AANVRAAG VOOR BEVRIJDING - HANDELINGEN 10:38
Don Dickerman Ministries
BEVRIJDING VRAGENLIJST

Naam_______________________________________ Echtgenoot___________________
Eventuele vorige huwelijken ____________
Adres ________________________________________
Tel ______________ Mobiel nr. _______________ email _________________
Geboortedatum _____________
Kinderen namen/leeftijd _____________________________________________________
Achternaam vader___________________________
Voorouders’ land van oorsprong _____________________________
Achternaam moeder_______________________
Voorouders’ land van oorsprong______________________________
Wedergeboren ______ ja of nee
Waar en ongeveer hoe oud? ______________________________________
Bij welke kerk of gemeente hoor je?
_____________________________________________________________
Waterdoop? _______________
Neem je deel aan avondmaal? ___________________________
Hoe heb je van deze bediening gehoord?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Het doel van deze lijst is om te bepalen wat mogelijke ingangen kunnen zijn voor demonische
geesten; het is duidelijk dat generatievloeken of toestemming via de voorouders een mogelijke
ingang kan zijn bij de meeste mensen, zoals ook Exodus 20:5 beschrijft. Er zijn gemiddeld zo’n
30 voorouders, die een demonische macht kunnen doorgeven. In het beste geval weet je
hooguit iets over je ouders en grootouders. Schrijf in ieder geval alle informatie op, die de
Heilige Geest je laat zien. Je kunt dan denken aan betrokkenheid bij occultisme, seksuele
perversie, alcoholisme, depressies of andere geestelijke symptomen, maar ook veel
echtscheidingen, overspel, woede-aanvallen, criminele praktijken, bastaardkinderen, etc.
Schrijf op of dit aan moederskant of vaderskant het geval is.
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Voorouders betrokken bij Vrijmetselarij, Orde van weefsters (Vita Feminea Textura), Rotary of
Lions clubs, Eastern Star, Rainbow Girls, Oddfellows and Rebecca Lodge, enz.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Het is niet noodzakelijk om bij elk van de antwoorden veel details op te schrijven. Met name de
periode vanaf je geboorte en je jonge kinderjaren kun je het beste aan de Heilige Geest vragen
of hij jou dingen wil laten zien; denk daarbij o.a. aan trauma’s gedurende de geboorte of
zwangerschap bij de ouders, echtscheiding, of uitspraken als “We zouden dit kind niet moeten
krijgen”, etc.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Angsten vanaf de kinderjaren, ongelukken, nachtmerries, dingen zien in je kamer, een kwade
macht ervaren, enz.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Seksueel misbruik, of seksuele schaamte als kind?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Vloeken uitgesproken door je ouders of uitgesproken door andere mensen, zoals: “Jij bent
dik/lelijk/superdom”, “Jij zult nooit iets bereiken”, “Jij maakt ook overal een potje van”, “Waarom
hebben we jou ooit gekregen?”, “Jij bent een schande voor de groep”, etc uitgesproken door
bijv. leerkrachten, etc.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Lichamelijk misbruik door ouders of anderen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Betrokkenheid (hoe onschuldig het misschien ook leek) met Ouija Boards, Magic 8 Ball,
levitatie spelletjes, seances, waarzeggerij, tarot kaarten, astrologie, horoscopen, fascinatie
voor boeken over toverij, handlezen, boeken van Harry Potter, Pokemon kaarten, enz.?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Schrijf de ongelukken of verwondingen op, die je nog herinnert en die je toen bang maakten:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Maak een lijst van operaties die je hebt gehad en geef aan hoe oud je toen ongeveer was:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ja of Nee:
___ Zijn er problemen thuis? Zo ja, leg uit.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Ouders gescheiden? Zo ja, hoe oud was jij toen? ________________
___ Heb je gevoelens als: Ik voel me nooit geliefd; niemand houdt van mij; deed het nooit goed
genoeg bij mijn ouders, etc.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Seks voor het huwelijk
___ Perioden van immoraliteit. Zo ja, op welke leeftijd? _______
___ Alcohol- of drugsmisbruik
___ Ongewone angsten. Zo ja, leg uit. __________________________________________
___ Pornografie, Zo ja: vanaf welke leeftijd?_______
___ Ben je nog steeds met pornografie bezig?
___ Homoseksule neigingen
___ Sociëteit of ontgroening voor een (studenten)vereniging
___ Gevoelens van schuld of schaamte
___ Wanhopigheid
___ Vermoeidheid zonder medische verklaring
___ Abortus
___ Woede aanvallen of ongewone boosheid
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___ Moeite om te vergeven
___ Is er op dit moment wraak, boosheid of wrok in je leven?
|Zo ja, kun je vergeven?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Heb je een hekel aan jezelf?
___ Zelfverwonding?
___ Heb je gevoelens van somberheid of depressie?
___ Voel jij je afgewezen?
Zo ja, geef een voorbeeld:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Heb je voorwerpen in je huis of in je bezit, die te maken hebben met heidens geloof of een
sekte? Denk hierbij bijv. aan New Age, oosterse religies, Vrijmetselarij, Afrikaanse
beelden, kristallen, Heavy Metal muziek, etc.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Heb je ooit een kwade macht in de kamer ervaren? Is dat recentelijk? _____
Zo ja, leg uit:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Nachtmerries?
___ Hoor je stemmen ? Zo ja, geef een voorbeeld:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Heeft een doctor bij jou een bepaalde ziekte geconstateerd?: (maak een lijst van elke
diagnose, bijv. suikerziekte, astma, hoge bloeddruk enz.) Zo ja, licht toe.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Heb je onverklaarbare pijn, waar geen medische verklaring voor is?
Zo ja, geef een voorbeeld:

