
Gebroken harten. 



Gebroken harten, verscheurde 
zielen.  



Gebroken harten. 

• In de bijbel worden de woorden zoals hart en 
ziel door elkaar gebruikt. Je kunt ook zeggen 
persoonlijkheid. 

• Het hart is de woonplaats voor de ziel en de 
geest. De ziel bestaan uit drie te onderschei-
den maar met elkaar vervlochten delen:      
het gevoel, het denken en de wil. 

• De mens bestaat uit drie te onderscheiden 
maar met elkaar vervlochten delen:              
geest, ziel en lichaam. 



Het doel van Jezus komst op aarde: 

Jesaja 61 zegt: De Geest des Heren is op mij, 
omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij 
gezonden om een blijde boodschap te 
brengen aan ootmoedigen,  

• om te verbinden gebrokenen van hart,  

• gevangenen vrijlating uit te roepen en  

• voor gebondenen opening der gevangenis;  
 

Dit zijn niet drie groepen, maar dit zijn u en ik. 



Jezus geeft zelf opnieuw zijn doel van 
zijn komst op aarde aan: 



Verbroken en verbrijzeld hart. 

soms enkele stukken vaak vele stukken 



Het hart in gevangenschap. 



Het hart geboeid. 

• Demonen buiten de deur of in de gevangenis 
kunnen je geboeid houden. Maar kijk uit, 
demonen hebben rechtsgrond in leugens, 
beloftes, rituelen, verbonden, etc. . 



Ontwikkelingen hersenen. 



Hoe raken we gebroken en gevangen? 
Principe: pijn vermijden / overleven.  

Pijnlijke gebeurtenis/ ervaringen 



• Het gaat er niet om wat je meegemaakt hebt, 
maar wat je naar aanleiding daarvan bent 
gaan geloven. 

 

• Wat je bent gaan geloven, is vaak door onze 
omgeving geleerd of door het kinderlijk brein 
bedacht. 



Kenmerken van gevangenschap / 
overlevingsstrategieën in het hier en nu: 

• Slachtofferrol. Je legt de oorzaak buiten jezelf. 
Andere mensen en situaties krijgen de schuld 
van jouw negatieve gevoelens. 

• Een favoriet rotgevoel. Dit is het gevoel dat je 
steeds probeert te vermijden, maar steeds 
weer “getriggerd” wordt. 

• Je lijkt uit meerdere persoonlijkheden (meer 
gezichten hebben) te bestaan, of je doet dat 
ook. 



Meerdere gezichten / meerdere 
persoonlijkheden. 

• Heftige gebeurtenissen maken ook dat de 
stukken los kunnen laten. 



Vervolg kenmerken van 
gevangenschap. 

• Het stuk wat gevangen zit, zit bevroren op de 
leeftijd waarbij het ontstaan is. Je reageert op 
een manier, waarvan de ander en jij denkt: 
“Waarom reageer ik zo primair, zo kinderlijk?” 

• De gevoelens zijn overweldigend. Een kind 
voelt veel sterker als de volwassene. Je 
reageert met een heftigheid die niet in 
verhouding staat tot de gebeurtenis. 

 

 



Vervolg kenmerken van 
gevangenschap. 

• Hoe je ook probeert anders te denken,  

    jouw gevoelens blijven hetzelfde. Het is niet 
waar, dat je doet wat je denkt.                             
Je doet wat je voelt. Jouw gevoel kleurt, 
vervormt de waarheid. Het wordt jouw 
waarheid. 

• Je voelt jezelf niet compleet. 



Het grote drama. 

• Het is een geestelijke wet dat de kleur waarmee 
jij in de wereld kijkt, ook daadwerkelijk gebeurt.  



Uw wil geschiede zoals in de hemel… 

• Het stuk van je ziel / geest wat in 
gevangenschap zit, is gerelateerd aan de 
sterke en prachtige kanten van je geestelijk 
DNA. Efeze 4:8.  

 



Vervolg op kenmerken van 
gevangenschap. 

• Steeds weer is controle over de ander een 
thema. Je wil gedachten lezen, manipuleren, 
domineren of intimideren, etc...  

• Het hart is onrustig.  

 

 



Favoriete rotgevoel. 

• Ik ben niet geliefd. 

• Ik ben niet belangrijk. 

• Ik wordt niet gezien, gehoord, gekoesterd. 

• Ik ben niet goed genoeg. 

• Ik mag er niet zijn, had er niet moeten zijn. 

• Ik ben slecht, het is mijn schuld. 

Het heeft altijd te maken met je recht op je bestaan!  
  

Bijv. : Als ik er niet geweest was, dan had niemand me gemist.  



Pijn in onze jeugd / zwangerschap. 

• Kan een eenmalig trauma zijn, zoals eenmalige 
verkrachting of zeer heftige emotionele (medische) 
ervaring (berucht: bijna dood ervaring tijdens, of na 
de geboorte; opname in ziekenhuis, amandelen 
knippen). 

• Herhaald seksueel misbruik, psychische of 
lichamelijke mishandeling. 

• Negatieve uitspraken van ouders. Ruziënde ouders. 

