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Breng de strijd naar de poorten 
 
Zach.4:6 
Niet door kracht, niet door geweld, maar door Mijn Geest zo zegt de Here. 
 
Er zijn verschillende manieren van genezing en bevrijding.  
Eigenlijk zijn er drie soorten/ wegen naar genezing en bevrijding. 
1. Uit je eigen kracht.  Maar deze werkt echt niet. 
2. Vanuit je autoriteit in Jezus. Want er is kracht in Zijn naam. 
3. Vanuit een hoger niveau. Vanuit aanbidding, zonder demonen aan te spreken of 
 uit te werken.  
 
Waar gaat bevrijding nu eigenlijk over? 
Sommigen denken al te weten waar het om gaat, maar zijn nog steeds verwart.  
Wat is nu het werkelijke proces van bevrijding. 
Des te meer je begrijpt van de waarheid ==> hoe minder frustratie 
 
Gen.9:21 Noach plantte wijnstokken, maakte wijn en later werd hij  
  dronken. 
De eerste keer in de bijbel dat we zien dat alcohol voor problemen zorgt 
±80% van ziekten en problemen heeft alcohol als oorzaak. 
70% van auto ongelukken met doden = alcohol betrokken. 
De bijbel zegt dat wijn een spotter is. Sterke drank is de woede van een man. 

 Man van God (Noach) viel uit zijn roeping als man van God door: ALCOHOL 

 Zoon kwam en zag zijn vader naakt in de tent. 

 Woede kwam op (door drank) en gevolg: Hij vervloekte zijn eigen zoon. 
Zoals vele vaders doen nadat ze dronken zijn in het weekend. 
Gen.9:25  Kanaän genoemd. Vervloekt zij Kanaän, een knecht der ...... 
Gen.10:16  Jebusieten = andere familie die opkomt en al die andere ....ieten,   
   komen in het land van Kanaän. 
Lev.18:2  Doe niet wat men in Kanaän doet. 
   Wordt niet betrokken bij de dingen die zij doen. 
Deut.18:9-16 Lijst van alle dingen die we niet zouden moeten doen. 
   Abortus, tovenarij, waarzeggerij, horoscopen, astrologie, .. 
Wij doen die dingen en zo niet dan onze voorouders wel. 
 
Vaak zijn wij in ontkenning. En anders helpt de gemiddelde kerk ons wel.  
Vaak hoor je dat een christen geen demon kan hebben.  
Wanneer dit gebeurt dan is de geest van de Antichrist daar actief. 
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Rebellie = tovenaar  Eigenwijsheid = o.a. afgoderij 
 
Hand.6:16  Zien Paulus geest van waarzeggerij uitwerpen. 
Hand. 19  Spreekt over demonen uitwerpen uit geredde mensen waar   
 hij al drie jaar tegen spreekt. 
Hand.8:5-9 Na gered te zijn demonen uitgeworpen. 
 :7  Geesten kwamen uit met luid geschreeuw.  
Hand.12:14-16 Door werken van apostelen werden velen toegevoegd. 
   Daarna werden demonen uitgeworpen en genezing. Na te zijn  
   gered!!!!! 
Dus wat is er nu waar? 
- Religieuze mensen met hun meningen. 
- Of het Woord van God en wat het Evangelie verteld. 
Maak voor jezelf de keuze wat je aan wilt nemen. 
 
Ex.3:9-10   ... demonen bezette Egyptenaren.... 
(Engelse vertaling) ........ wegleiden uit de gebondenheid. 
    
Het goede en het slechte nieuws: 

 Je doet wel bevrijding, maar vaak alleen wanneer je een probleem ervaart. 

 Vaak met grote verwachtingen. Maar vaak gaat het niet zoals jij denkt dat het 
zou gaan en dan komt frustratie, teleurstelling. (deurtje gaat open voor de 
duivel) 

Gevolg: demonen gaan met je gedachten spelen. 

 Je start je bevrijding niet in het land van zegeningen. 