___ Heb je moeite om anderen te vertrouwen? Zo ja, weet je waarom?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___ Dood van een dierbare? Wie? _______________
___ Denk je dat je last hebt van een eetstoornis?
Zo ja, wanneer is het begonnen? _____________
Huidig gewicht en lengte____________________
___ Slaapstoornissen?
___ Medisch vastgestelde afwijking?
___ Komt tuberculose, suikerziekte, (maag)zweer, kanker, hart ziekte, hormonen afwijkingen,
astma, of andere ziektes in je familie voor?
___ Had je fantasievriendjes als kind?
Zo ja, hoe heetten ze?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Wanneer je naar een kerkdienst of andere christelijke bijeenkomst gaat, heb je ‘vieze’
gedachten, gevoelens van jaloezie of andere aanvallen op je denken?
___ Moeite met lezen?
___ Last van migraine?
___ Verslavingen? Zo ja, welke?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Is er ooit een leerstoornis bij jou geconstateerd; bijv. ADD, ADHD, dyslexie, enz.?
___ Ben je bang voor de dood?
___ Heb je zelfmoordgedachten?
___ Een periode in je leven dat je bang was voor God? Zo ja, wanneer? _________________
___ Ben je weleens bang dat je jouw verstand gaat verliezen?
___ Angst of paniek aanvallen? Zo ja, wanneer zijn ze begonnen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ Ervaar je enorme eenzaamheid?
___ Aangevallen door twijfel en ongeloof?
___ Voel jij je minderwaardig?
___ Heb je gedachten van tekortkoming, niet goed genoeg zijn?
___ Heb je obsessieve gedachten?
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___ Heb je weleens Godslasterlijke gedachten?
___ Compulsieve gedachten?
___ Seksuele dromen?
___ Lustvolle gedachten?
___ Dagdromen?
___ Is de diagnose depressie vastgesteld?
___ Voel je de noodzaak om in controle te zijn?
___ Rebellie?
___ Onzekerheid.
Omcirkel een cijfer van 1-10 als 10 het meest onzeker is.
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Alleen voor vrouwen:
Voor de overgang ______________
In de overgang

______________

Na de overgang

______________

P.M.S. problemen ______________
Heb je de pil gebruikt?

_______

Afslank of dieetpillen gebruikt?

