Bidden om genezing
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HET VRAAGGESPREK
- Wat is je naam?
- Waar moet ik voor bidden?
- Hoe lang lijd je hier al aan?
- Weet je de oorzaak of de reden?
- Vraag door naar mogelijke oorzaken: een
psychische of emotionele oorzaak, zoals een
nare gebeurtenis in het verleden, een verkeerde
houding, een natuurlijke oorzaak zoals een
ongeluk of een ongezonde leefstijl. Heeft de
dokter al een diagnose gesteld?
- Heeft iemand schuld aan je kwaal? Heb je
hem/haar al vergeven? Heb je binnen een jaar
voorafgaand aan deze kwaal een ernstige
traumatische ervaring gehad? Luister naar de
Heilige Geest – vraag Hem in stilte of Hij je iets
wil laten zien betreffende de toestand of de
oorzaak.
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GEBEDSKEUZE
Verzoek: “Vader, in Jezus’ naam vraag ik U om
de ontsteking in Jans knie te genezen en de
zwelling en de pijn weg te nemen.”
Bevel: “In de naam van Jezus gebied ik de
ontsteking in Jans knie te genezen en elke
zwelling en pijn hem te verlaten.”
Beveel wanneer:
- je een vloek of gelofte verbreekt;
- een ziekmakende of andere geest wegstuurt;
- als de Heilige Geest je zo leidt.

GA WEER VRAGEN STELLEN
Blijf luisteren naar de Heilige Geest. Als de pijn
zich tijdens het bidden verplaatst of erger wordt,
overweeg dan om een ziekmakende geest weg
te sturen. Wanneer je geen vorderingen maakt,
vraag dan verder:
- Kun je je een belangrijk voorval herinneren?
- Komt deze kwaal meer voor in je familie?
- Ben je ergens erg bang voor?
- Is er ooit een vloek over jou of je familie
uitgesproken?
- Ken je iemand die heel boos op je is?
- Heb je vaker een ongeluk gehad?
- ……..
Stop met bidden wanneer:
- de persoon a. genezen is, of b. zelf wil stoppen;
- de Heilige Geest je duidelijk maakt dat je moet
stoppen;
- je geen vordering maakt en niet weet hoe je
verder moet bidden.

GEBEDSBEDIENING
- Vraag de Heilige Geest hoorbaar om met zijn
leiding en geneeskracht aanwezig te zijn.
- Vraag de persoon om niet zelf te bidden,
maar zich met gesloten ogen op zijn kwaal te
concentreren.
- Vraag hem je te onderbreken als hij iets voelt
en je dat te zeggen: warmte, elektriciteit,
trillen, enz.
- Als er aanleiding voor is, vraag de persoon om
elke zonde te belijden (onvergevingsgezindheid,
boosheid, zondige leefstijl, enz.) en/of bid
om zijn emotionele genezing voordat je om
lichamelijke genezing bidt.

Tips:
- Houd je ogen open om Gods aanraking te zien.
- Bid kort en specifiek.
- Wees liefhebbend en volhardend!
- Volg elke leiding van de Heilige Geest.
- Bid altijd in de naam van Jezus.
- Preek niet en geef geen adviezen.
- Als een bepaald gebed verbetering geeft, ga
daar dan mee door!
- Vraag af en toe: “Wat gebeurt er met je?”
- Vertrouw op de Heilige Geest en niet op de
methode.
- Dank God voor alles wat Hij doet.
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ADVIEZEN VOOR NAZORG
Na het bidden moet de persoon aangespoord
worden om zijn genezing vast te houden.
- Bemoedig hem en zeg hem dat de Heer van hem
houdt en wil dat hij genezen blijft.
- Vertel hem hoe hij zijn leven moet veranderen
om niet weer ziek te worden, dus breken met zijn
zondige gewoontes.
- Wanneer iemand niet (geheel) genezen is, geef
hem dan nooit de schuld, als zou hij niet genoeg
geloof hebben of dat hij niet al z’n zonden
beleden heeft.
- Leer hem te volharden en iedere aanval van de
boze te weerstaan.

