
Leesrooster op weg naar bevrijdingspastoraat. 
 
God geneest en Hij bevrijdt. 
 
Dag 1.  
In het Oude Testament wisten de Israëlieten dat God machtig is en dat Hij in staat is om 
mensen te verlossen van hun ziekte en zorgen. 
Een jong meisje wordt ontvoerd uit Israël en belandt als slavin in het huis van de generaal 
die leiding gaf aan de verovering van haar vaderland. 
 
Lees 2 Koningen 5 vers 1 tot en met 19 
 
Opvallend: Het meisje gaat niet mokken over het onrecht dat haar aangedaan is. Ze is er van 
overtuigd dat een kind van God (Elisa) namens de Heer genezing kon uitspreken over de 
zieke. 
Lees het lied uit Opwekking (427) eens goed: Maak mij rein voor U. God wil jou ook rein 
maken. Kun je of wil je ‘amen’ zeggen op de woorden van het lied?  
 
 
Dag 2. 
In het Nieuwe Testament lezen we hoe Jezus omging met mensen die een onreine geest 
hadden. Dat kwam veel voor. Vooral als Jezus in de buurt komt worden onreine geesten 
onrustig. 
 
Lees Markus 3 vers 7 tot en met 19 
 
Opvallend: Onreine of boze geesten hebben niets in te brengen tegen de woorden van 
Jezus. Omdat het veel voor kwam en ook nu nog voor komt geeft Jezus de macht aan zijn 
kinderen om demonen uit te werpen. 
 
Dag 3. 
Demonen kunnen het mensen heel moeilijk maken. Jezelf en je omgeving kunnen daardoor 
beïnvloed worden. Soms kunnen het veel demonen zijn en die zorgen er voor dat een mens 
in onmenselijke situaties terecht kan komen. 
 
Lees Markus 5 vers 1 tot en met 20 
 
Opvallend: Demonen proberen te onderhandelen om hun positie te houden. Jezus geeft ze 
geen andere optie dan een mens te verlaten.  
Prachtig dat deze man overal gaat vertellen van zijn verlossing van de demonen. De buren 
en de omgeving reageren wat minder enthousiast. 
 
Dag 4. 
Soms is niet helemaal duidelijk waardoor iemand gekweld wordt. Voor Jezus is het 
voldoende dat iemand in geloof bij Hem komt om hulp. Zelfs op afstand is het vor Jezu geen 
probleem onreine geesten te laten verdwijnen. 
 
Lees Markus 7 vers 24 tot en met 30 
 
Opvallend: Wanneer Jezus onreine geesten wegstuurt komt de rust terug in het leven van 
een mens. Het meisje uit dit gedeelte ligt op bed en heeft rust gevonden.  
 
Dag 5. 



Onreine geesten kunnen er voor zorgen dat je ziek wordt of dat je je ziek voelt. Soms gaat 
het er heftig aan toe als Jezus mensen bevrijdt, maar meestal is een woord (in Jezus naam) 
voldoende. 
 
Markus 9 vers 14 tot en met 29 
 
Opvallend: Het lijkt er op dat er verschillende demonen zijn. Sommigen zijn eenvoudig weg 
te sturen anderen zijn hardnekkiger en maken mensen ziek. Hoe dan ook: Jezus leert ons 
dat ook heftige geesten door gebed worden uitgedreven. 
 
Dag 6. 
Als Jezus weer in de hemel is, zijn er nog steeds mensen die lijden onder onreine geesten 
die hun leven vergallen. Maar het feit dat Jezus niet meer op aarde is wil niet zeggen dat de 
onreine geesten weer vrij spel hebben. Nu krijgen de volgelingen van Jezus de macht om in 
Jezus’ naam onreine geesten aan te spreken en weg te sturen 
 
Lees Handelingen 8 vers 4 tot en met 8 
 
Opvallend: Opnieuw gaat het niet om een enkel geval hier of daar. Hat gaat over veel 
mensen die last hebben van onreine geesten, maar ook veel die er van bevrijd worden. Zou 
dat nu anders zijn? 
 
Dag 7. 
Jezus heeft alle macht. Elke macht, engelen maar ook demonen, zijn aan hem onderworpen. 
Jezus is Heer. Herhaal dat maar een paar keer en vraag God om een rein geweten.   
 
1 Petrus 3 vers 21 en 22 
 
Opvallend: Het is belangrijk om een rein geweten te hebben. God wil je daar bij helpen en 
ook het team dat je zal helpen bij het gebed om bevrijding. Een rein geweten biedt geen 
enkele voedingsbodem meer voor demonen en onreine geesten  


