


Geen andere naam dan de naam van Jezus

Opw. 420



Geen and’re naam dan de naam van Jezus,

geen and’re naam dan de naam van de Heer.

Geen and’re naam dan de naam van Jezus

is waard te ontvangen

de glorie en ere, de kracht

en de lof in eeuwigheid. 



Zijn naam is verheven

boven heel de aard’.

Zijn naam is hoger dan de hemel.

Zijn naam is verheven

boven heel de aard’.

Geef glorie en eer Hem

en prijs nu Zijn naam. 



Geen and’re naam dan de naam van Jezus,

geen and’re naam dan de naam van de Heer.

Geen and’re naam dan de naam van Jezus

is waard te ontvangen

de glorie en ere, de kracht

en de lof in eeuwigheid. 



Verborgen wereld
Occultisme en geestelijke weerbaarheid



Occultisme



Occultisme

Geheim, verborgen

Datgene wat God bedoeld heeft om voor ons 
verborgen te blijven. Dat wat bij het rijk van de 
duisternis hoort.



God waarschuwt

Wees nuchter en waakzaam, want 
uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, op zoek 
naar wie hij zou kunnen verslinden. 

1 Petrus 5:8



Hoe reageert u?

Slapen Paniek Strijdbaar



God waarschuwt

Bekleed u met de hele wapenrusting van 
God, opdat u stand kunt houden tegen de 
listige verleidingen van de duivel. Want wij 
hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, 
tegen de wereldbeheersers van de duisternis 
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten 
van het kwaad in de hemelse gewesten. 

Efeziërs 6:11-12



Meer dan alleen het occulte…

• Occultisme: nieuwsgierigheid, spanning, ‘het werkt’

• Materialisme: afleiding, geldzucht

• Verstand en wetenschap: het is waar als er bewijs is

• Gevoel: het is waar als het goed voelt

• Trots/hoogmoed: ik heb God niet nodig

• Twijfel: is God te vertrouwen?

• Comfort: lijden vermijden, genezing als doel op zich

• Tijd: je afhouden van tijd met God, bijbel lezen

• Grenzeloosheid: er is geen zonde, ik doe wat ik wil

• Verslaving(en): verslaving op nummer 1 ipv God



Opdracht

Sprookjes Witte magie

Films/games met toverij Naar een medium gaan

Horoscopen Halloween

Zwarte magie Glaasje draaien

Horrornacht in park Boedha beeld

Klavertje vier Mindfulness



Pauze



Wees mijn verlangen
Opw. 520



Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht;

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 



Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als Uw kind

dat in Uw armen geborgenheid vindt, 



Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,

wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht. 



Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van Uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit .



PAUZE



Twee deuren
Naar de geestelijke wereld



God

• Heilig, soeverein, almachtig, Heer, Overwinnaar

• Direct contact: gebed

• God maakt vrij

• Jezus is de weg, de waarheid en het leven

• God houdt van mensen

• Doel: herstellen, heiligen, redden (Joh. 3:16-17)



Duivel

• Vader van de leugen (Johannes 8:44)

• Doet zich voor als engel van het licht (2 Kor. 11:14)

• Valse profeten, wolf in schaapskleren (Matt. 7:15)

• Vangt mensen om zijn wil te doen (2 Tim. 2:26)

• Misleidt (Gen. 3:1-7, Openbaring 20:10)

• Doel: stelen, slachten, verloren laten gaan ( Joh. 10:10)



God

• Geloof
Vertrouwen op God

• Profetie
God openbaart iets

• Wonderen
God grijpt in

• Bidden
In relatie met God staan

Duivel

• Bijgeloof
Vertrouwen op van alles

• Waarzeggerij
Zelf zoeken naar de toekomst

• Toverij
Zelf ingrijpen

• Spiritisme
Contact met geesten



Hoe kook je een kikker?

• Zet hem in koud water

• Warm het water langzaam op

• Tot het water kookt…



Doe de check!

1. Wat zegt God in de Bijbel?

2. Vraag God om duidelijkheid

3. Check de bron

4. Waar wen je aan?

5. Vraag een wijze christen advies



(Mogelijke) gevolgen

• Belemmering geloofsleven

• Angst

• Depressiviteit/suïcidaliteit

• Ziekte

• Gebondenheid (gradaties)

• Manifestaties bij poging losmaken



Voor je ‘t weet, zit je gevangen

• Bid

• Haal iemand erbij

• Zoek en verwijder de oorzaak

• Ruim alles op

• Blijf dicht bij God



Kolossenzen 3:3

Ik ben

met Christus

geborgen in God



Vragen?



Hot Item 

alle onderwerpen en geluidsbestanden: 

www.hervormdbarneveld.nl > zoek op 

‘Hot item’

Team Pastoraat & Bevrijding

www.hervormdbarneveld.nl > zoek op

‘Bevrijdingspastoraat’

Raise Up

www.raiseup.nl



VOLGENDE HOT ITEM AVOND

D.V. donderdag 17 oktober
een avond voor iedereen

Laat liefde leven
over relaties, communicatie en seks

Cocky Drost

coach, auteur en spreekster



Glorie aan God
Opwekking 354



Glorie aan God (4x)

Lof zij de Heer,

Hem komt toe alle eer.

Hij ‘s het Lam dat regeert

tot in eeuwigheid.

Zijn Woord is macht,

heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.



Groot is Zijn troon,

Eeuwig Zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis

Weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)



Kondigt het aan,

Door de kracht van Zijn naam:

Heel de aard’ wordt vervuld

Van Zijn glorie!

Satan, hij beeft,

Want hij weet: Jezus leeft!

Hij ‘s verslagen, 

het Lam troont voor eeuwig!



Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn,

Over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis

Weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God (4x)



Heersen met Hem

Op de troon en Zijn stem,

spreekt van liefde,

Vervult ons met glorie.

Heilig en vrij, alle tranen voorbij,

Eeuwig vreugde voor God,

lof, aanbidding:



Waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn,

over zonde, dood en pijn.

Heel het rijk der duisternis

Weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogtste Heer!

Glorie aan God (4x)



BEDANKT VOOR UW KOMST 

EN 

TOT ZIENS!

HOT ITEM WERKGROEP

hervormdbarneveld.nl > Hot item


