoraat. 

 
Bevrijding verbreekt de gebondenheid met 

demonische machten. De 
bevrijding zelf is in feite niet 
meer dan boze geesten in 
Jezus’ naam te bevelen om de 
persoon direct te verlaten en 

hem of haar voortaan met rust te laten. 
 

Pastoraat is de geestelijke zorg, dat daarna nodig is 
om volledig hersteld te worden en te leven in 
vrijheid met Jezus Christus. 

 
Iemand die al jaren ervaring heeft met 
bevrijdingspastoraat illustreerde het met het 
volgende voorbeeld: ‘je leven is als het ware een 
emmer zonder deksel. De inhoud van de emmer, dat 
ben jij: geest, ziel en lichaam. Als je gebonden bent 
houden één of meer demonen een deksel op de 
emmer’. Zo zorgen ze er voor dat de open 
communicatie met God wordt verstoord en je niet 
meer in vrijheid kunt leven. Je ervaart God nog 
nauwelijks en in een ernstiger geval verlies je de 
controle over delen van je leven. 

Bepaalde patronen of zonden blijven zich herhalen. 
Er is dan bevrijding nodig. 

 
Wat gebeurt er bij bevrijding? 
Als er bevrijd wordt – en dat gebeurt altijd in de 
naam van Jezus Christus! – moeten de demonen 
loslaten. In de Bijbel zijn daar ook verschillende 
voorbeelden van te vinden. Ze kunnen je niet vast 
houden! Ook niet de demonen die jou al jaren het 
leven hebben zuur gemaakt. 

 
Bij bevrijding vindt er dus een confrontatie plaats 
tussen het koninkrijk van God en het rijk van satan. 
En in geloof in Jezus Christus, zal God altijd winnen. 
Elke band met demonen zal verbroken worden. 
En omdat de Heilige Geest de leiding heeft bij een 
gebed om bevrijding, gebeurt dat in alle liefde en 
rust. 

 
En als na een gebed er nog iets achter blijft is het 
meestal niet een demon, maar zijn het vaak 
emoties. Wonden moeten genezen en dat kost nu 
eenmaal tijd. Daarom is pastoraat erg belangrijk. 
En soms is er meer gebed nodig. 

 
Ook moet je leren om in vrijheid met Christus te 
leven door oude gedrags- en denkpatronen af te 
leren en nieuwe aan te leren. Want een bevrijdings- 
gebed is niet bedoeld om je even snel van je 
problemen af te helpen! 

 
Hoe weet ik of ik bevrijding nodig heb? 
Iedere christen mag weten dat Jezus Christus 
voor hem of haar is gestorven. De overwinning is 



voor iedere christen behaald. Daar hoef je niet aan 
te twijfelen. Ook christenen niet, die iedere dag 
weer zondigen. Zijn bloed dat reinigt ons! 

 
Maar ook bij christenen kunnen er levensterreinen 
zijn waar demonen macht uitoefenen, omdat ze 
voor of na je bekering toegang hebben gekregen. 
Bewust of onbewust. Door eigen handelen of via je 
voorgeslacht. Dat noemen we gebondenheid. 

 
Gebondenheid houdt ons - als kinderen van onze 
hemelse Vader - vast in negatieve of zondige 
denkpatronen en zo blijft de relatie met God 
moeizaam. Veel mannen en vrouwen leven met 
geheimen. Seksuele gebondenheid, drankmisbruik, 
maar ook angsten, depressies en gevoelens van 
minderwaardigheid of afwijzing zijn veel 
voorkomende voorbeelden. 

 
Als je zulke patronen of zo’n relatie met God herkent 
in je eigen leven, dan vraagt God jou Hem in jouw 
binnenkamer uit te nodigen en die blokkades in het 
licht te brengen. Niet om met jou af te rekenen, maar 
om de liefdesrelatie met Hem te herstellen! Hij 
verlangt naar jou! Hij gunt jou een ander leven! 

 
“Beken elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, dan zult 
u genezen” (Jak. 5:16) 

 
Wil je meer informatie of gebed? 
In ‘Het Visnet’ is een gebedsteam actief, dat 
inmiddels enige jaren ervaringen heeft met 
bevrijdingspastoraat. Ook hebben zij trainingen 
gevolgd. Via je predikant of wijkouderling – en ook 
rechtstreeks - kun je hen altijd benaderen. 

Zij beschikken over informatiemateriaal en staan 
altijd open voor een gesprek. Vanzelfsprekend 
vinden deze gesprekken in alle vertrouwelijkheid 
plaats. Ook kan met hen de wens voor een 
bevrijdingsgebed besproken worden. 

 
Contactpersonen 
De ervaring in het bevrijdingspastoraat leert dat 
mannen opener durven te zijn tegen mannen en dat 
geldt evenzo voor vrouwen tegenover vrouwen. 

 
Daarom kunnen vrouwen contact opnemen met: 
José Vermeer, telefonische bereikbaar op 0341 
416829 en per e-mail: jose.vermeer@filternet.nl 

 
Voor mannen is ds. Rob Kranen contactpersoon. Hij 
is bereikbaar via telefoonnummer 06 38291107. Zijn 
e-mailadres is: rjkranen66@outlook.com 

 
 
 

Je bent geboren om vrij te zijn! BEVRIJDINGSPASTORAAT 
 
 