Bidden om bevrijding
Het doel is boze geesten uit te drijven, hun toegangspoorten tot de confident te sluiten en de confident in staat te stellen
om deze poorten voortaan gesloten te houden. Werken in een team geeft het beste resultaat. Eén heeft de leiding, hij voert
het woord in de stappen 2, 6, 7 en 8, en legt zo nodig de handen op. Tijdens de bediening mag het leiderschap wisselen. De
stappen 6 en 7 kunnen zeer pijnlijk zijn. Wees niet bang om dan te stoppen om te troosten of te bemoedigen en om genezing
te bidden. Als de confident echt niet weet waar zijn pijn of gevoelens vandaan komen, kunt u de sessie onderbreken en de
Heilige Geest om raad vragen. U kunt de confident voorstellen een langer traject te ondergaan aan de hand van bijvoorbeeld
het werkboek Schoon Schip (uitgave van het Evangelisch Werkverband).
1. Het gaat om de confident. Neem een liefhebbende grondhouding aan. Bemoedig de confident. Nodig in gebed de Heilige
Geest uit om aanwezig te zijn.
2. Als een geest zich manifesteert, beveel hem te zwijgen. Herhaal de woorden: “Onderwerp je aan de naam van Jezus!”
Geef niet op, dit kan wat tijd vergen.
3. Blijf met de confident in contact.* “Jan, luister naar me, kijk me aan.”
4. Vraag de confident waar hij van bevrijd wil worden.* Stel vast dat hij werkelijk bevrijd wil worden van deze binding.
5. Stel vast dat de confident Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Heiland.* Zo niet, leid hem dan in gebed eerst tot
acceptatie van Jezus. Wanneer hij niet wil, zegen hem dan, maar werp geen demonen bij hem uit.
6. Vraag de confident naar de activiteiten, consulten, gebeurtenissen of relaties die tot zijn gebondenheid hebben geleid.
Leg uit over de noodzaak van vergeving schenken, innerlijke genezing, berouw en bekering van zonden, en breken met
bindingen en vervloekingen. Zoek naar elke open poort. Als je geen duidelijkheid hebt waar te beginnen, begin dan bij de
relatie met zijn ouders. Wees grondig, neem de tijd. Noteer de namen van geesten die je vermoedt en ook van mensen
die vergeven moeten worden, of zonden die beleden moeten worden. Hieronder een lijst van mogelijke oorzaken van
gebondenheid.
De confident heeft:
- zich ingelaten met occulte praktijken, of dubieuze verbonden gesloten;
- zijn hulp gezocht bij verkeerde alternatieve (occulte) genezers;
- in zonden geleefd; d.w.z. hij heeft een of meer zondige gewoontes, zoals stelen, corruptie, jaloezie, hebzucht,
onmatigheid, liegen, roddelen, huichelen, kritisch over anderen, ontrouw, perverse seks;
- een vervloeking over zich afgeroepen.
Help de confident de rechtsgronden voor demonen weg te nemen (de poorten te sluiten). (Sla stap a. over als er niemand
vergeven hoeft te worden.)
a. De confident moet vergeving schenken aan degene die hem heeft pijn gedaan of hem op het verkeerde pad heeft
gebracht. Wees specifiek, punt voor punt. De confident moet de dader loslaten en overgeven aan God. Hij moet niet
proberen de dader te veranderen, maar voor hem bidden en hem zegenen. Als de confident niet kan vergeven, leg hem
de bijbelse principes van vergeving uit. Misschien is de pijn te erg. Je kunt in stilte een geest van onvergevingsgezindheid
binden. Als hij dan nog niet kan vergeven, bid dan om genezing, maar niet om bevrijding.
b. De confident moet zijn specifieke zonde berouwvol belijden. “Vader in de hemel vergeef me …. (dat ik me heb
ingelaten met occulte zaken / dat ik hulp heb gezocht bij occulte genezers en waarzeggers / dat ik buitenechtelijke seks
heb gehad met … / vergeef me mijn haatgevoelens, enz.)”. Hiermee neem je de rechtsgrond van satan weg.
c. De confident moet nu duidelijk en overtuigend alle geesten die in hem wonen zo specifiek mogelijk in de naam van
Jezus verwerpen. In het geval van vrije seks moet de confident elke geest van elke partner die hij zich kan herinneren
verwerpen door de naam van die partner te noemen. Verdragen met satan en zelfvervloekingen moet hij herroepen en
vloeken verbreken. “In de naam van Jezus herroep ik mijn gelofte van …. die ik ….. aan satan gedaan heb.”
d. Verbreek in de naam van Jezus de bindingen die veroorzaakt zijn door zonde, gedrag, geloften, vervloekingen, enz.
(Het is goed als de confident dat zelf ook doet.) “In Jezus’ naam verbreek ik de macht van de geesten over Jan, zodat
zij niet meer terug zullen komen als zij zijn uitgeworpen.” “In Jezus’ naam verbreek ik de vloek van ……. die over Jan is
uitgesproken door zijn vader / vrijmetselaars.”
7. Werp nu de boze geesten uit in de naam van Jezus. Sommige mensen werpen ze een voor een uit, anderen groepsgewijs.
Doe wat je het beste lijkt. “Geest van …, ik gebied je in de naam van Jezus om Jan nu te verlaten en nooit meer terug te
komen.” Het is raadzaam om de confident te leren het bij zichzelf te doen. Als alle rechtsgronden zijn ontnomen zullen
de geesten snel en zonder misbaar verdwijnen. Als zij niet weg willen, ga dan terug naar stap 6. Zeg de confident dat er
misschien nog wat geesten zijn achtergebleven. Vraag de Heilige Geest om jou, of de confident of een teamlid te laten zien
wat er dwars zit.
8. Laat de confident Jezus bedanken voor zijn bevrijding. Als hij dat niet kan of als de geesten opspelen, moeten er meer
rechtsgronden worden weggenomen. (Dat geldt ook voor stap 9.)
9. Laat de confident God vragen om zijn leven(shuis) en alle leeggekomen plaatsen met zijn Geest te vullen.

* Bid niet om bevrijding zonder deze punten behandeld te hebben, want dan zal de confident waarschijnlijk niet vrij blijven.
Zegen hem en bid om genezing.

