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A. Verantwoording 

 In dit document wordt de leer van Neil Anderson getoetst aan de Bijbel.1 

 Onderstaande opmerkingen en kanttekeningen zijn gebaseerd op een aantal werken van Anderson 

waarover ik de beschikking had (dus niet al zijn boeken). Het meest bekend zijn Victory over the Darkness 

(NL: Overwinning over de duisternis) en The Bondage Breaker (NL: De Bevrijder).2 

 Op basis van Andersons boeken zijn diverse cursussen ontwikkeld. De bekendste is zijn zevenstappen 

cursus, waarvan de Nederlandstalige editie ‘Stap voor Stap naar Vrijheid in Christus – Ontdek jouw vrijheid 

in Christus’ heet. Verwijzingen naar dit cursushandboek vinden plaats als naar het ‘Werkboek’. 

 Daarnaast is er een 13-delige discipelschapscursus Vrijheid in Christus, waarvan behalve Neil Anderson ook 

Steve Goss als auteur wordt genoemd. De bijbehorende boeken zijn ‘Vrijheid in Christus, 

Leidershandleiding’ (hierna: ‘Handboek’) en ‘Vrijheid in Christus, Deelnemersgids’ (hierna: 

‘Deelnemersgids’)  

B. Neil Anderson 

 Neil Anderson is een respectabele persoonlijkheid en leraar. Hij was voorzitter van de Practical Theology 

department aan de Talbot School of Theology. Hij bezit doctoraten in bediening en opleiding en diende 15 

jaar als pastor voordat hij bij de Talbot faculteit ging werken.  

 De focus van Andersons bediening is discipelschap en pastorale counseling. Hieraan (meer) aandacht 

schenken is toe te juichen. Het streven om gelovigen te helpen hun levens meer toe te wijden aan de Heer 

Jezus valt dan ook te prijzen. 

 Andersons boeken bevatten goede dingen. Sommige delen daarvan hebben zonder twijfel gelovigen 

opgebouwd.  

                                                                 
1 Bijbelteksten uit het Oude Testament worden geciteerd in de NBG-vertaling en die uit het Nieuwe Testament uit de Telos-
vertaling, tenzij anders aangegeven.  
2 Bij citaten uit Andersons boeken zijn zoveel mogelijk referenties opgenomen. Van een aantal boeken heb ik vooral gewerkt 
vanuit elektronische versies. Omdat de paginanummers niet synchroon lopen met die in gedrukte uitgaven, zijn de 
paginanummers daar weggelaten. 
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 De discipelschapscursus Vrijheid in Christus behandelt veel relevante onderwerpen voor het christelijke 

leven. De vormgeving is eigentijds en de bedoeling om de betekenis van onze verlossing in de praktijk van 

het christelijke geloofsleven te vertalen is lovenswaardig. De inhoud van deze cursus is ook zorgvuldiger 

geformuleerd dan de overige boeken van Anderson (dankzij de bewerking van Steve Goss?). 

Desalniettemin komen dezelfde ideeën aan bod als in Andersons boeken. Verder worden de deelnemers 

(na sessie 9) door de cursusleider aangemoedigd om Andersons zeven stappen naar vrijheid te volgen 

(Handboek, p.173-194). Daarmee wordt de (meer extreme) leer van Andersons andere boeken ook in deze 

cursus ingebracht. 

 Deze positieve opmerkingen doen echter niets af aan het feit dat er belangrijke kanttekeningen bij de leer 

en cursussen van Anderson gezet kunnen worden. In Andersons boeken is ‘waarheid’ vermengd met 

onwaarheid. Die blijkt uit verschillende on-Bijbelse vooronderstellingen en foutieve theologie, leidend tot 

een on-Bijbelse pastorale praktijk. 

 De suggestie die Anderson in zijn boeken geeft is dat hij een gebalanceerde visie heeft. Hij erkent de 

realiteit en rol van het bovennatuurlijke in de hedendaagse wereld zonder afstand te nemen van de 

persoonlijke verantwoordelijkheid van iemands handelen. Hij erkent inzichten die voortgebracht zijn door 

de moderne psychologie zonder afstand te nemen van een Bijbels referentiekader. In de praktijk van het 

gepredikte ‘bevrijdingspastoraat’ valt deze balans veel minder evenwichtig uit en laat Anderson zich 

betrappen op zeer twijfelachtige standpunten. 

 Bovenal is Andersons bijbelgebruik zorgwekkend. Hij citeert veel Bijbelteksten (of verwijst ernaar). Teksten 

zijn selectief gekozen en worden geregeld uit hun verband gehaald (ter ondersteuning van het argument 

van Anderson).3 Daarnaast noemt Anderson ook veel dingen niet. Het gevolg is dat Andersons boeken een 

beeld van de ‘vrijheid van een christen’ schetsen dat m.i. niet overeenkomt met hoe de Bijbel dat 

weergeeft. 

 Het is zorgwekkend dat Andersons boeken en cursussen zo breed ingang vinden in christelijk Nederland. 