_______

Hormoonvervangende medicatie _______
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61 Symptomen van demonisch aanvallen (aankruisen waar relevant)
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1. Dwangmatig godslasterende gedachten.
2. Afkeer van de Bijbel en het verlangen om die te verscheuren of te vernietigen.
3. Dwangmatige gedachten van moord of zelfmoord.
4. Diep gewortelde gevoelens van haat naar anderen toe zonder reden: bijvoorbeeld de
Joden of andere volken, de kerk, sterke christelijke leiders, etc.
5. Alle dwangmatige verleidingen die proberen jou dingen te laten doen of denken die je
echt niet wil.
6. Dwangmatige verlangens om andere mensen neer te halen, zelfs als het betekent
dat je moet liegen.
7. Hatelijke en boosaardige woorden.
8. Vreselijke gevoelens van schuld zelfs na het belijden aan de Heer.
9. Bepaalde fysieke symptomen die plotseling verschijnen of verdwijnen zonder een
fysiologische of lichamelijke reden.
___A. Gevoel van verstikking dat angstaanjagend is en vaak terug komt
___B. Pijn die lijkt van plaats te veranderen en waarvoor er geen medische oorzaak is.
___C. Gevoel van strakheid of spanning bij de ogen of het hoofd.
___D. Duizeligheid, black-outs of flauwvallen.
10. Diepe depressie of moedeloosheid.
11. Plotseling opkomende gewelddadig woede, onbeheersbare boosheid of ziedende
gevoelens van vijandigheid.
12. Vreselijke twijfel over je redding ondanks dat je vroeger de vreugde van je redding
kende.
13. Paniek-aanvallen of andere vreselijke angsten.
14. Dromen of nachtmerries
15. Abnormale of perverse seksuele verlangens.
16. Gods woord betwisten of ter discussie brengen.
17. Slaap of eet-stoornissen zonder lichamelijke oorzaak.
18. Dwanghandelingen en obsessies.
19. Rebellie en haat voor autoriteit.
20. Bizarre gedachten die lijken uit het niets te komen en waarover je geen controle hebt.
21. Fascinatie voor het occulte.
22. Betrokkenheid bij criminele activiteiten
23. Heel laag zelfbeeld (onwaardig, een mislukking, niets goeds) en een constant
neerhalen van je zelfbeeld.
24. Voortdurende verwarring in je denken.
25. Onvermogen om te geloven.
26. Spottende en godslasterende gedachten.
27. Vervormde waarnemingen - je ziet boosheid of vijandigheid in anderen, wanneer die
er niet is. Je ziet alleen oordeel in de Bijbel.
28. Nachtmerries (vaak demonische beelden)
29. Gewelddadige gedachten (zelfmoord, moorddadig, zelfmutilatie, enz.)
30. Haat en verbittering naar anderen toe zonder een rechtvaardige reden.
31. Grote vijandigheid of angst als je iemand tegenkomt die betrokken is bij bevrijding.
32. Diepe depressie en moedeloosheid (vaak en langdurig)
33. Irrationele angsten - paniek aanvallen - fobieën
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34. Irrationele boosheid - woede
35. Irrationele schuld en zelfveroordeling tot in het extreme.
36. Het verlangen om het goede te doen, maar niet in staat zijn om dat daadwerkelijk
te doen.
37. Plotselinge veranderingen van persoonlijkheid en houding (zwaar contrast, lijkt
schizofreen)
38. Sterke aversie tegen Bijbellezen en gebed (in het bijzonder in een 1-op-1 situatie)
39. Een donkere aanblik (staalharde blik of lege blik in de ogen, kleine pupillen, soms
veranderende of verwrongen gezichtskenmerken - vaak ook een onmogelijkheid om
iemand direct in de ogen te kijken.
40. Liegen, overdrijven of dwangmatig stelen (vaak zonder te weten waarom)
41. Drugmisbruik (in het bijzonder als er demonische hallucinaties zijn)
42. Eetstoornissen, boulimia, anorexia nervosa
43. Bloedtransfusie gekregen?
44. Irrationeel lachen of huilen
45. Irrationeel geweld, dwang om jezelf of anderen kwaad te doen.
46. Plotseling een taal spreken die jou niet eerder bekend was (vaak een etnische taal van
voorouders)
47. Reactie op de naam en bloed van Jezus Christus (mondeling of door lichaamstaal)
48. Extreme onrust (in het bijzonder in een geestelijke omgeving)
49. Onbeheersbaar bespotten en giftige woorden spreken
50. Vulgaire taal en acties
51. Verlies van tijdsbesef (van minuten tot uren) - ergens terecht komen zonder te weten
hoe je daar bent gekomen. Vaak dingen doen zonder ze te herinneren.
