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Deel 2/2: Hoe de Kolossenzenbrief waarschuwt tegen geestelijk
elitarisme en valse leringen van geestelijke oorlogvoering
“Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen [stoicheia] der wereld, en niet naar Christus; 9 Want
in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het
Hoofd is van alle overheid en macht” - Kolossenzen 2:8-10.
De Kolossenzen werden bedreigd door een “filosofie” die, indien geloofd, hen als een buit zou
meevoeren door valse leraars die de genoegzaamheid van Christus ontkenden. In vorig deel onderzochten we de sleutelpunten van deze leer en verklaarden we de achtergrond ervan in het eersteeeuwse Kolosse. Vermits de mensen daar leefden onder de vrees van de stoicheia (betekent vijandige geestelijke machten) beloofden de promotors van de Kolossensische ketterij antwoorden op hun
vrees. Om de Kolossensische christenen tot hun prooi te maken was het nodig dat hun would-be
slachtoffers niet wisten dat zij alreeds vervolmaakt waren in Christus, Die het hoofd is van alle
machten, vijandig of niet. De passage hierboven geciteerd toont ons dat Paulus wees op de genoegzaamheid van Christus als het antigif tegen de “filosofie”.
In dit tweede deel zullen we moderne versies onderzoeken van de Kolossensische ketterij en bepaalde kenmerken tonen die zij gemeen hebben, en zo onze lezers toerusten om deze ketterij te onderscheiden, in welke vorm die ook verschijnt. Er zijn zoveel variaties in deze expressie van dwaling dat het moeilijk zou zijn, zo niet onmogelijk, om ze allemaal te catalogeren. Wat belangrijk is,
is Paulus’ waarschuwingen te begrijpen en toe te passen op huidige leringen.
Ik wil de moderne expressies van de Kolossensische ketterij indelen in drie categorieën ter wille
van de duidelijkheid: (1) Elitisten die een speciale status claimen gebaseerd op bijzondere ervaringen, openbaringen of legalistische praktijken; (2) De promotie van “geheimen” voor een hoger niveau van christelijk leven; (3) Geestelijke oorlogvoering (spiritual warfare) leringen die de genoegzaamheid van Christus’ volbrachte werk ontkennen. Ik zal aantonen dat het antwoord op de Kolossensische ketterij de genoegzaamheid van Christus is.

De nieuwe spirituele elite
In Kolosse waarschuwde Paulus tegen would-be rechters die een status claimden wegens “intredende in hetgeen hij niet1 gezien heeft” (Kolossenzen 2:18). De elitisten kunnen de werking van boze
machten gezien hebben, en daarom kennis claimen over hoe ze te verslaan, of zij hebben goede
machten gezien en dus engelen aangeroepen als middelaars. Wat de elitisten allemaal beweren is
dat zij een hoger niveau ingetreden zijn en openbaring hebben over de ongeziene geestelijke wereld,
en dat wij deze informatie nodig hebben als we willen beschermd worden tegen de vijandige
machten of spirituele vloeken.
Veel voorbeelden van zulke moderne claims werden bekritiseerd in vorige uitgaven van CIC[1]. In
mijn dertig jaren bediening heb ik het volgende gezien: zij die bijzondere ontmoetingen hadden met
engelen en zo geheime informatie ontvingen (één boek werd later ontmaskerd als fraude), anderen
1

Sommige bijbelvertalingen laten het woordje “niet” weg (bv. NBG; Voorhoeve NT). In onze SV is de betekenis van
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die voorheen in het occulte zaten en beweerden dat zij bijzondere informatie meebrachten toen zij
christen werden (zoals overlopers uit het vijandige kamp die bijzondere informatie stalen), een boek
dat informatie bevat, verkregen door bevrijdingssessies wanneer demonen spraken middels hun
slachtoffers (de auteurs hadden de demonen “geforceerd” tot het vertellen van hun geheimen - wat
een betrouwbare bron!), en elitisten die beweerden de hemel binnengegaan te zijn en met Jezus en
overleden heiligen spraken en zo informatie verkregen hebben die niet in de Schrift staat.