• Emotionele en lichamelijke verwaarlozing. 



Belangrijk onderscheid.  

• Onbewuste 
traumatisering door 
ouders, familieleden, 
externe betrokkenen. 

• Bewuste traumatisering 
door ouders, 
familieleden, externe 
betrokkenen met 
mogelijk 
programmering (mind-
control) al dan niet in 
de satanskerk, 
vrijmetselarij, 
sektarische 
gemeenschap of 
seksindustrie.  



Onder alle overlevingsstrategieën ligt 
het ontbreken van bestaansrecht. 

Hebreeën 2:14 zegt: Daar nu kinderen aan bloed en 
vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze 
daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, 
die de macht over de dood had, de duivel, zou 
onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun 
ganse leven door angst voor de dood (je mag niet 
bestaan) tot slavernij  gedoemd worden.  

 

Dit gevoel beschrijven de meeste mensen als een diepe 
leegte (een afgrond, put). 



De plek van demonen. 

• Angst voor de dood zorgt door de overlevingsstrategieën 
voor: 
 een demonische beïnvloeding; 
 demonische bezetting (er staat een demon voor de 

gevangenis) 
 banden en boeien (hij zit bij je in de gevangenis).  

 
• Bevrijding is een combinatie van het loslaten van de 

overlevingsstrategieën, autoriteit nemen over demonen, 
en in de waarheid gaan wandelen.  

 



Overlevingsstrategieën. 

2 Korinthe 10:3-6 zegt: Overlevingsstrategieën zijn 
bolwerken met een mengelmoes van leugens en 
waarheid. In die bolwerken zit een gedeelte van 
onze persoonlijkheid. Bolwerken moeten worden 
afgebroken, het gedeelte van de persoonlijkheid 
geïntegreerd. De boze geesten hebben rechtsgrond 
op basis van de leugens. De waarheid maakt vrij. Als 
het bolwerk afgebroken is, heeft de demonische 
macht geen rechtsgrond meer.  



Zijn er (emotionele) besluiten genomen? 

Wanneer we in onze jeugd of later besluiten, beloften, 
eden, verbonden gesloten zijn, dan is dat ook legale 
grond voor satan en zijn demonen.  

Hebt u besluiten genomen of beloften gedaan zoals:  

• Ik zal niet meer voelen,  

• Ik zal niet spreken,  

• Ik zal nooit meer huilen,  

• Ik zal nooit meer vrienden maken,  

• Etc…. 

Dan mogen die herroepen worden en ontkracht bij de 
Rechter van het universum. 



• Soms houden de demonen de 
overlevingsstrategie in stand, of verhinderen 
dat het bolwerk benaderd kan worden.  

• Een voorbeeld is een belofte of eed van 
geheimhouding 

Overlevingsstrategieën. 



Aangezien de diepste pijn gaat over ons 
bestaansrecht, is de waarheid dat God ons gepland 
heeft, gewild heeft, bedacht heeft, en ons een 
deel van zijn heerlijkheid gegeven heeft toen Hij 
Zijn Geest in onze geest blies. Hij wil jou laten 
weten dat je een onderdeel bent van Zijn Wezen:  

   Ik ben. 



Overlevingsstrategieën. 

• Overlevingsstrategieën zijn bedoeld om de pijn te 
overleven. Met name de pijn ervaren in de 
kindertijd. Maar God wil niet dat wij overleven, 
maar LEVEN!!!!! 

• Om een bolwerk af te breken moet je terug naar de 
PIJN. Het bolwerk kan niet afgebroken worden 
zonder de pijn onder ogen te zien, te voelen en te 
verwerken. 

• Je moet verbinding maken met het rotgevoel. 



Overlevingsstrategieën. 

1 Korinthe 13:11.  

Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, 

voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind.  

Maar nu ik een man geworden ben,                

heb ik afgedaan met wat kinderlijk was. 



Overlevingsstrategieën. 

• De overlevingsstrategieën zijn onze gevangenis. 
Dit is niet alleen een mentale werkelijkheid: De 
onzichtbare wereld van satan bestaat, onder 
andere, uit gevangenissen. 

• Het oude en het nieuwe testament heeft hier 
vele woorden voor: een grot, put, groeve, slijk, 
strikken, boeien. Dit zijn onzichtbare maar reële 
en bestaande ruimtes en zaken die ons op slot 
zetten. 



Jezus komt in onze gevangenis, om 
ons uitgeleide te doen. 

• Efeze 4:7-11 zegt: opgevaren naar de hemel 
voerde Hij krijgsgevangenen mee, gaven gaf Hij 
aan de mensen. Wat betekent dit: Hij is 
opgevaren naar, anders dan dat Hij ook 
neergedaald is in de lagere aardse gewesten. 

• Mattheus 12:40 zegt: zoals Jona drie dagen en 
drie nachten in de buik van de grote vis was, zo 
zal de Zoon des mensen ook drie dagen in                       
het hart der aarde zijn. 

 



Overlevingsstrategieën.   

Onze overlevingsstrategieën: 

• Zitten in ons onderbewustzijn. Zelden is er sprake 
van bewust gedrag.  