52. Extreme slaperigheid in een geestelijke situatie
53. Demonstratie van buitengewoon vermogen ( buitenzintuigelijke waarneming of
telekinese)
54. Stemmen in je hoofd die bespotten, bedreigen, intimideren, beschuldigen of
onderhandelen
55. Een stem die jou in de derde persoon aanspreekt.
56. Bovennatuurlijke ervaringen zoals kwellingen, verplaatsen of verdwijning van
voorwerpen of andere vreemde manifestaties.
57. Epileptische aanvallen (te lang of te vaak)
58. Pijn (zonder rechtvaardige verklaring - in het bijzonder in het hoofd of de maag)
59. Black-outs
60. Fysieke klachten (bijv. epileptisch aanvallen, astma, verschillende soorten pijn)
61. Plotselinge tijdelijke verstoringen van lichamelijke functies - oorsuizen, plotselinge
blindheid of doofheid, ernstige hoofdpijn.
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Voordat je dit formulier weer inlevert …
Er is iets wat je moet doen, waardoor jij je vrijheid kunt herwinnen. Met die dingen moet eerst
afgerekend worden, voordat je een bevrijdingsessie ondergaat.
Wrok/onvergevingsgezindheid
Om zeker te weten dat de bevrijdingssessie succesvol verloopt, is het heel belangrijk dat er
GEEN WROK in je leven is. Wrok of onvergevingsgezindheid is een rechtmatige grond voor
demonen om gelovigen te kwellen (Mat. 18:23-35). Vergeet niet om ook jezelf te vergeven,
want als je dat niet doet kun je niet in vrijheid wandelen. Je zou hiervoor het volgende gebed
kunnen gebruiken:
“Vader, U heeft mij vergeven en daarom kies ik ervoor om ook anderen te vergeven; ik vergeef
anderen die mij pijn gedaan hebben, of tegen mij hebben gelogen of op andere manieren
hebben teleurgesteld. Ik belijd wrok als een zonde en bekeer me daarvan. Ik ontvang Uw
vergeving en pas die op mijn eigen leven toe, door ook mezelf te vergeven. Dank U voor Uw
genade en barmhartigheid in Jezus’ naam. Amen.”
Occulte activiteiten
Als je ooit betrokken was bij occulte praktijken (hoe onschuldig dat toen ook leek), bij
satanische activiteiten, hekserij, sektes of andere occulte bezigheden, dan moet je daar
afstand van nemen. Je zou daarvoor het volgende gebed kunnen bidden:
“Vader, ik neem afstand van elke verbintenis, band of overeenkomst die ik ooit gemaakt heb
met satan en het rijk der duisternis. Ik weet dat er geen geldig contract kan bestaan met een
leugenaar en ik verbreek elk woord, elke eed of toewijding gemaakt aan satan en ik kies
ervoor om volledig vrij te zijn van elke band met satan. Dat bid ik in Jezus’naam. Amen.”
Seksuele activiteiten
Seksule relaties buiten het huwelijk worden “zielsbanden” genoemd, die elk een ingang
kunnen vormen voor demonische geesten. Die banden moeten verbroken worden door ze te
belijden als zonde en ervan los te komen. Hieronder staat een gebed wat je zou kunnen
bidden. Het beste kun je elk geval bij naam en toenaam belijden. Tijdens het
bevrijdingsproces wordt elke toestemming die demonische machten hebben gebruikt in jouw
leven, ingetrokken en vernietigd. Dit gebed rekent af met elke toestemming die de vijand heeft
gekregen door zielsbanden. Het gebed zou als volgt kunnen zijn:
“Vader, ik belijd de zonde van seksuele relaties buiten het huwelijksverbond. Ik neem afstand
van deze zondige activiteiten in Jezus’ naam. Ik neem dat gedeelte van mij terug, wat ik aan
een ander gegeven heb; ik neem afstand van het deel van die ander, wat aan mij gegeven is.
Ik neem afstand van die zielsbanden en kies ervoor om vrij te zijn in Jezus’ naam. Amen.”
Andere religies
Valse religies moeten ook beleden worden en verworpen. Het onderstaande gebed is
daarvoor te gebruiken:
“Vader, in mijn relatie met U en door Uw Zoon Jezus Christus, en in Zijn naam neem ik
afstand van elke band met heidense aanbidding, valse goden of afgoderij en mijn
betrokkenheid daarbij. Ik vergeef mijn voorouders voor hun activiteiten daarin en ik verbreek
elke band met iedere religie die de heiligheid van de Here Jezus ontkent; alleen Jezus is
Heer, en alleen Hij is in staat mijn zonden te vergeven en mij eeuwig leven te schenken. Ik
vertrouw ten volste op Jezus Christus en snij mijzelf los van de zonden van mijn voorouders in
Jezus’ naam. Amen.”
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