Wat zulke boeken doet verkopen is het geloof dat wij geheimen kunnen verkrijgen die ervoor zorgen dat het ons goed gaat in het leven. De geheimen zijn niet bereikbaar voor allen, maar enkel via
deze elitisten, die ze bezitten. Dit is erg duidelijk wat er gebeurde te Kolosse. Paulus zegt ons dit
niet te laten gebeuren. Wij hebben geen nieuwe openbaringen nodig om ons te beschermen tegen
een of ander noodlot (d.w.z. negatieve gebeurtenissen in onze levens) of vijandige, geestelijke
machten. Dit is wat de elitistische onthullers van onze dagen aanbieden, en die er dikwijls erg rijk
mee worden. Sommigen gebruiken zelfs het schrandere schema van de “succes”-goeroes in de reclame- en commerciële wereld en leren anderen het “geheim”. Ooit heb ik met een man gesproken
die boeken en leringen tekoop aanbood die christenen zouden moeten tonen hoe openbaringen te
krijgen door te leren over hun verborgen spirituele “zintuigen”. Er was zelfs een tabel in zijn boek
over het binnengaan in de alfa-hersengolftoestand (een veranderde staat van bewustzijn) zodat je
meer openbaringen kan verkrijgen. Het idee was dat het in contact treden met de ongeziene geestenwereld de sleutel was om van God te horen en om macht en succes te verwerven in je christelijke
wandel. Deze venter van de Kolossensische ketterij had er geen probleem mee kerken te vinden die
hem betaalden om zijn valse leer voor de samenkomsten te brengen.
Mijn onderzoek heeft aangetoond dat zulke types van schema’s om christenen te bedriegen, alomtegenwoordig zijn. Ik krijg telefoons en e-mails van lezers die mij alarmeren over vele moderne versies van de Kolossensische ketterij. Zij reizen van kerk naar kerk en muteren en verspreiden zich als
virussen. Door websites, e-mail en gemakkelijke middelen van elektronische reproductie komen
deze ketterijen gemakkelijk en heimelijk de huiskamer binnen.
Niemand zou een uitgebreide lijst kunnen publiceren van alle versies van de Kolossensische ketterij, omdat er dan veel zou gemist worden van wat zich “onder de radar” bevindt. Dit betekent echter
niet dat het nutteloos zou zijn te waarschuwen tegen bepaalde valse leraars. In tegendeel, we moeten waarschuwen; Paulus deed het. Het is een plicht dat wij de natuur van deze ketterij leren kennen
opdat we ze snel doorzien in gelijk welke incarnatie ervan. Kolossenzen 2 geeft ons de principes die
we nodig hebben om de toepassingen ervan te onderscheiden. Het elitisme zelf is een identificerende sleutelfactor. Als Christus en Zijn voorziening voor al Zijn uitverkorenen genoegzaam is, dan
hebben alle ware christenen dezelfde status in Christus - er is geen elite.
De elitisten hebben handige “bewijsteksten” die zij gemakkelijk verdraaien om hun beweringen te
ondersteunen.. Het meest wordt Hosea 4:6a gebruikt: “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder
kennis is”. In feite dient dit vers juist als een goede alarmering tegen deze ketterij. Als een leraar of
prediker dit vers uit de context citeert en beweert dat dit bewijst dat christenen worden verwoest
omdat zij de specifieke informatie van de prediker niet kennen, dan promoten zij een ketterij gelijk
aan die in Kolosse. Deze passage (goed geïnterpreteerd) klaagt over mensen die God niet kennen op
een rationele manier. Dat is duidelijk in Hosea 4:12. De mensen die God niet kennen en niet luisteren naar Zijn woord, dezen zijn het die uitgeroeid worden. Hosea 4:6 heeft niets van doen met uitgeroeid worden door Satan, demonen, noodlot, of andere rampspoeden wegens een gebrek aan informatie die hen zou kunnen beschermen. Elke elitistische leraar die deze passage uit zijn context
citeert, beweert dat het antwoord dat zij aanbieden gewoonlijk een of ander type van openbaring,
geheime techniek is of een hoger niveau van spirituele ervaring. Als deze passage netjes zou gebruikt worden zou ze de mensen oproepen om het Evangelie te geloven. De reden waarom mensen
het voorwerp worden van vijandige machten is dat zij God niet kennen. De enige uitweg in die situatie is het kennen en aannemen van het volbrachte werk van Christus aan het kruis.
