Ellel Ministries: Inner Healing
Oorspr. titel: “Ellel Ministries: deja vu all over again”
Door Orrel Steinkamp, http://www.deceptioninthechurch.com/orrel21.html, 20-3-2006
Vertaling, ingekort en plaatjes door M.V.

Ellel Ministries:
http://www.ellelministries.org/nederland
http://www.ellelministries.org/

Ellel is een andere versie van het inner-healing (innerlijke genezing) fenomeen gebaseerd op Freuds
leer van het diepere onderbewustzijn en de noodzaak om mensen terug te voeren naar de verborgen
binnenste regio’s van de zogenoemde onderbewuste geest en het genezen van huidige schijnbaar
onverklaarbare gewoonten en geestelijke letsels.
Ruth Carter Stapleton, Ann White en Rita Bennett publiceerden voor het eerst
over inner healing en maakten dit fenomeen populair in christelijke kringen.
Gebaseerd op Freudiaanse diepte-psychotherapie hebben Stapleton en White
Freudiaanse en Jungiaanse ideeën geadapteerd en deze ideeën in praktijk gebracht in de vroege charismatische beweging.
Eigenlijk ging Agnes Sanford1 (foto links) deze twee bedieningen voor. Sanford
is de eigenlijke “moeder van de zogenaamde christelijke inner healing”. In de
vroege charismatische dagen had zowat elke charismatische boekenplank
exemplaren van haar boeken. Maar haar inner healing was gerelateerd aan het
New Thought / New Age denken dat actueel was in de vroege
20ste eeuw. Haar rudimentaire adaptatie en morphing2 van inner
healing werd doorgegeven aan de vele studenten en discipelen
die zij opleidde op haar school voor Spiritual Healing.
John en Paula Sandford (foto rechts) vertegenwoordigen Agnes
Sanford trots in de huidige inner healing scène. John werd onderwezen en discipel gemaakt door Agnes Sanford.
Maar te beginnen met Stapleton, White en vele anderen, werd
inner healing meer afhankelijk van Freudiaanse en Jungiaanse
John & Paula Sandford
concepten. Stapleton en White brachten waarschijnlijk honderden inner healing practici voort. Deze practici schreven en publiceerden. Elk van deze practici namen eclectisch van elkaar over en produceerden een virtueel smörgasbord3 van inner healing methodes en ideeën. Maar ze komen allemaal voort uit een gemeenschappelijke kern van ideeën. Ze
verschillen wel in bepaalde opzichten maar ze zijn allemaal van dezelfde genus. Vergelijk het met
honden: sommige zijn groot en andere klein, sommige hebben lang haar en andere kort haar, maar
het blijven allemaal honden; ze hebben allemaal vier poten en ze blaffen.
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Agnes Mary White Sanford (1897-1982) is considered to be one of the principal founders of the Inner Healing Movement. She was the daughter of a Presbyterian missionary in China and the wife of the Episcopal priest Edgar L. Sanford.
Her first book, The Healing Light, is often considered a classic in its field. Sanford was the mother of John A. Sanford
(died 2005), the Jungian analyst and author. Sanford was a key figure in the Charismatic Movement in the United States
during the 1960s through to about 1980, mainly through her writing. (Wiki).
2
Morphing: dit begrip staat voor het geleidelijk overvloeien van de ene afbeelding in een andere. Het resultaat wordt
een morph genoemd … De term Morphing wordt ook in algemenere zin gebruikt voor geparametriseerde modellen
waar traploos van één set parameters naar een andere gevarieerd kan worden. (Wiki).
3
Zweedse maaltijd in buffetstijl met talloze schotels en voedselsoorten op een tafel.
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Inner healing heeft bepaalde metafysische wortels in New Thought concepten, en heeft ook wortels
in Freudiaanse/Jungiaanse psychologie, maar heeft een gemeenschappelijk centrum van waaruit ze
haar centrale stelling ontleent namelijk dat de trauma’s van het verleden, aan ons toegebracht in de
kinderjaren en zelfs in de baarmoeder, begraven en onderdrukt liggen in de onderbewuste geest en
daar ongunstig menselijk gedrag veroorzaken. Het is bevestigd dat de geest nooit iets vergeet maar
alles opslaat in een geheugenbank. Als een ervaring in het bijzonder onaangenaam is, kan die onderdrukt en verborgen worden in de onderbewuste geest. Deze onderdrukte herinnering, alhoewel
verborgen, dringt zich evenwel op in het heden en hindert onze bekwaamheid om om te gaan met
anderen en met onszelf.