• Zijn vaak ontstaan in onze eerste levensjaren.  

• Leiden tot gedrag en werken, die alleen er toe 
leiden, dat we juist die pijn ontmoeten die we 
proberen te vermijden. Dit noemt God dode 
werken. Dood omdat ze ons steeds weer terug 
leiden naar de dood. Daar wil Hij ons van 
reinigen. Hebreeën 9:14. 



Terug naar de pijn in plaats van pijn 
vermijden of overleven. 



Hoe kom je uit de gevangenis? 

• De Heilige Geest geeft je de moed om je           
(bestaans) pijn onder ogen te zien. Hij wordt in 
Johannes 16:7 de Trooster genoemd. Een 
Trooster geeft je kracht en nabijheid om de pijn 
te doorleven. Johannes 14:18 zegt: Ik zal u niet 
als wezen (geen bestaansrecht) achterlaten!  

• De Heilige Geest is de Geest der waarheid, die je 
wijsheid geeft om het verschil te zien tussen de 
waarheid en de mengelmoes van goed en kwaad 
in de overlevingsstrategieën. 



Hoe kom je uit de gevangenis?  

• Zolang we ons bestaansrecht proberen te 
verdienen, zullen we vastlopen.  

• Ons bestaansrecht ontvangen we niet van 
mensen! 

• Ons bestaansrecht kunnen we alleen 
ontvangen uit Gods hand en uit Zijn  

    hart door genade.  Deze waarheid zet ons vrij! 

• Hij heeft ons voor de grondlegging van de 
wereld bedacht en zich verheugd! 



Hoe kom je uit de gevangenis? 

• Een ieder, die uit God geboren is, doet geen 
zonde; want het zaad Gods blijft in hem.  
1 Johannes 3:9. 

• Wedergeboren uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en blijvende woord van God. 

    Het woord zaad = sperma. 1 Petrus 2:23. 



Hoe kom je uit de gevangenis? 

Het ontvangen van je bestaansrecht kan alleen 
doordat de Heilige Geest en het Woord van God 
in jouw geest nieuw leven voortbrengt. De 
wedergeboorte. Ook het in heel je ziel laten 
doordringen van dit bestaansrecht is een 
geestelijke activiteit. Je ziel denkt van nature 
alleen in goed en fout. Maar door de Geest 
weten wij dat we kinderen van God zijn.  

Romeinen 8:16. 



Ontvangen van bestaansrecht. 

ik ben Ik ben 



Bestaansrecht. 

• Ik mag er zijn!!!!!!!!!! 

• Ik ben gewild!!!!!! 

• Ik ben gepland en ontworpen door God, Mijn 
Maker. 



De weg naar genezing (vervolg). 

• Er kunnen demonen voor (wachters) en op 
overlevingsstrategieën zitten. Het is goed om 
dat samen met anderen te onderscheiden. 

• De Heer Jezus zegt dat Hij gekomen is om 
vrijheid aan te bieden. Het is een hele stap om 
wat vertrouwd is los te laten. Jij moet echt 
zelf willen.  

 



De weg naar genezing. 
Innerlijke genezing van traumatische gebeurtenissen of 
verwaarlozing is noodzakelijk.  Bevrijding komt door: 
 

• Het ontdekken van de leugens en deze vervangen door 
goddelijke waarheid; 

• Het verwijderen van demonen en demonische invloeden;  
• geestelijke groei door te leven uit de waarheid. 

 
Het begint met losmaken van boeien,  
vrijkomen uit gevangenschap en  
eenwording van het hart.  
 
De Heer zegt:  
    Ik wil dat zij allen één zijn.  
    Johannes 17:21. 



Heelwording is het doel. 

• Van de Here God wordt gezegd dat Hij één is.  

• Wanneer God van ons vraagt Hem te 
aanbidden met heel ons hart, betekent dat 
ons hart heel is. (Hij is onze heelmeester). 

• Hij vraagt en zegt ook tegen zijn Vader: Ik wil 
dat zij één zijn. 

 



Heelwording is het doel. 



Heelwording is het doel. 



Heelwording is het doel. 

Niet zo! 

 Verbinden tot eenheid. 

opdat zij één zijn. 
1 Johannes 17:22. 



Opdracht 1. 

Denk na en probeer te beschrijven wat je 
favoriete rotgevoel is. Geef dat aan met het 
begin: 

• Ik mag niet bestaan omdat … 

• Ik voel me daarom … 

• Ik reageer door … 

 



Opdracht 2. 

• Welke overlevingsstrategieën heb jij bedacht: 

Afwijzing    Verdoven 

Minderwaardigheid  Fantaseren 

Presteren    Niet voelen 

Perfect zijn    Sport in extreme mate 

Pleasen    Seks (masturberen) 

Redeneren    Belangrijk willen zijn 

Kritiek    Passiviteit 



Opdracht 3. 

• Welke besluiten moet jij bij de Rechter 
herroepen? 



Opdracht 4. 

• Plaats daar tegenover wat God jou vertelt over 
jouw recht om te bestaan. 

    Ik ben …………..     

    God geeft mij …………………… 