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Hosea 4:1: “Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des
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De elitisten die rijk worden van het promoten van de Kolossensische ketterij gebruiken iets wat de
oudste marketingtechniek in de wereld moet zijn. Zij overtuigen de mensen dat zij met een groot
probleem of grote nood zitten, en daarna overtuigen zij hen dat de leraars in kwestie de beste of
enige oplossing hebben. Zo doet men van oudsher aan succesvolle commercie.
De elitisten zijn nooit tevreden met het Evangelie, als zij het al prediken. Het Evangelie is gratis,
simpel en kan niet gekocht of verkocht worden. Als mensen echt zouden geloven dat Christus al het
nodige heeft gedaan, dat indien zij Hem zouden kennen hun toekomst verzekerd is, en dat niets
meer nodig is dan het christelijke leven te leven door de genademiddelen die God heeft voorzien,
dan zouden de elitisten niets aan te bieden hebben maar zich moeten bekeren. Maar elitisten bekeren zich zelden, omdat zij rijk worden en beroemd, en zij verkopen hun slavernij vermomd als geheimen naar het succes. Zij die de kudde waarschuwen tegen deze bedriegers worden gebrandmerkt
als “heresy hunters” (ketterijjagers) of bedreigd met de imminente toorn van God voor het “raken
aan Gods gezalfde profeten” die een bijzondere elitestatus claimen. Maar alle christenen zijn gelijk
gezalfd. Enkel Christus is bijzonder gezalfd[2].

Geestelijke hiërarchie
Elitisme neemt dikwijls een kerkelijke vorm aan. Zij die een elitestatus claimen, claimen ook bijzondere ambten die hen boven gewone christenen stelt. Daardoor verzuimen zij het gezag van de
Schrift en het algemene priesterschap van alle gelovigen te benadrukken, want als zij dat hadden
gedaan zouden zij niet aan de bak komen. Dus zetten zij een geestelijke hiërarchie op en definiëren
zij zichzelf boven aan de ladder. Ik hoorde eens zeggen: “Er is een bijzondere categorie van christenen die door krachtige zalving en speciale selectie door God openbaringservaringen kennen, en die
een superieure wandel hebben vergeleken met gewone christenen, en die binnengegaan zijn in de
‘hogere plaats’, maar spijtig genoeg ben ik niet een van hen”. Elke leraar die een hoger niveau, een
eliteklasse van christenen veronderstelt, definieert zichzelf als daar deel van uitmakend. Neem als
voorbeeld de “apostel” genoemd in een vroeger CIC-artikel wiens bewijs van apostelschap lag in
wat “profeten” hem zeiden[3]. Groepen van elitisten komen samen in binnenste kringen en promoten
elkaars claims van superioriteit.
Beschouw Paulus’ drie waarschuwingen in Kolossenzen 2: ziet toe dat niemand u als een roof meevoere (2:8); dat u dan niemand oordele (2:16); laat niemand u diskwalificeren (2:18). Geen menselijke leraar heeft het recht om hen die Christus heeft gekozen, gerechtvaardigd en gereinigd te degraderen tot “lager” dan zichzelf, in gelijk welk opzicht. Wij zijn broeders en zusters, van de ogenschijnlijk laagste tot de ogenschijnlijk hoogste. Wij staan allemaal door het volbrachte werk van
Christus en door geen enkele andere reden. Er is geen hiërarchie, geen “neerdruppelende” spiritualiteit waarbij de elite oprijst tot zalige hoogten opdat iets van hun “zalving” ons, niets vermoedende
arme stakkers, zou bereiken.