In de Freudiaanse psycho-analyse is de therapeut opgeleid om mensen terug te brengen naar hun
verleden en de bronnen van trauma’s te helpen identificeren. Dikwijls zullen zij hypnose4 toepassen
om deze gebieden te onthullen.
Jungiaanse therapeuten passen gelijkaardige methodes toe. Jung beschreef de innerlijke mens in
meer geestelijke termen. Jung schrijft een ‘spirit guide’ (geestelijke gids), met de naam Philemon,
de ontwikkeling toe van zijn gedachten en procedures. In elk geval is er de noodzaak van terug te
reizen in het verleden via de onderbewuste geest (regressie), daarna het verborgen trauma uit het
verleden te lokaliseren en dan genezing voort te brengen.
Sommige bedieningen van inner healing camoufleren hun afhankelijkheid van het Freudiaanse/ Jungiaanse model van de menselijke psyche. Eigenlijk realiseerden sommige Freudiaanse promotors
dat Freuds driedeling van de menselijke psyche in ego, superego en id5 te moeilijk was om uit te
leggen. Het was W. Hugh Missildine die een nieuwe uitdrukking ontwikkelde om daarmee het fundamenteel Freudiaanse begrip te beschrijven. Hij koos ervoor te verwijzen naar het onderbewuste
als het “innerlijke kind”. Stapleton adapteerde de fraseologie van het innerlijke kind in de praktijk
van inner healing.
Christelijke inner healers accepteerden zonder schroom de centrale stelling van Freud met betrekking tot de verborgen trauma’s die ons bewuste leven beïnvloeden, en de noodzaak van terug te
reizen (regressie) naar de tijd via het menselijke geheugen en zo genezing te veroorzaken. In plaats
van de technieken te gebruiken van een klinische psychoanalyticus, kozen zij ervoor het idee te introduceren van Jezus Die mensen regresseert, en Jezus Die de genezing veroorzaakt in de verleden
tijd van de persoon.
Brooks Alexander zegt:
“Iets nieuws en opmerkelijks gebeurt er, maar, het is iets waarbij Freuds kijk op menselijk gedrag samen met humanistisch perfectionisme verweven wordt met een kruisloos Christendom.
Het resultaat is een systeem van therapie met een ingebouwde tendens om het rationele bewustzijn om te leggen (bypassing) en te devalueren. Als de “hoofdoorzaak” van gedrag in het onderbewuste zetelt, dan kan het misschien gezuiverd worden door de technieken van psychologische
manipulatie om de onderbewuste geest direct te bereiken… Eens een “policy decision” gemaakt
is dat de rationele geest moet omgelegd worden (bypassing) voor effectieve inner healing, presenteert zich een nieuw probleem. De rationele geest maakt immers actief en integraal deel uit
van de menselijke persoonlijkheid, en vanuit bijbels standpunt gezien legitiem en noodzakelijk.
De tact is dat de rationele geest wil betrokken zijn en hij weerstaat “omgelegd” te worden of anderzijds genegeerd te worden. Technieken voor het omleggen (bypassing) van de rationele geest
werken slechts tot aan het punt dat de rationele geest besef krijgt van wat er gebeurt. Op dat
punt wordt het noodzakelijk niet enkel de rationele geest om te leggen (bypassing) maar ook te
slim af te zijn” (Brooks Alexander. SCP Journal, April 1980, Vol.4/I).
Dus moet de noodzakelijke lediging van het bewustzijn [in het ‘christelijke’ inner healing plaatje]
verkregen worden door concentratie op Jezus en “centering down” (neerwaarts concentreren).
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Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hypnose-Miesel.pdf , http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hypnose.pdf.
Id: in de theorieën van Sigmund Freud is het Es (het Duitse woord voor “het”), ook het id (het Latijnse woord voor
“het”) genoemd, het oudste deel van de persoonlijkheid. De pasgeborene heeft alleen nog maar een Es. (Wiki onder Es).
