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Intensive care en gebed 
Maandagavond half acht: de telefoon gaat in de pastorie. Een kindje van ruim een jaar is 
plotseling ernstig ziek geworden. Haar ouders zijn met haar in het ziekenhuis. "Willen jullie 
voor ons bidden vanavond?" Dat gebeurt die avond in ons kerkgebouw: op de catechisatie, 
door het koor, door de kerkeraad. We dragen de zorg voor de kleine meid aan de HERE op. 
De volgende dag is de koorts gezakt. Het kindje is rustiger geworden. Bloedonderzoek, zelfs 
een scan hebben nog geen duidelijkheid over de oorzaak gegeven. Wat is het geweest? Hoe is 
de verbetering ingetreden? Tenslotte: heeft onze gebedsactie geholpen - of is dat een 
verkeerde vraag? 
 
Bidden is worstelen 
Als christenen moeten we elke dag vechten. Vooral in de brieven van Paulus wordt ons dat 
duidelijk. De apostel beschrijft het geloofsleven graag in termen van sportieve gevechten, 
hardloopwedstrijden, schermen, worstelen, en zelfs als regelrechte vijandelijkheden. Naast de 
beeldtaal van Paulus is ook de Hebreeën-schrijver hierover heel helder. Geloof, hoop en liefde 
zijn voor ons gratis geschenken van de Geest. Maar we ontvangen ze op de manier van 
keihard werken, zware inspanning en een voortdurende uitputting van ons uithoudings-
vermogen. Daarom moeten we om te blijven geloven, onszelf trainen en voortdurend 
bijscholen. We hebben elkaar nodig voor een positieve stimulans. Het geloofsleven is dus een 
worsteling met jezelf en met je omgeving. 
Centrale functie in deze worsteling vervult het gebed. Wie als Henoch 'wandelt met God' 
moet: 
1. geloven dat God bestaat, en 
2. Hem ernstig zoeken (Hebr. 11). 
Dat is dus dagelijks de vooruitgang met Hem bespreken, moeilijkheden voorleggen, jezelf uit 
handen geven en uitkijken naar Gods leiding. In geval van ziekte: welke kant gaat God met 
me uit? Paulus leerde ook belijden: Gods genade is genoeg (2 Kor. 12). Voor Paulus is dit 
'worstelen in den gebede'. 
Hij vraagt de gelovigen in Rome hieraan mee te doen (Rom. 15). Concreet gaat het om de 
vijandige houding van de joden in Jeruzalem. De gemeente te Rome wordt betrokken in deze 
gebedsworsteling. Wat zal Gods weg zijn? Anders dan Paulus hoopte en bad. Hij werd wel 
gevangen genomen. Toch heeft de worsteling zin gehad. Ook zijn gevangenschap kon hij aan-
vaarden. En uiteindelijk ontmoette hij daardoor de broeders in Rome! 
Ook van Epafras getuigt de apostel dat hij een gebeds-worstelaar is. Deze was evangelist in 
Kolosse, Laodicea en Hiërapolis. Voor deze gemeenten worstelde hij dagelijks in gebed: 
'opdat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil' (Kol. 4:12). Epafras, en 
Paulus met hem, bidt om de groei van het Woord in de gemeente (Kol. 3:16) en om bloei en 
vrucht bij de christenen (Kol. 1:9,28). 
 
Worsteling met geesten 
'Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse 
gewesten.' Beroemde passage uit Efeziërs 6 over de geestelijke strijd. Andere gedeelten over 
de geestelijke oorlogvoering zijn Romeinen 6:13; 13:12 en 2 Korintiërs 6:7; 10:3-6 en 1 