Deze elitisten vinden volgelingen omdat, wij allen ten diepste weten dat wij niet zijn zoals we zouden moeten zijn. Hoe eerlijker we zijn, hoe meer we weten dat wij inderdaad “ellendig” zijn (Romeinen 7:24). Wij zijn nog niet verheerlijkt, en zo lang we aan deze zijde staan van de toekomstige
heerlijkheid, zullen we leven met dingen in ons die niet zijn zoals we het wensen. We leven in een
door zonde vervloekte wereld, en we worden daardoor nog meer verstoord omdat we God kennen
en Zijn heiligheid geproefd hebben. Geen christelijke familie is volmaakt, geen christelijke kerk is
ongerept en onbesmet door de zonden en moeilijkheden van het leven, en geen menselijk lichaam is
waarlijk en volmaakt gezond. Er zullen altijd problemen zijn totdat Christus terugkeert. De elitisten
lijken dit alles getranscendeerd3 te hebben wegens hun bijzondere ervaring of status. Ze zien er
zeker goed uit op TV maar ze zijn niet wat ze lijken te zijn. Als zij eerlijk zouden zijn, zouden zij
ons ervan kunnen verzekeren dat zij niet anders zijn dan de rest van ons: zondaars gered door genade, gesteld echter dat zij de Heer werkelijk zouden kennen.
Wanneer anderen Paulus’ legitieme apostolische positie uitdaagden, koos hij ervoor te wijzen op
zijn zwakheid (zie 2 Kor. 12). Zij bluften met visioenen, maar alhoewel Paulus ook visioenen kreeg,
roemde hij in zijn zwakheid en maakte hij zich constant afhankelijk van Gods genade. Alle christe
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nen zijn uit hetzelfde materiaal gesneden, het Adamitische ras. Zonder Gods genade zouden wij op
weg zijn naar de hel en waren we onverschillig voor onze verloren toestand. Door Gods genade
hebben wij geen reden te veronderstellen dat wij een elitepositie hebben, en evenmin om onszelf
onder diegenen te plaatsen die zulke claims maken.

Legalisten en asceten
Zoals we in het eerste deel zagen was ascetisme een deel van het Kolossensische probleem. Dat
idee zegt dat zelfontzegging een hoger spiritueel niveau kan creëren.
“Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? 21 Namelijk raak niet, en smaak niet, en
roer niet aan. 22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en
leringen der mensen; 23 Die wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst
en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees” - Kolossenzen 2:20-23.
Vandaag “lijken” deze dingen nog steeds vroom en voorbeeldig te zijn. Deze versie van elitisme zal
blijven voorkomen tot Christus terugkomt. Het is nooit verdwenen uit de kerkgeschiedenis. Er zijn
er altijd die ervan overtuigd kunnen worden dat als zij striktere regels hebben, voedingsregels of een
andere versie van strenge zelfontzegging, zij dan dichter bij God kunnen komen. Het is opmerkingswaardig dat Paulus zegt dat er geen reden is zich te onderwerpen aan deze dingen omdat wij
gestorven zijn met Christus aan de stoicheia (de elementaire principes: in feite geestelijke wezens
die over de elementen geacht worden te regeren). Zoals genoemd in het eerste deel waren er heidense rituelen die strikte gehechtheid eisten aan zulke regels als voorbereiding om “in te treden” in de
tempel om initiatie-riten te ondergaan. Er waren ook Judaïsten die er behagen in schepten gehechtheid aan de Mozaïsche wet te eisen.