 Je start je bevrijding in het land van onderdrukking, onder de Farao in Egypte. 
Deze mensen wisten niet hoe te vechten. Na al die jaren van onderdrukking. 
Na 40 jaar komen bij het land van melk en honing en dan zou alles klaar zijn, maar het 
tegendeel is waar. Dit wordt toch ook vaak tegen christenen gezegd na je bekering. En 
anders heb je dat vast zelf wel gedacht.  
Maar Jozua en Kaleb kwamen terug met slecht nieuws. Er waren reuzen in het land.   
Auuuuw, dat wil je na 40 jaar mopperen en zeuren echt niet horen. Altijd maar die 
anderen die ons pijn doen en dan dit ook nog. 
 
Voor veel mensen wordt het na hun bekering eerst slechter en niet meteen alles 
beter!!!!!!!  Toen begonnen de problemen pas, voor die tijd niet. 
 
Waarom brengt God ons hier om te sterven, terwijl we daar in het land van Egypte nog 
komkommers en knoflook hadden. 
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Satan verblind je denken omtrent "de goede oude dagen" 
Denk maar eens aan iedere kater in het weekend die je hebt gehad. 
 
Waarom dan de reuzen? ==> Om de handen van Mijn kinderen te leren hoe te vechten 
voor de vrijheid. 
Niet iedereen van jullie weet hoe je echt vrij kunt zijn en blijven. Maar de bijbel leert 
anders. 
Je begint dus niet in het land van de zegeningen.  
Daarom veel verwarring bij mensen. 
 
Wat is het Proces? 
Aangekomen bij Kanaän, waar gingen de mensen vervolgens naartoe? 
Naar: ...................????????? 
Je bent nu op Gods trainingsplek. God wil je leren vechten, niet om alleen maar 
gezegend te worden. 
Land Kanaän was om te leren vechten. Niet voor de zegen. 
 
Ex.3:13 Ik ben die Ik ben (Weet wie God is en wat Hij is) 
  Weet voor wie je werkt. Leer Hem kennen. Verwijder de blindheid.  
  Je kunt bidden en vasten, maar verbreek eerst de vloek.  
  Bidden en vasten is voorbereiding.  
  Bevrijding gebeurt alleen door ze eruit te werpen. Dus niet allen door  
  bidden en vasten.  
  Dat is Religieus gebabbel vanuit fabeltjesland. 
  Ik probeer je uit religieland naar de realiteit te brengen!!!Hallo? 
Ex.5:1,2 Mozes zegt: "Laat mijn volk gaan"  in Gods autoriteit 
   Demon: (Farao) zegt: Nee 
Dat doen demonen ook met jou. Zei zeggen altijd: nee, nooit meteen ja. 
 
God heeft het land Kanaän geschapen en het was van Hem, maar Gods mensen 
hebben hun recht daar verspeelt. Door betrokken te raken met demonenzaken. Zo is 
het ook met ons. 
Demonen denken met heel hun hebben en houden (zij hebben zielen, gedachten, 
emoties, etc.) dat wij onze rechten hebben opgegeven en dat zij nu hier meer recht 
hebben dan jij. 
 
Je geest is in Jezus. Maar je lichaam en ziel (emoties), dat is een ander verhaal. 
Luc.11 Zorg dat je vol van licht bent en geen donkere plekken hebt. 
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Ex.6:8 Luisterden niet naar Mozes, maar zeiden: 
  Je zei het wordt beter, maar het wordt alleen maar slechter.  
Mozes moest iedere keer opnieuw strijden met de vijand. 
Iedere keer weer een nieuwe strategie van God. En iedere keer moest Mozes opnieuw 
aan de bak. 
Nog voordat het volk wist hoe te moeten vechten. Hoe hun wortels te verbreken. 
Later 11 dagen wandelen werd 40 jaar en het gemopper begon. 
Bij Jericho wisten ze niet hoe dit te overwinnen, maar God gaf ze stap voor stap de 
strategie en het plan. Door de bevrijdingsman. 
 