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Dit wordt bereikt door geleide-verbeelding-technieken waarin Jezus wordt geacht te reizen naar het
verleden via de weg van het geheugen. Deze veronderstelde Jezus wordt gewoonlijk gevisualiseerd.
Op dit punt brengen de New Thought ideeën, geïntroduceerd door Agnes Sanford, een nieuwe reden
tot bezorgdheid aan. Dit soort van visualisatietechniek is een wijdverspreide techniek in occulte
kringen om contact te leggen met de persoonlijkheden van de geestenwereld. Zelfs Jung ondervond
dat hem dit tot bij ‘spirit guides’ (geestengidsen) bracht die hem kennis gaven die hij voordien niet
bezat.
Consequent hiermee worden veel inner healers ook exorcisten. Want zij blijken demonische geesten
te ontmoeten op hun inwendige reis in de menselijke ziel. Duidelijk maakt het bedrog van demonische geesten de hele industrie van inner healing tot een erg gevaarlijke onderneming. Heel dikwijls
wijten inner healing goeroes trauma’s uit het verleden aan demonen. De demonische machten achter
het trauma moeten dan genoemd, gelabeld en bevolen worden te vertrekken.
In het bijzonder Jung leerde dat, in het onderbewuste, mensen “archetypes” hadden die hij identificeerde als geesten-persoonlijkheden van voormalige mensen en culturele groepen (het collectieve
onderbewuste). Het is niet verwonderlijk dat christelijke inner healing dikwijls een natrekken inhoudt van iemands voorouders en het vinden van een voorvader die bepaalde zonden beoefende,
enz., en dat deze voorouders een bepaalde invloed worden geacht te hebben op de innerlijke mens.
Consequent hiermee is er dan de noodzaak “de bloedlijnen door te snijden” om te ontsnappen aan
die bepaalde zonde of invloed die geheimzinnig inbreuk maakt op ons bewustzijn en denken.
Ellel Ministries, de “new kid on the block”
Ellel kwam eigenlijk al tot bestaan in 1985, maar heeft in erg recente tijden haar rol exponentieel
uitgebreid. Peter Horrobin is de stichter en directeur van deze bediening. Tijdens het verkennen van
hun website heb ik geen grondreden gevonden voor de naam van deze bediening.
Maar in een websearch vond ik dat Ellel6 de naam was van een godheid van de oude Hetthieten7.
Ellel neemt nu plaats genomen in de inner healing geschiedenis, samen met ontelbare inner healing
bedieningen. Om er enkele te noemen: Francis McNutt, Dennis en Matthew Hinn, Betty Tapcott,
Seamans en talloze anderen. Heel recent en nog steeds enige acceptatie zoekend is de bediening met
de naam “Theophostics”8. Maar het zijn allemaal voorspelbare herbewerkingen van de kernleringen
van hun voorlopers. Ze hebben inderdaad hun verschillen in benadering en terminologie, maar het
zijn gewoon herhalingen van het voorgaande.
Ellel is gebaseerd in Engeland. Ze hebben luxueuze Engelse manors9 gelokaliseerd op wijde historische eigendommen. Ze hebben landerijen in The Grange, Glyndly, Pierropont, Bairmore Scotland,
Gilbulla Australia, South Africa, Singapore, Norway, India en Tampa Bay in the USA. In elke locatie hebben zij historische landerijgebouwen die hun signatuur lijken te zijn. Ze hebben nauwgezette
programma’s uitgewerkt voor hun bedieningen. Ze hebben weekends-, 2-weekse, 4-weekse cursussen en zelfs lange termijn cursussen tot 9 maanden, en een interactieve cursus online. Zij onthullen
hun lering niet in de artikels op het internet.
Maar in hun fijn uitgewerkte cursussen vind je de verraderlijke aanwijzingen van hun bediening. Je
vindt cursussen over “naar de wortel gaan van het probleem”, generatiezonden, Gods genezing door
drama, demonische footholds wegens zonde, de grondslag van demonische intrusies, enz. Zij hebben cursussen over geestelijke oorlogvoering10 (spiritual warfare) en aanverwante onderwerpen.