We moeten Paulus’ waarschuwing niet beperken tot enig soort van legalisme of ascetisme. Ze slaat
op elke tijd in de geschiedenis, gelijk uit welke bron. Men kan de vijandige machten niet ontlopen,
noch het noodlot of bestemming, of korter bij God komen, door middel van het volgen van mensgemaakte regels. Het idee is dat men door zulke praktijken kan “opstijgen” naar een hogere plaats.
Lees wat Paulus elders zei: “Ook toen wij dood waren door de misdaden, [heeft Hij] ons levend
gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) En heeft ons mede opgewekt, en heeft
ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus” (Efeziërs 2:5-6). Zoals ook in Kolossenzen geleerd,
staat Christus reeds hoog boven alle gezag en macht. Deze passage zegt dat God ons door genade
gezet heeft in de hemel in Christus Jezus, “zelfs toen wij dood waren door de misdaden”. Wij kwamen niet in deze hoge positie door erg strikt te zijn in het volgen van iemands regels. Wij kwamen
daar niet door de oudtestamentische Wet te houden. Wij werden daar gezet door Gods soevereine
genade. Daarom kan “zelfverlaging en het lichaam niet sparen” ons niet “opwaarts” leiden op de
spirituele ladder. Wij zijn reeds gezeten met Christus in de hoogste plaats.
Gezien het geestelijke klimaat van Efeze en Kolosse countert Paulus blijkbaar elk idee dat christenen nog steeds onder de zweep van de stoicheia liggen. Mensen in kloosters die een “eed van armoede” afleggen kunnen daarmee geen iota korter bij God komen, als zij Hem al zouden kennen.
Vroeg in de kerkgeschiedenis, nadat Constantijn het Christendom populariseerde, vluchtten mensen
de wildernis in om verlossing te vinden van de corrupte invloeden die zij rond zich heen zagen.
Maar, wat zij daar vonden was dat het oude zondige “ik” ook daar bij hen opkwam[4]. Paulus zei dat
hoe vroom zulke strikt religieuze praktijken ook mogen lijken, ze van geen waarde zijn tegen vleselijke toegeeflijkheid (Kol. 2:23).
Heel vroeg in mijn christelijk leven werd ik gegrepen door dit soort leer. Ik deed er alles aan om de
beste christen te worden. Ik vastte of voelde me schuldig over niet vasten. Ik forceerde me om altijd
maar meer te bidden, dag en nacht. Van alles wat ik graag deed voelde ik de noodzaak van dat op te
geven. Ik hield van voetbal en deed zo mijn best om er niet meer naar te kijken en niet toe te laten
dat enige gedachten over voetbalteams mijn hoofd zouden binnenkomen. Ik gaf alle muziek op die
ik graag hoorde. Ik keek niet meer naar Tv. Ik werkte hard om de beste “christen” te zijn in het Bijbelcollege. Het hele droevige experiment eindigde in een trieste nederlaag. Ik trachtte dichter bij
God te komen en een groot man van God te zijn. Wat in feite gebeurde was dat ik na zeven maan
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den zo boos en oordelend werd met betrekking tot al de “lagere” christenen rondom mij (die ik
“vleselijk” noemde, gewoon omdat ze een normaal leven leidden), zodat ik in feite beroofd was van
de fundamentele vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, enz. Heel mijn christelijk “hoger
niveau” leven was uiteindelijk net zo “vleselijk” als dat van hen die ik als “lager” beschouwde. God
bracht me vriendelijk terug naar Zijn genade en zegen, waar eeuwige vreugde is.
Er zijn bevrijdingsleraars die legalisme leren en die hun volgelingen vertellen dat als zij zondigen,
of geen strikte regels volgen, demonen hen zullen bezetten. Bewijs hiervan zijn de vreemde manifestaties waarbij demonen worden uitgedreven en de verhalen van hen die bevrijd werden. Dit idee
gaat ver terug in de kerkgeschiedenis. Tertullianus beweerde dat een demon een christen4 had bezet
omdat hij naar het Romeins theater was gegaan[5]. Het bewijs vond hij in wat de demon zei bij de
uitdrijving: “En in waarheid, ik deed het geheel terecht, want ik vond haar op mijn domein”[6]. Tertullianus argumenteerde dat enig soort van genot in dit leven de christen blijkbaar op het terrein van
de duivel plaatste[7].
