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Nood 
 
Toen ik in de Rooms Katholieke kerk was, na mijn bekering, gingen 
we een Stilte-weekend doen in een klooster. Ik heb daar een 
confrontatie gehad met een nare geest. Daar heb ik een hele nacht 
mee gestreden. Hij was pas weg, nadat ik het Onze Vader met veel 
kracht had gezongen. De volgende dag ben ik meteen naar huis 
gegaan, maar ik bleef vooral in de nacht angstig.  
Ik wist helemaal niks, van hoe je met zulke dingen om kunt gaan.  
En ook niet, dat de boze graag wil toeslaan bij mensen, die juist een 
grote stap in geloof hebben genomen. Om diegene terug te trekken, 
van Jezus weg.  
 
Ik dacht dat ik misschien iets verkeerd deed of dat ik gek aan het 
worden was. Ik was wel bij Jezus, maar hij was nooit in mijn hart 
gekomen dacht ik.  
 
________________________________________________________ 
 
 
Bevrijding 
 
Ik ging een week naar de Betteld, een christelijk vakantiepark. Bij  
het gebedsteam daar, vroeg men of ik ooit Jezus in mijn hart had 
gevraagd. Dat wilde ik graag en er is met mij gebeden. Er werd mij 
gezegd, dat ik die dag verder rust moest nemen en op moest letten  
of er iets bijzonders gebeurde. Overdag merkte ik niets. 
 
Maar toen ik in bed lag werd ik ernstig gestoord door een heleboel 
kwade geesten. Afschuwelijk was dat! Ik wist me geen raad. Ik voelde 
me zo alleen… 
Toen ben ik het lied Savior gaan zingen. My Savior, he can move the 
mountains, my God is mighty to save… (Mijn Redder, hij kan bergen 
verzetten, mijn God heeft de macht om te redden…) Ik wist de tekst 
niet eens goed maar ben het met heel mijn hart blijven zingen. Na een 
hele lange tijd voelde ik zachte, vriendelijke tintelingen over mijn 
lichaam gaan. Alle geesten waren meteen weg! 
 
Jezus was gekomen! Ik was bevrijd! Ik was zo blij! 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________ 
 
 
Met Jezus 
 
Sinds mijn bevrijding weet ik dat Jezus me iets wil zeggen, als ik dat 
tintelende gevoel weer heb. Als ik iets zie of hoor, zeg, denk of lees 
en er komt een tinteling, dan weet ik dat Jezus daar is en dat hij het 
oké vindt. Dat het juist is. Dat het waarheid is. Ik weet dat ik altijd op 
hem kan vertrouwen.  
 
De Bijbel is de gebruiksaanwijzing voor mijn leven. Die is natuurlijk 
mijn toetssteen om te weten of iets juist is. 
 
Jezus kan ook rechtstreeks tot ons spreken. Iedereen kan leren 
luisteren naar de stille stem van God. Het eerste wat Jezus ooit aan 
me zei was: “Ik ben met u alle dagen” (Mattheüs 28:20). 
 
God wil met iedereen op een speciale en persoonlijke manier een 
relatie hebben. Want iedereen is uniek en heel speciaal in zijn ogen.  
 
________________________________________________________ 
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