Tessalonicensen 5:4-8 en 1 Petrus 4:1. 
Paulus benadrukt dat we als christenen in ons geloofsgevecht met meer dan mensen en 
menselijke ervaringen te maken hebben. We leveren een geregelde veldslag tegen  'overheden, 
machten, wereldbeheersers'. De apostel gebruikt hier (bewust) niet de term demonen. Hij kiest 
woorden uit onze menselijke samenleving, uit de sociale verhoudingen. De maatschappij 
wordt gevormd en beheerst door overheden, machtige mensen, e.d. Boven onze mensenwereld 
uit hebben we te maken met geestelijke machten, die op hun manier onze samenleving willen 
beheersen. Niet een soort 'hogere boze geesten', noch 'sociaal-politieke structuren', maar 
'structuurbedervers'. Zo legt dr. W.C. van Dam het uit, die als Hervormd predikant veel studie 
gemaakt heeft op dit gebied1. 'Zou men de demonen als de infanterie van de boze kunnen 
beschouwen, dan zou men de kosmische geestesmachten kunnen zien als de luchtmacht van 
de boze.' 
Prof. Van Riessen dacht in dezelfde richting met zijn 'verabsolutering van de machten'2. 
Midden in de mensenwereld, in ons eigen huwelijk, gezin, onze persoonlijke arbeidsverhou-
dingen hebben we als christenen met meer dan menselijke invloeden te maken. 
Tegen deze machten moeten we ons wapenen en verzetten. Onze wapenrusting is dezelfde als 
die van Christus, de Zoon van God (Jes. 59:16,17). Gehuld in Christus komen gelovigen actief 
in verzet. Ons moreel, onze strijdbare mentaliteit, ontlenen we aan het gebed. Bidden-in-de-
Geest (Ef. 6:18) is niet een speciale vorm van gebed, maar de Geest is het medium, door Wie 
het gebed pas mogelijk is en ook werkelijkheid wordt ('in Christus door één Geest toegang tot 
de Vader', Ef. 2:18). 
Dat is de geestelijke strijd! 
In onze samenvattingen van het bijbels onderwijs is dit terug te vinden. De duivel richt zich 
uit alle macht tegen God. Zijn aanvallen zijn met name gericht op Gods Woord (HC zd. 48, 
vr./antw. 123). Satan is onze aartsvijand, samen met de wereld en ons eigen zondige-ik (HC 
zd. 52, vr./antw. 127). Daartegen vechten we ook als koningen met een vrij en goed geweten 
(HC zd. 12, vr./antw. 32). Onze gevechtskracht wordt gevoed door het gebed dat we bij de 
doop leren bidden: 'onder koning Christus tegen de duivel en heel zijn rijk strijden en 
overwinnen'. In de wereld, waar de Leugenaar heerst, beroepen we ons op Gods Naam om 
trouw en waarheid te bevestigen (HC zd. 37, vr./antw. 101 en 102). Dat is het kwaad 
bezweren! 
Uit dit apostolisch onderwijs trek ik een paar conclusies: 
- bidden is worstelen met jezelf om Gods leiding te (blijven) volgen; gevechtskracht zoek je 

bij de Geest; 
- voorbede veronderstelt dat we elkaar op de hoogte houden: christelijke media zijn 

noodzakelijk voor een voorlichting die aangrijpingspunten voor gebed biedt; 
-  worstelen kost tijd en concentratie; je moet jezelf er vrij voor maken; vasten kan zo'n 

manier van concentratie zijn; in ieder geval vaste gebedstijden, waarin je aandacht 
gespannen is; 

-  samen worstelen doe je door elkaar te schrijven over je gebed; je kunt ook een tijd 
afspreken om samen te komen (bededagen, gebedsdiensten); een kringgebed is bijvoorbeeld 
ook een manier om elkaar te horen bidden en zelf daarin gesterkt te worden. 

Dit alles met een open houding naar de Here. Niet om met gebeden en bezweringen de leiding 
van de Geest te manipuleren. 
Maar bidden met een open eind, met open vragen. "Wilt U uw belofte vervullen?" Zo'n 

                     
    1 Dr. W.C. van Dam, Overheden en machten; strijd en overwinning, in: Soteria, 

kwartaaltijdschrift voor evangelische theologische bezinning, jrg. 10/2, blz.33. 

    2 Prof.dr.ir. H. van Riessen, Mondigheid en de machten. Amsterdam, 1971, blz.101 vv. 



gesloten vraag kun je natuurlijk best bidden. Maar hoe, wanneer en waar die vervulling zal 
komen, dat is aan God. Daar kijk je biddend naar uit. 
 