Dit wordt eigenlijk erg wreed. Beschouw bijvoorbeeld iemand die strijdt tegen teveel eten, waarbij
dan een demon van vraatzucht moet uitgeworpen worden. Wanneer zo’n persoon daarna bezwijkt
aan de verleiding om teveel te eten, wordt naar veronderstelling de demon terug binnengelaten, en
dan zijn er meer bevrijdingen nodig. Dit is geen overdrijving - er zijn nog ernstiger misbruiken in de
bevrijdingsbeweging.
Zoals eerder gezegd is de Kolossensische ketterij vandaag alomtegenwoordig en ze neemt elke
denkbare vorm aan. Het enige antigif is wat Paulus zo krachtig leerde in Kolossenzen 1 en 2 over
Christus en wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis.
Zie verder van Bob de Waay:
“Hoe bevrijdingsbedieningen personen tot demonische gebondenheid leiden”: DOC of PDF

Pas op voor “geheimen”
Een andere sleutel om de Kolossensische ketterij te ontdekken is het woord “geheim”. De waarheid
is open, publiek en kosteloos. Paulus schreef: “Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods
te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het
in Christus” (2 Korinthiërs 2:17). In dezelfde brief zei Paulus ook: “Maar wij hebben verworpen de
bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar
door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods (2 Korinthiërs 4:2).
Dat betekent niet dat predikers niet ondersteund mogen worden; Paulus zegt elders dat dit moet gebeuren. Het betekent dat wat we te zeggen hebben of wat we leren, openlijk, publiekelijk, duidelijk
en oprecht uit Gods Woord moet zijn. Het moet het geloof zijn dat eenmaal de heiligen overgeleverd is5. In dat geval heeft de prediker geen geheim te vertellen, want dit is hetzelfde Woord van
God en hetzelfde geloof dat openbaar verkondigd werd sinds de dagen van de apostelen.
Maar hoe dikwijls brengen predikers en schrijvers in plaats van openbare waarheid, een “geheim”.
Een voorbeeld: boeken die een “geheim” aanbieden om gebeden beantwoord te krijgen, staan al
tientallen jaren tot onze beschikking. De suggestie is dat je een geheime techniek of uiting nodig
hebt om God te laten doen wat je wenst wat Hij voor je doet. Dit is ook een vorm van Kolossensische ketterij. God heeft ons lief en heeft voor ons alle dingen voorzien in Christus. We moeten gewoon en oprecht onze eigen woorden gebruiken als we God vragen, wetend dat we toegang hebben
tot Zijn troon van genade wegens het volbrachte werk van Christus. Er is geen verborgen “geheim”
of “secret” dat moet zorgen dat God doet wat Hij niet zou doen wanneer we het Hem gewoon zouden vragen. Hoe droevig is het dat iets als gebed een “geheim” geworden is, waarmee handel ge
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dreven wordt om een prediker-schrijver rijk te maken. Paulus zei: “Die ook Zijn eigen Zoon niet
gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle
dingen schenken?” (Romeinen 8:32). Hij voegde er niet aan toe: “tenzij we niet dikwijls genoeg het
magische gebedswoord herhalen”. In hetzelfde hoofdstuk zei Paulus dat wij niet weten hoe te bidden zoals het hoort, maar dat de Heilige Geest voor ons bidt volgens Gods wil (Romeinen 8:26-27).
Wij weten dikwijls niet wat Gods wil is voor ons, in onze situatie, maar we bidden en de Heilige
Geest bidt ook voor ons. God werkt daarbij Zijn soevereine doelen uit zoals de rest van Romeinen
8 6 ons toont.
