Toerustingsweekend KCV 25-27 jan. 2019: Unbound

 1. De dienst van bevrijding
Hernieuwde ontdekking in de RK kerk.

 2. Bevrijding in het Oude Testament
Ex. 12 -13: Bevrijding uit Egypte (slavenhuis)
• Eerste geborene vrijkopen (slachten lam)
• Identiteit ‘kind van God’ (volk van God)
• Bestemming (beloofde land)
• Worstelingen in de woestijn (vrij & verlangen vleespotten)

 3. Bevrijding in het Nieuwe Testament
•
•
•
•
•
•

Komst Jezus is komt Gods Koninkrijk
Genezing, bevrijding en verlossing
Wat niet van God is, komt aan het licht
Rijk van het Licht vs Rijk van de duisternis
Waarheid (Jezus) vs leugen (duivel)
Kruisdood, verrijzenis, Pinksteren

 4. Geschiedenis Bevrijding
•
•
•
•
•
•

Jezus roept de apostelen
En zendt hen met ‘macht’ (Lc. 9)
Eerste eeuwen gewoon (voorbereiding doop)
400 Eerste breuk: formaliseren bevrijding
1545-1563 Grote ‘breuk’ Concilie van Trente.
Rituaal exorcisme, bisschop benoemd priester
1999 Nieuw rituaal exorcisme

 5. Herontdekking
‘Gewoon’ in Pinkstergemeenten,
1967 Duquesne weekend 1967
Charismatische bewegingen
1962 – 1965 Vaticunum II: verantwoordelijkheid gedoopten
Deliverance Ministry 2017 (Boek ICCRS)
Voor de hele RK kerk
Onderscheid exorcisme en bevrijding

 6. Bevrijding en exorcisme
Exorcisme: priester benoemd door bisschop.
Hij strijd in de plaats van de ‘bezetene’ tegen de duivel.
Bevrijding: leven vanuit relatie met de Drie ene God:
Vader, Zoon en Heilige Geest.
God ‘zuivert’ de relatie met Hem
Definitie: Een inspanning om iemand te helpen
bezit te nemen van zijn identiteit als kind van God,
om te weerstaan aan de leugens van de tegenstander
en vrij te worden van zijn onderdrukking
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 7. Gebonden worden
Ingangen:
• Reactie op gebeurtenissen (trauma, familie, etc.)
• Betrokkenheid in het occulte
• Zelf opgelegde vloeken
• Omstandigheden geboorte
• Associaties en omgeving
• Opzettelijke zonden
• Erfenis familie

 8. Vrij worden in Christus
•
•
•
•
•
•

Een (beproefd) model (ervaring)
Vijf sleutels
Doel: Vrij worden in Christus
Vrij worden is proces
Gericht op het liefhebben van de persoon
Geen strijd tegen de ‘duivel’)

 9. Pauze
 10. Vijf sleutels (Unbound)
1.
2.
3.
4.
5.

Bekeert u en geloof (Mc. 1,15)
Vergeven
Verwerpen
Autoriteit
Zegen van de Vader

 11. 1ste sleutel: Bekeer u en geloof
•
•
•
•

Jezus begint optreden met de woorden:
‘Bekeert u en gelooft in het evangelie’ Mc. 1,15
Bekering: veranderen van richting
De richting: het evangelie, Jezus

 12. 2e sleutel: Vergeven
•
•

•

Belang van vergeven:
• Parabel onbarmhartige dienaar (Mt. 18,21-35)
Parabel Barmhartige vader (Lc. 15,11-32)
• Zonde jongste zoon
• Zonde oudste zoon
Kruisdood Jezus: verzoening

 12. 3e sleutel: Verwerpen
•
•
•

Hernieuwen doopbelofte Paasnacht
Verwerpen van leugens
verwerpen ‘vijanden’ : trots, wraak, etc.

2
Pastoor Juan van Eijk, Berkel-Enschot

Toerustingsweekend KCV 25-27 jan. 2019: Unbound

 13. 4e sleutel: Autoriteit
•
•
•

Representant zijn van iemand die gezag heeft
Griekse woord ‘Exousia’. In Nederlands vaak met ‘macht’ vertaald
In naam van Jezus …
• verwerpen: ‘vijanden’, ‘leugens’
• Verbreken vloeken

 14. 5e sleutel: Gods zegen ontvangen
•
•

Identiteit ontdekken en ontvangen
Welke plan heeft God met jou?

 15. Vrij blijven
•
•
•

Bidden om bevrijding is begin om anders te leven
Vrij blijven: geestelijke strijd
Onderhouden geestelijk leven: sacramenten, bidden, bijbel lezen, geloof delen.

Pauze
 1. Bidden om bevrijding
Vijf sleutels
1. Bekeren en geloof in evangelie
2. Vergeven
3. Verwerpen
4. Autoriteit
5. Zegen

 2. Bekeert u en gelooft in het Evangelie
•
•
•

De barmhartige vader (Lc. 15,11-32
De jongste zoon
De oudste zoon

 3. De oudere broer … (Lc. 15,25-31)
•
•
•
•
•
•

Hard werken: wat verdient hij?
Trots
Oordelen
Angst
Zelfmedelijden
Bitterheid

 4. Vergeven een keuze
Redenen om niet te willen vergeven
1. Gebrek aan geloof
2. Gebrek aan wilskracht
3. Diepe wonden
4. Verlangen naar wraak
5. Angst
6. Trots
7. Verantwoordelijkheid nemen
8. Invloed kwade geesten
9. Vergeven en verzoening
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