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Ellel is the Hittite god of the sky. He is invoked in state treaties as a protector of oaths. He has been identified with the
Akkadian god Enlil, the West Semitic god El and the Hurrian father god Kumarbi. (Wiki).
7
Schrijver spreekt van Kanaänieten, maar ik veronderstel dat hij zich hier vergist.
8
Theophostic Counseling werd ontwikkeld in de VS in de jaren ‘90 door dr. Ed Smith, baptist minister. Smith veranderde de naam later in Theophostic Prayer Ministry. Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/TheophosticPrayer.pdf.
9
Manor: groot herenhuis of heerlijkheid met omliggende gronden.
10
Zie: Valse leringen over geestelijke oorlogvoering: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geestelijkeOorlogvoering.pdf.
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Zij hebben de onderschrijving van Wagner Leadership Institute11, en van het Elijah House ministry
van John and Paula Sanford.
Inner Healing en de Bijbel
Alhoewel er pogingen gedaan worden om bijbelse teksten te gebruiken om het inner healing paradigma te rechtvaardigen, is het duidelijk dat in de Schrift in de verste verte niets wordt gevonden
over zoiets als inner healing. Vandaar dat zij bijbelse passages en woorden slim herdefiniëren. Vele
inner healers nemen het bijbelse woord “hart” en importeren in dat woord de hele betekenis van
Freuds diepe onderbewustzijn. Maar de bron hiervan is niet de canonieke Schrift maar is duidelijk
betrokken van Freud en Jung. John Sandford verwijst naar zijn ideeën als dat ze gerelateerd zijn aan
de Jungiaanse gedachte. Waarom zouden wij willen leren van een atheïst zoals Freud en een occultist zoals Jung? Kunnen zij gewoon zeggen dat “alle waarheid Gods Waarheid is”12 zelfs als een
atheïst en een occultist ze ontdekt hebben?
Hoe gaat God om met zonden uit het verleden? Suggereert de Bijbel dat God Jezus op een metafysische reis in de tijd moet zenden naar onze verborgen herinneringen van het verleden? Jesaja 43:25
zegt: “Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelgt omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik
niet”. Nu, als God niet enkel onze verleden zonden uitdelgt en ze zelfs niet meer indachtig is, volgt
daar dan niet uit dat wij onze zonden moeten vergeten en niet zouden moeten trachten in regressie
te gaan naar de zogenaamde onbewuste zonden en ze te willen herontdekken? Dus, als ook in onze
bewuste geest ons verleden zijn lelijke kop opsteekt, is het dan niet de weg van overwinning om ze
te vergeten in het besef dat ze niet meer bestaan voor onze heilige God?
Dikwijls wordt er lippendienst gegeven aan het kruis. Maar in alle versies van inner healing wordt
geen aandacht gegeven aan wat Jezus heeft volbracht aan het kruis. Alhoewel veel gesproken wordt
over de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, wordt deze liefde losgekoppeld van de verzoening. Het
volbrachte werk aan het kruis is duidelijk een afwezig element in de inner healing leer en praktijk.
Die afwezigheid van de verzoening laat dan ook een onbijbelse kijk op zonde blijken. Zonde in inner healing wordt gewoonlijk gezien als voortgebracht door de reactie op trauma’s uit ons verleden.
De veronderstelling is dat als het trauma kan geïdentificeerd en verwijderd worden, dan automatisch
de genezing volgt. Zonde is dus slechts een overtreding van mijn integriteit, mijn innerlijk besef van
heelheid, en niet van Gods wet. Dit maakt het kruiswerk van Jezus werkelijk overbodig. Maar toen
Jezus uitriep: “Het is volbracht!”, was er genoegdoening aan Gods wet en al onze zonden, bewust of
onbewust, werden niet enkel vergeven, maar ook ter dood gebracht, en ze werden aan Zijn kruis
genageld (Kolossenzen 2:13-15). Die kreet was de openbare onthulling dat toen Jezus voor ons
stierf ook onze zonde met Hem stierf.
Terwijl Jezus eens en voor altijd met onze zonden afrekende, is inner healing een nooit eindigende
reeks psychische/spiritistische trips in ons onbekende verleden om met die zonden af te rekenen.