Zij die opgezadeld zijn met de Kolossensische ketterij hebben geen tijd voor Gods soevereine werking in ons om ons naar de heerlijkheid te voeren met de verzekering dat “alle dingen samenwerken
ten goede” voor zijn uitverkorenen6. Als wij dat zouden geloven, zouden we geen behoefte hebben
aan hun “geheimen” om ons te bevrijden van de stoicheia en het noodlot dat zou kunnen verwacht
worden. Het “gouden ketting argument” van Romeinen 9:29-30 6 toont aan dat alle ware christenen
verheerlijkt zijn, en niets kan dat stoppen. Wij hebben de elitisten en hun geheimen naar succes dus
niet nodig. Wij moeten gewoon in alle dingen vertrouwen stellen in God en in nederige gehoorzaamheid met Hem wandelen. Er is geen geheim, enkel een juiste relatie met de soevereine God van
de geschiedenis, wiens doeleinden niet verijdeld kunnen worden.

Geestelijke oorlogvoering (“spiritual warfare”)
De finale categorie van hedendaagse versies van de Kolossensische ketterij die ik wil bespreken zijn
de leringen van “geestelijke oorlogvoering”. Ik zal niet erg in detail treden over de verschillende
leringen omdat we al veel artikels hebben gepubliceerd over dit onderwerp[8]. Wat ik zal doen is hen
relateren aan de Kolossensische ketterij. In het algemeen beweren deze leringen dat Christus ons
niet echt bevrijd heeft van de overheersing van vijandige machten en heeft Hij dat slechts potentieel gedaan. Het idee is dat Christus het mogelijk maakte vrijheid te verkrijgen, maar dat het niet zal
gebeuren tenzij we leren hoe we de oorlogvoering moeten doen. Dit is precies wat Paulus ontkende
in Kolossenzen 2. Het mikpunt van de leraars van de “filosofie” waren wedergeboren christenen.
De leer was dat zij nog steeds onder de heerschappij stonden van de stoicheia tenzij zij iets meer
deden of ervoeren. Maar het is dat “iets meer” dat ons juist in de problemen brengt.
Veel populaire leraars gebruiken de “wapenrusting van God” beeldspraak in Efeziërs 6 en Paulus’
verklaring dat wij “strijden” tegen de overheden en machten7 als bewijs voor de behoefte aan hun
leringen. Zoals ik eerder heb uitgelegd bestaat de “wapenrusting” uit niets meer dan wat we reeds
hebben in Christus als christenen (het Woord van God, geloof, redding, enz. - zie plaatje hieronder).
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Romeinen 8:28-29: “En wij weten, dat hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die
naar Zijn voornemen geroepen zijn. Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, het
beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders”.
7
Efeziërs 6:12: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen
de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht”.
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Het “aandoen” heeft niets van doen met geheime technieken en uitingen, maar maakt deel uit van
wapenrustingbeeldspraak. Bijvoorbeeld: men hoeft niet te zeggen “Ik heb het schild van geloof en
hou het nu vast en ik stop deze pijlen”, of anders zal de duivel hen neerschieten en hen gewond
achterlaten. Wat men wel moet doen is het geloof gelóven! Als wij echt geloof hebben, en voortgaan God te vertrouwen op de basis van het geloof (dat is de inhoud van het geloof; Ef. 6:16) zal
het “schild des geloofs” geheel operationeel zijn. Evenzo gaat dat met de “helm der zaligheid” (of
helm van de redding): we moeten niet door enig ritueel gaan; wat noodzakelijk is, is dat we in feite
de zaligheid of redding hébben.