Ex.13:17 Farao laat het volk gaan 
Niet naar Fillistijnenland ==> niet door het kamp van de vijand. 
Snelste weg was door het kamp van de vijand. Maar God liet ze er niet doorheen gaan. 
  1e  Ze weten niet hoe te vechten. 
  2e  Als ze wisten hoeveel vijanden er waren, ze wisten niet hoe te  
   handelen. Dan zouden ze terugvluchten naar Egypte. 
Dus God zegt laten we op onze tenen lopen en er omheen trekken. Totdat we weten 
wat we doen en besloten hebben om te gaan vechten. Ongeacht de tijd die we 
daarvoor nodig hebben. 
Ex.3: 16 ..... 
 17 De openbaring: brengen naar Kanaän, Hethieten,........,   
  Jebusieten, naar land van melk en honig. 
Jebusieten zitten in ons. 
Jebusieten zitten in Jeruzalem. ==> De poort die ingenomen moet worden, vervolgens 
pas de stad. Daarna pas de zegeningen pakken. 
Om gezegend te worden, moet je eerst de vloek verwijderen. (de vloeken van het 
voorgeslacht) 
 
Vraag: Heb je een gebedspartner? 
- Dan een paar keer per week bevrijding doen. Regelmatig dus. 
- Offensief en niet defensief. 
- Val je vijand aan, iedere keer als je iets ziet of hoort. 
-  Kom je in een gemeente die aan bevrijding doet? 
 Zo niet, weet je ook niet hoe je moet vechten. 
Wat is vechten? Doorgaan ook al weet je het niet meer, de kracht niet meer hebt, etc. 
Voorbij de stemmen van de vijand gaan. 
- Etc. 
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Oorlog gaat niet over winnen van één gevecht. 
Oorlog bestaat uit vele gevechten. 
 
Jezelf kennen en de vijand niet  : 50% winnen van je gevechten. 
Jezelf niet kennen en vijand wel: 50% winnen van je gevechten. 
Jezelf kennen en vijand wel        : 100% winnen van je gevechten mogelijk. 
Maar ken je GOD!!!!!! Blijf vertrouwen op Zijn originele belofte en het zal gebeuren. 
 
Ex.3:19 God zegt ik laat je gaan. 
  God zegt ook: dat de vijand niet zal toestaan om te gaan. 
  God vertelt je dat de vijand een spel speelt. 
 
Ex.33:1-3 God zal het gevecht leiden, maar wij moeten zelf strijden. 
  t/m de Jebusieten. 
Happy clappy kerk vindt dit geweldig. God zal alles doen en wij hoeven maar te rusten. 
Dat zegt dit niet. God leidt het gevecht, geeft de strategie, maar wij moeten het 
gevecht vechten. Alle ieten t/m de Jebusieten. Iedere keer weer staan zij aan het 
einde. 
God forceert je niet om te vechten.         Jij moet eerst gaan. 
Willen wij niet vechten  ==> God vecht niet. 
Willen wij niet wandelen  ==> God wandelt niet. 
Willen wij niets doen  ==> God doet niets. 
 
Ex.34:10-12 God zal wonderen doen t/m de Jebusieten 
  Wanneer wij onderhouden wat God zegt te doen. 
 
Joz.3:9-13  Ze zijn in Kanaän gekomen. Laten wij het gaan doen en God zal het doen.   
  Zo werkt het. 
 
Jij zegt: kom eruit in de naam van Jezus. 
Dan staan er altijd een paar engelen bij en die kijken naar Jezus om te kijken wat ze 
mogen doen. 
Dan kijkt Jezus en zegt ja of nee. Hij doet de bevrijding niet jou woorden. Dit ligt aan de 
hartsgesteldheid en opruiming. 
Het is niet alleen de naam van Jezus en jou magische vinger. Gaat om de relatie tussen 
de persoon die bevrijding wil en zijn relatie met Jezus. 
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Joz.15:63 Anders gezegd: 
  Mensen van de kerk kunnen en willen de demonen niet  
  uitdrijven.  Willen dit niet!!! 
  Niet bereid te vechten, geen gebedspartner, geen kerk met  
  bevrijding, etc.  Dus: je kunt niet vrij worden!!! 
Jozua zei: laten we vechten. Mensen zeiden: nee. 
Mozes zie: laten we gaan. Mensen zeiden: nee, wilden hem stenigen. En laten we een 
andere leider zoeken. 
 