Bezweerders van het rijk der duisternis 
Over de geesten van Efeziërs 6 weten sommigen veel meer details. 
Volgens Karel Hoekendijk (voorganger uit de Pinksterbeweging) zijn er geesten van naijver, 
kwaadsprekerij, e.d. Er zijn bedrieglijke geesten, maniakale geesten. Er zijn geesten, die een 
vaste woonplaats hebben in de mens. Vloekgeesten. Grote machten, die niet gemakkelijk uit 
te drijven zijn en alleen met voortdurend bidden en vasten gebonden kunnen worden. Er zijn 
vele soorten ziektemachten: kanker is er zo één. Er zijn regionale machten, die gebonden zijn 
aan een bepaalde plaats of stad of landstreek. Maar er zijn ook machten die over de wereld 
zwerven. Speciale aandacht hebben de 'vrome' geesten nodig, vindt Hoekendijk. Je moet een 
gave hebben om ze te herkennen3. 
Deze kunde over het rijk van de satan ontwikkelde Hoekendijk op basis van leerstellingen die 
populair zijn in (een deel van) de evangelische en charismatische wereld. Met name in het 
dispensationalisme4 zijn ideeën over satan uitgewerkt in de eerste helft van deze eeuw (toen 
zijn vader C.J. Hoekendijk zich aansloot bij de Maranatha-beweging van Joh. de Heer)5. In de 
belijdenis van de Belgische Evangelische Zending is dit samengevat in de zin: 'Ik geloof in 
een persoonlijken Satan, de veroorzaker van den val'. Deze belijdenis is onderdeel van het 
toekomstschema van het chiliasme. 
Satan zou de engelfiguur als Morgenster en Lucifer zijn, die in Jes. 14:12 en Ezech. 28:15 
worden beschreven. Hij is vóór de zondeval met een derde van de engelen afgevallen. Jezus 
heeft hem met succes bestreden en op Golgota de morele overwinning behaald. Maar 'fysiek' 
(voor zover mogelijk bij geesten) wordt satan met zijn engelen pas later uit de hemel gegooid. 
Halverwege de Grote Verdrukking (= kort voor het duizendjarig rijk) zal Michaël de satan 
naar de aarde verdrijven (Openb. 12). Kort daarop wordt satan duizend jaar in de put (de 
afgrond) gestopt om dan op het eind in de poel (des vuurs) te belanden (Openb. 20). 
Voorlopig heeft satan met zijn demonen de macht in de wereld. Daarom hebben christenen 
met hen te maken6. 
Deze theorie wordt gepopulariseerd en geromantiseerd. Op de nederlandstalige markt zijn 
bijv. vertalingen verschenen van romans van Frank Peretti7. Boeken voor jong en oud over de 
demonische achtergronden van de geestelijke strijd. Opvallend vond ik daarin de speciale 
koppeling van demonen en duivelen aan de New Age Beweging. Ook in de discussies over de 
alternatieve behandelwijzen speelt de demonologie een grote rol8. 

                     
    3 Karel Hoekendijk, De Wapenrusting Gods. Zwolle, z.j., blz. 42-45. 

    4 Leer van de bedelingen. Het is bijbels te spreken over de oude en de nieuwe bedeling. Het 
dispensationalisme maakt een ander dan het bijbelse onderscheid en kent meer bedelingen, 
w.o. het duizendjarig rijk. 

    5 C. van der Laan/P.N. van der Laan, Pinksteren in beweging. Kampen, 1982, blz. 63. 

    6 Een korte weergave van de leer van Gorden Lindsay in: Gevallen engelen en de mensen. Den 
Haag, Gazon, z.j. Dezelfde leer ook bij L.S. Chafer, 'de dogmaticus van het dispensationa-
lisme', in: Belangrijke Bijbelse Onderwerpen. Bodegraven, Het Morgenrood, z.j., blz. 18-27. 

    7 O.a. De duisternis aanwezig en Licht door de duisternis; voor jongeren Ontsnapping van het 
eiland Aquarius. Apeldoorn, Novapress, 1989-1993. 

    8 Het oudere werk van dr. W.J. Ouweneel, Het domein van de slang. Amsterdam, 1982 en 
recent van E.C. van Balen e.a. Mag ik alternatief behandeld worden? Leiden, 1993. 



In Eindhoven circuleert deze maand een brandbrief van 'de protestantse Maria-zuster Basileia 
Schlink' met alarmerende berichten over een satanische vergadering in Australië. Alle 
wedergeboren christenen werden opgeroepen om de vorst van de duisternis in Jezus' naam te 
binden. 
Opmerkelijk vond ik de ervaring van K.Schilder in 1929: '(...) is de Satan al te dikwijls het 
asyl der onwetendheid: wat ze tegenkomen en op hun weg onverklaarbaar achten, dat wordt 
linea recta op rekening van den duivel gezet'9. In tegenstelling tot Maaike Huijgen zie ik 
Peretti's boeken niet als een 'heilzame aanvulling voor gereformeerde christenen'10. Naar mijn 
indruk verleggen ze de aandacht naar het paranormale. Dan herken ik me meer in de 
benadering van C.S. Lewis in zijn Brieven uit de hel. In het gewone christenleven moeten we 
de 'duivel geen voet geven' (Efez. 4:27). Het leven met God hoeft niet spannender gemaakt 
worden dan het al is11! 
 
