
Het heidendom oefent ook in onze westerse wereld steeds meer 
invloed uit. Demonen zijn zeker niet alleen “iets van vroeger” of 
“iets van het verre zendingsveld”. Daarom is het van belang een 
Bijbelse kijk te hebben op de geestelijke wereld.

Tijdens de twee voorgestelde seminars wordt stilgestaan bij Bijbel-
gedeelten die zelden (of nog te weinig) aan de orde komen in onze 
kerken en gemeenten en zal steeds de verbinding worden gelegd 
tussen het Oude Testament, het Nieuwe Testament, onze heden-
daagse maatschappij en ons leven.

Seminars Cleansing Stream
De geestelijke machten

volgens de Bijbel

8 oktober 2016
De geestelijke machten volgens het 
Oude Testament

Spreker: prof. dr. Mart-Jan Paul

1 april 2017
De geestelijke machten volgens het 

Nieuwe Testament

Spreker: Joost Verduijn

Kosten:   € 20,-   per persoon   per seminar  
of € 35,-  per echtpaar  

(inclusief   koffie, thee en een warme   lunch). 
Aanmelden   via  www.cleansingstream.nl (verplicht    i.v.m.   de   catering).

Contante   betaling   bij   registratie (pinnen is niet mogelijk).

Adres: Coloniastraat 25, 3024 TA Rotterdam

Liever niet parkeren (i.v.m. buurtoverlast) in de Coloniastraat en de 
Coolhavenstraat. We verzoeken u uw auto te parkeren binnen het 
hieronder aangegeven gebied.

Voor beide seminars geldt: 
09:30 uur: Inloop, registratie en koffie 10:00 uur: Start seminar

14:30 uur: Afsluiting

E-mail: kantoor@cleansingstream.nl



De geestelijke machten volgens het Nieuwe Testament
Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament hebben veel 
te zeggen over geestelijke machten. Soms worden ze terloops ge-
noemd, soms wordt hun werking expliciet beschreven, zoals dat het 
geval is in diverse ontmoetingen van Jezus Christus. Denk bijvoor-
beeld aan de man die zo zwaar gekweld werd door boze geesten, 
dat hij niet meer kon functioneren in de maatschappij en een gevaar 
was voor zichzelf (Mar.5:1-20).

De apostel Paulus schrijft dat wij, christenen, een strijd hebben 
tegen geestelijke machten in de hemelse gewesten. Hij gebruikt 
verschillende namen om de machten in die geestelijke wereld te 
beschrijven: krachten, machten, heerschappijen, overheden, wereld-
heersers... (Ef.1:20,21; 6:1-12). Wat wil dat allemaal zeggen? En: 
hoe doe je dat, worstelen (NBG) tegen boze geesten?

Wanneer Johannes schrijft dat de Zoon van God is geopenbaard 
opdat Hij de werken van de duivel zou verbreken (1Joh.3:8), wat 
bedoelt hij dan? Wat waren die werken van de duivel? Hoe heeft 
Jezus die verbroken? En als Jezus de werken van de duivel verbroken 
heeft, waarom moeten wij dan nog strijd voeren tegen boze geesten? 
Wat heeft zonde met dit alles te maken? Wat heeft Jezus door Zijn 
dood en opstanding precies veranderd in de geestelijke wereld en 
wat hebben wij daaraan in ons leven van alledag? O ja, en hoe zit 
het met de Heilige Geest?

 

De geestelijke machten volgens het Oude Testament
Er is een bijzondere relatie tussen God en Israël en daarom zijn occulte 
praktijken voor dat volk verboden. Wat waren de geestelijke machten 
in de periode van het Oude Testament? We lezen over realiteiten achter 
de afgoden, over toverij tegen Israël, over het raadplegen van de geest 
van een dode, en over het raadplegen van de lever van een dier om 
de toekomst te weten te komen. Ook de negatieve gevolgen van het 
contact met de verkeerde geestelijke wereld staan beschreven. Aan de 
positieve kant: wat betekenen de engelen in Gods legermachten? Hoe 
zijn engelen aangesteld over de volken van deze wereld, en hoe worden 
zij gestraft in het geval dat zij ontrouw zijn? Wat betekent het dat de 
God van Israël ‘de God der goden’ is? Is de satan een ‘zoon van God’?
 
Wat kunnen we leren van de Griekse vertaling, die soms iets afwijkt van 
de Hebreeuwse tekst? In de periode tussen Maleachi en het Nieuwe 
Testament (ongeveer vier eeuwen) is veel nagedacht over de geeste-
lijke wereld van engelen en demonen. Toen zijn er ook apocriefe en 
pseudepigrafische boeken ontstaan. Ze hebben minder gezag dan de 
Bijbelboeken, maar geven wel inzicht in de manier waarop de Joden het 
Oude Testament hebben uitgelegd. Wat is daar bijvoorbeeld geschreven 
over de ‘zonen van God’ en de ‘dochters van de mensen’ in Genesis 6?

De bedoeling van de lezingen is: het bieden van een overzicht van Bijbel-
gedeelten die zelden aan de orde komen in onze gemeenten, maar die toch 
betekenis hebben voor het verstaan van onze tijd. Nu het heidendom steeds 
meer invloed uitoefent in Nederland, is het van belang meer Bijbelse kennis te 
hebben van de geestelijke wereld. In de lezingen komt steeds de verbinding 
met het Nieuwe Testament en met onze hedendaagse situatie naar voren.
 

Prof. dr. Mart-Jan Paul doceert Oude Testament 
in Leuven en in Ede. Ook is hij eindredacteur van 
de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament. 
Hij heeft zich jarenlang verdiept in occultisme 
en bevrijding. Tijdens de studiedag combineert 
hij beide terreinen. 

Joost Verduijn studeerde theologie aan de Theologische Faculteit in 
Heverlee. Na zijn studie werkte hij namens de Belgische Evangelische 
Zending als gemeentestichter in Ouden-
aarde, was hij gastdocent in Heverlee en 
werkte hij als counselor en hoofdredacteur 
bij het Centrum voor Pastorale Counseling. Hij 
schreef ondermeer het boek “Bevrijdingspas-
toraat”. Momenteel is Joost voorganger en 
betrokken bij het werk van Cleansing Stream 
in Nederland en België.