Inner healing is geen ervaring voor één keer. Hoe zou het ook, want wie kan precies weten hoeveel
verschillende trauma’s verborgen liggen in het onderbewustzijn? Alle onaangename gedachten of
gevoelens zouden wel eens als de top van de ijsberg kunnen zijn die wijst op trauma’s die nog
steeds verborgen liggen in de wateren van het ongeziene onderbewustzijn. Inner healing is dus een
levenslange bedoening die altijd weer herhaald moet worden, zoals ook de offers in het Oude Testament altijd weer herhaald moesten worden. Maar Jezus’ werk op Golgotha was een eens-en-vooraltijd overwinning!
Het was de apostel Paulus die verklaarde: “als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar
voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is … Daarom, als iemand in Christus is, is hij een
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Korinthiërs 5:14-17).
Ook de apostel Petrus heeft hier toepasselijke woorden: “in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen
11
12

Van Peter Wagner. Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wagner.pdf.
Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheid.pdf.
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overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus” (1 Petrus 1:18-19). Het bloed van Christus heeft ons vrijgekocht van de wegen van onze voorouders.
Toen Jezus’ dood naderde riep Hij uit: “Het is volbracht!” Het was een kreet van triomf. Het was
een kreet die de geschiedenis doorboorde en de mensheid opdeelde. Het was de grootste, puurste,
meest betekenisvolle uiting die de wereld heeft gekend. In Zijn dood nam Christus onze zonden op
Zich. Toen God Zijn rug toekeerde naar Jezus, terwijl Hij tezelfdertijd Zijn toorn uitgoot op Hem,
toen deed Jezus verzoening voor onze zonden. Hij maakte aanspraak op de levens van Zijn kinderen. Mijn zonde werd de Zijne en Zijn rechtvaardigheid werd de mijne. De beschuldiger verloor zijn
claim. Wanneer Satan me nu beschuldigd, is alles wat ik moet doen geloven, vertrouwen en bevestigen dat zijn claim nul en leeg is. Mijn zonde werd weggewist. Mijn schuld werd weggenomen.
Tot slot: de apostel Paulus wist in de verste verte niets van inner healing technieken. Hij was zich
erg bewust van zijn historische zonden, zo erg dat hij zich de grootste der zondaars noemde. Als hij
toegang zou gehad hebben tot de Freudiaanse diepe onderbewustzijn therapie, en de gegidste inbeelding van christelijke inner healing praktijken, dan zou hij zogezegd genezen zijn geworden van
zijn traumatische littekens … maar, in tegenstelling daarmee, zien we hem boven zijn verleden
staan. In Filippenzen 3:13-14 ziet Paulus geen noodzaak om terug te kijken naar zijn verleden of dat
van anderen: “maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag
ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus”.
De operatieve uitdrukkingen zijn hier “vergetend” en “uitstrekkend naar wat voor is”. Dit betekent
opzettelijk vergeten. Paulus stelt zich op als een loper, die al zijn vroegere nederlagen vergeet, en
zijn gedachten focust op wat vóór hem ligt. Wil Paulus zeggen dat het verleden hem niet interesseert? Nee, zoals we in deze passage zien neemt hij het verleden aan als een motivatie voor de toekomst. Hij herinnert zich dat het verleden achter hem ligt en van geen tel meer is. Hij focust zich op
“wat voor is”. Hoe kon Paulus zo gemakkelijk zijn verleden opzij zetten? Beslist omdat met al zijn
zonden en de pijnen uit zijn verleden helemaal afgedaan werd aan het kruis - hij is een nieuwe
schepping in Christus. Dit alles geeft aan dat Paulus in onze tijd niet zou getekend hebben voor een
prijzig weekend van inner healing, bij Ellel of ergens anders.

Lees verder:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/innerHealing.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/InnerHealing-Psychologie.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/psychoheresy&InnerHealing.pdf
Gerelateerde onderwerpen, in dit artikel aangeraakt:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/TheophosticPrayer.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/geestelijkeOorlogvoering.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wagner.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waarheid.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Hypnose-Miesel.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hypnose.pdf
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