Een onoverwinnelijk christen behaalt overwinningen 
De ideeën over satan en zijn rijk bepalen bij de chiliastische christenen voor een belangrijk 
deel de inhoud van het gebed en de manier van bidden. Satan wordt volgens L.S. Chafer (zie 
noot 6) bestreden door christenen, die moreel onoverwinnelijk zijn! Wie in Christus een 
wedergeborene is, kan wel in gebed verslappen. Hij dient zich door heiliging te versterken tot 
een leven van geestelijke overwinningen. Alle onbeleden zonden moeten opgeruimd. 
Christenen kunnen alleen vechten als ze heilig bidden (de overtrokken heiligings-idee uit de 
opwekkingsbeweging is hier herkenbaar). 
Ook Karel Hoekendijk schrijft over 'bidden in de Geest' als 'het ideale zondeloze gebed, omdat 
ons verstand hier niet tussen kan komen, omdat wij buiten de invloed van Satan blijven'12. En 
Anne van der Bijl, ook in de geest in de Pinksterbeweging, daagt kerkelijke christenen uit: 
'Voor mij zijn er geen gesloten deuren'. Daarom de naam 'Open Doors' voor zijn organisatie. 
Als Gods persoonlijke vrienden kunnen we door gebed elke situatie veranderen en de 
satanische machten uitdrijven13. 
Sterk geworden in de Geest gaan Gods kinderen 'fysiek' het gevecht aan. Van geest tegen 
geest. Dat kan in de persoonlijke sfeer als een medemens door een kwade geest is bezet. Je 
'krijgt' biddend de naam van die demon 'door'. In Jezus' naam kunnen je hem binden en 
uitwerpen. 
Zo'n ervaring kun je ook gezamenlijk opdoen in ruimte en tijd. In dat kader worden de gebeds-
marsen georganiseerd, gebedsbrieven verstuurd, kettinggebeden geregen, gebedscoalities 
gemaakt, 24-uurs gebedsdiensten van continent tot continent gehouden enz.enz. Het gebed 
wordt aangevuld met lofprijzing. Want juist voor gelovige 'praise' hebben demonen een diep 
ontzag. W.C. van Dam vertelt van een voorval in Evanston 'In de V.S. identificeerde men de 
demonische stadhouder van Evanston als 'Magie'. Toen in een gemeente men deze vorst beval 
zijn gebied op te geven, groeide deze gemeente van 75 naar 150 leden. Bijna alle 

                     
    9 K. Schilder, Het satanische, spel of ernst? in: Tusschen "Ja" en "Neen". Kampen, 1929, 

blz. 10; in het kader van een serie opstellen over: De Openbaringsnamen voor Satan. 

    10 In recensie in: Bij de Tijd, juli 1993/10, blz 9. 

    11 Voor 'de spannende strijd tussen demonen en helpers van God' zou de theologische 
opleiding meer aandacht moeten hebben. Rituele gebruiken van duiveluitdrijving zijn 
aanbevelenswaardig, volgens Henk van Dijken in: Kivive, nov. 1993, blz. 5/6. 

    12 A.w., blz. 75. 

    13 Zie zijn boek En God bedacht zich...omdat zijn volk erom vroeg. Hoornaar, 1992. 



nieuwelingen moesten van demonie bevrijd worden'14. Van zulke sterke verhalen worden er 
vele als geloofservaring doorgegeven! 
 
Eigen houding 
Als christen uit de gereformeerde kerk kun je zomaar betrokken raken bij gebedsvormen die 
ik beschreef. Juist als je een open contact aangaat met medechristenen. Die geven niet altijd 
duidelijk rekenschap van hun (theologische) achtergrond. Veelal hebben ze argeloos een 
toonzetting overgenomen. Maar aan de 'kerktaal' van de leiders is de wijze van bidden vaak 
wel herkenbaar. 
Ik denk dat zulke gebeden bij de HERE niet goed aankomen. Spr. 28:9 geeft ons deze 
wijsheid mee: 'Wie niet goed wil luisteren naar Gods onderwijs, diens gebed is zelfs een gru-
wel'. Het lijkt me, dat we medechristenen niet moeten bevestigen in ideeën die naast de 
bijbelse werkelijkheid staan. Natuurlijk moet je dat verstandig en vriendelijk overbrengen. Ze 
doen het allemaal uit goede bedoelingen. Maar juist daarom mag je aandacht vragen voor de 
inhoud van het gezamenlijk gebed. Alleen door trouw en waarheid te bevestigen is het kwaad 
te bezweren! 
 
Gesprekspunten 
1. Wat merkt u nu zelf van het geloofsgevecht? Noem eens een paar strijdpunten die u veel 

gevechtskracht kosten? 
2. Hoe kun je je gebed invullen na het lezen van krant en kerkelijke pers? 
3. Wat moet je aan met sterke verhalen over duivelbezwering? 
4. Welke manieren vindt u bruikbaar om samen te worstelen in het gebed? 
 

                     
    14 In aangehaald artikel, blz. 30. 