Richt.1:21   Benjaminieten wonen met Jebusieten 
 :27 Menasse  heeft de reuzen niet eruit gegooid 
 :29 Efraïm   heeft de reuzen niet eruit gegooid 
 :30 Zebulon  heeft de reuzen niet eruit gegooid 
 :31 Aser  heeft de reuzen niet eruit gegooid 
 maar toegestaan zolang ze tienden gaven. 
 vers 28, 33, 34 herendienst laten doen. 
 
Vandaag ook veel te zien. 
Happy clap is veel leuker dan werkelijk vrij te worden. 
10e binnen krijgen is belangrijker dan bevrijding ondanks dat je dan de kans loopt om 
mensen te verliezen. 
Tamboerijn spelen, met vlaggen zwaaien is veel leuker dan bevrijding doen. 
We blijven in het oude hangen, pornografie, seksuele situaties, te vroege 
zwangerschappen, altijd maar ruzie met elkaar blijven maken, .........etc. 
Maar sorry: Wij zijn niet geroepen om met demonen te leven. 
  Niet geroepen om met programma's en religie te leven. 
  Niet om oppassers van demonen te zijn. 
 
Vandaag is misschien een harde boodschap, maar soms moet dit gezegd worden. 
Alleen de waarheid zet je vrij. AMEN!!! 
 
1Sam.17:45,46 David treed Goliath tegemoet op Gods manier!!!! 
Maakt niet uit hoe groot de reuzen zijn. God staat achter mij. 
 
Breng de strijd naar de Poort. 
Matt.24 Jezus komt niet terug totdat het Evangelie is verkondigt aan de gehele 
wereld. (vier stappen verkondigt niet alleen het woord brengen) 
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Kies wie je wilt dienen. Iemand moet de strijd bij de poort willen brengen. 
Denk aan Gideon en de 300. Na de oeverwinning wilde ze de vijand achterna. 
 God zei nee. Haal eerst de angstigen, de achterblijvers. 
Waarom? Omdat zei konden zien wat 300 (het overblijfsel) hadden bereikt en echt 
konden vechten in God. Dit om hun geloof hiermee te laten groeien, hoop te geven en 
de stap te gaan zetten om ook te willen leren om te vechten.  
In zicht wandelen gaat je niet helpen. Wandelen in geloof wel. 
 
1Sam.17:47-51 David won in geloof! 
       :54 Nam het hoofd en stak het op een speer. 
Hij deed met zijn vijanden zoals zij met hun deden. Dit geldt ook voor demonen. 
Ontmoedig hen en pijnig hen voor wat ze gedaan hebben. 
 
2Sam.5:6 David is uiteindelijk na al deze gevechten gekomen bij de  
  Jebusieten in Jeruzalem. 
  Hij moest eerst wel eerst langs al die andere .... ieten voordat hij  
  hier was.  
  Hier in je geestelijke leven begint het dat je dromen en visioenen  
  gaat krijgen. Een ander level. 
 :8 Demonen geven hier een profetie. Zij geven een woord van   
  bemoediging aan het volk van God. Zei spreken: Luc.4:18 
 :9 Millo betekent: vervulling/ opvulling. 
  Om vervult te worden, moet je eerst de rommel van de vijand   
  opruimen en verwijderen. Dan kan het licht vol gaan schijnen. 
 
1Kron.11:4 David en Israel naar Jebusieten 
   Jebus ==> is niet de werkelijke naam, dit is belachelijk maar   
  demonische naam. Jeruzalem is de werkelijke naam. 
Jezus zou je noemen: Zoon/dochter van God, gezalfde van God, rachtige.  
Wat weet jij over je naam. Velen noemen zichzelf stom, de zwakke, de opgever, 
allergie, longprobleem, woede, haat, ..... Afhankelijk van wie er nog in je woont. 
Demonen zetten hun naam op je. 
Zo ook bij mensen, die namen moeten we eraf vechten. 
 :6 David zegt: ............. 
  Joab ging eerst. (Het overblijfsel) 
 :8 Herstelde de rest. 
Om de rest te herstellen moet je ze allemaal in je leven te pakken krijgen. 
 :9 David nam toe en de Here was met hem. 