Nu, van welk christen kan gezegd worden dat hij de helm van de redding niet heeft? “Waarom zegt
Paulus ons dan deze aan te doen?” zal de valse leraar opwerpen. Maar eigenlijk, als we zorgvuldig
naar de tekst zien, dan merken we dat Paulus ons aanmoedigt met iets wat we reeds hebben:
“Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het
borstwapen der gerechtigheid; 15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het
Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, waarmee
gij al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 17 En neemt de helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord” (Efeziërs 6:14-17)
Hij zegt ons in de strijd krachtig te gaan staan met wat Christus reeds heeft voorzien. Wij zijn volledig beschermd en gewapend voor de strijd. De strijd gaat over het Woord van God en onze relatie
met Hem door het Evangelie. De items zijn de waarheid, de gerechtigheid (verwijzend naar Christus’ gerechtigheid die toegewezen werd aan de gelovige[9]), het Evangelie van de vrede (de vrede
die we met God hebben wegens het Evangelie), het geloof (de objectieve inhoud die eens en voor
altijd geopenbaard werd en die wij geloven), de redding (die we in Christus hebben) en het zwaard
van de Geest dat Gods Woord is (Jezus citeerde Gods Woord toen Hij beproefd werd door Satan).
Het is duidelijk dat al wat Paulus hier zegt bij de essentie behoort van wat is voorzien in Christus. In
plaats van een elitistische onthuller nodig te hebben, een bepaalde geheime techniek, of een bepaalde mensgemaakte formule die herhaald moet worden, zijn wij volledig toegerust wegens het volbrachte werk van Christus en door Zijn voorzieningen voor ons leven in Hem. Wij hebben het nodige reeds tot onze beschikking. De passage van de wapenrusting Gods ondersteunt niet de theorieën
van geestelijke oorlogvoering die vandaag gepromoot worden.
Zie verder van Bob de Waay:
“Valse leringen geestelijke oorlogvoering: Hoe de Kerk heidens wordt” : DOC of PDF

Conclusie
Het zou duidelijk moeten zijn dat de Kolossensische ketterij vandaag in de kerk overheerst. Ze is in
het bijzonder populair bij hen die “opwekking” promoten. Beschouw bijvoorbeeld de volgende uittreksels van boektitels en boekbeschrijvingen die gevonden worden in een cataloog met de naam
“Winds of Fire”:
“Journey into the open heavens with this prophetic visionary experience”;
“What God wants to do in these last days can only be accomplished in the glory realm”;
“Receive advanced prophetic training”;
“Journey into the Holy of Holies”;
“Unlock the secrets to effective powerful intercession”;
“Set your family free from Satan’s attacks”;
“Open the floodgates of the anointing, learn how to walk in it”;
“Discover the most amazing miracles since the apostles”;
“The missing ingredient to true intimacy with God!”;
“Soar above the clouds of confusion and be carried by the wind of the Spirit to the place of
true vision”;
“This book is not for everyone. It is for those who are unsatisfied. . .”;
“New levels of prayer”;
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“Wipe out your biggest problems in one day!”;
“Discover the secret weapon to effective spiritual warfare”;
“Receive fresh revelation on Apostles -- God is releasing the Apostolic ministry today!”;
“How to hear God more clearly”;
“Secrets to effective prayer”;
and many others.[10]
Er is nauwelijks nog een boek in de hele cataloog dat de Kolossensische ketterij niet promoot. Elke
titel promoot elitisme, “hoe te” spirituele technologie, spirituele geheimen, spirituele ervaringen van
“hogere orde”, nieuwe openbaringen, of iets van dat slag. Wat een enorme bedriegerij is dit! Terwijl
Paulus daar duidelijk tegen waarschuwt wordt dit vandaag gepromoot als de sleutel naar opwekking! Moge God ons helpen weg te vluchten van deze perversie, naar Zijn genadige voorziening
voor ons door de genoegzaamheid van Christus.
Eindnoten
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See Issue 63, Issue 54, and Issue 48.
See “The anointing and the Christian” and “Antichrists and The Antichrist” for thorough discussion of the anointing in the New Testament.
3. See , “Apostles and Prophets and the Foundation of the Church”
4. Justo L. Gonzalez; The Story of Christianity, Vol 1; (Harper/Colins: New York, 1984) 137-143.
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