Het doet de vraag rijzen hoe dit komt. Misschien appelleert Andersons aanpak aan onze behoefte om ‘iets 

te doen’ of stappen te zetten in ons geloof, maar weten veel christenen niet hoe ze dat kunnen 

aanpakken? Een praktisch stappenplan spreekt dan aan; het is iets wat je eenvoudig kunt toepassen en 

gouden bergen belooft. De vraag is dan wel of het gepresenteerde stappenplan in lijn is met de leer van de 

apostelen. 

 Hieronder wordt ingegaan op de leer die Anderson brengt. Niet alle genoemde zaken komen in dezelfde 

mate aan bod in de discipelschapscursus. Maar de in het Handboek en de Deelnemersgids opgenomen 

tekst en denkkaders vloeien duidelijk wel hieruit voort. Hoewel de formuleringen minder extreem zijn, 

blijkt uit niets dat Anderson afstand neemt (of heeft genomen) van standpunten die hij in zijn andere 

boeken heeft verkondigd.4 Veel onderwerpen krijgen in het licht van zijn andere boeken een andere (meer 

extreme) lading. Door het aanbieden van de cursus zet men de deur open voor de zogenaamde 

                                                                 
3 Ter illustratie de wijze waarop Anderson twee ‘stokpaardjes’ onderbouwt. De leer over de generatievloeken wordt steevast 
onderbouwd met het citeren van Exodus 20:4-5, evenwel zonder op enige plaats een zorgvuldige exegese van deze tekst te 
geven (die iets anders bedoelt te zeggen; zie verder p.28). Andere bewijsteksten worden niet genoemd (en zijn er ook niet). 
Deze oppervlakkige lezing van Ex20 vormt vervolgens het fundament van een heel bouwwerk over de rol van generatie-
vloeken in het leven van de christen (!). Ditzelfde gebeurt met 2Ko10:4-5 dat het fundament vormt voor Andersons leer over 
demonische bolwerken. Dit gebeurt wederom zonder andere passages aan te halen (die er ook niet zijn) en zonder 2Ko10 in 
de context te lezen en te verklaren (wat tot een andere uitleg leidt; zie verder p.10). Beide ‘leerstukken’ worden overigens 
breed gedeeld onder aanhangers van het bevrijdingspastoraat. Mogelijk dat het langdurig elkaar napraten op zeker moment 
zoveel zekerheid geeft dat het wel een Bijbelse leer moet betreffen, dat men er oprecht van overtuigd is geraakt dat de Bijbel 
dit ook zo leert. 
4 De deelnemers aan Andersons cursus zevenstappen cursus ‘Vrijheid in Christus’ wordt aangeraden om ‘Neil Andersons 
belangrijkste boeken door te werken’ (Werkboek, p.5). “Als je deze vrijheid wilt ervaren en onderhouden, dan bevelen we 
aan dat je eerst Overwinning over de duisternis en De Bevrijder leest. Deze boeken zullen je helpen om de realiteit van de 
geestelijke wereld beter te begrijpen en wat jouw relatie ermee is.” (Werkboek, p.9). De deelnemers van de discipelschaps-
cursus wordt vooral verwezen naar andere boeken van Steve Goss, waarover ik verder niet de beschikking had (Handboek, 
p.19; Deelnemersgids, p.6-7). Deze worden in dit artikel dan ook verder niet beoordeeld. 
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‘strategische geestelijke oorlogsvoering’ als nieuwe vorm van christen-zijn, met in potentie alle excessen 

die dit meebrengt. 

C. Theologie 

 Anderson brengt op onderdelen een Bijbelse leer. Het probleem is dat zijn juiste uitspraken vermengd zijn 

met on-Bijbelse leringen. Deze laatste ‘onderbouwt’ hij ook met Bijbelteksten die ofwel worden aangepast, 

ofwel zijn stellingen niet dekken (zoals overigens ook frequent gebeurt in boeken van andere auteurs op 

het gebied van het bevrijdingspastoraat). Het is zorgelijk dat Anderson aan populariteit in kerken en 

gemeenten wint zonder dat men kritisch is op de leer die hij brengt. Met een ‘hij zegt toch veel goeds’ 

worden bezwaren tegen zijn theologie weggewuifd. 

 Enkele bezwaren tegen de theologie van Anderson zijn: 

1. Anderson gaat (in navolging van andere bevrijdingsbedienaars) uit van een Schriftvisie die stelt dat de 

Bijbel weliswaar belangrijke informatie biedt maar niet volledig is (ten minste wat de heilsleer betreft). 

Het Bijbelse onderwijs wordt aangevuld met ervaringen die meer inzicht geven in hoe je als christen 

kunt leven (zoals de invloed van demonen en het optreden hiertegen). Daarmee ontkent Anderson niet 

alleen het leerstuk van de sufficientia (‘genoegzaamheid’) van de Bijbel, maar is hij ook gewoon om de 

Bijbel uit te leggen en aan te vullen naar gelang zijn ervaringen (die nimmer worden ‘bewezen’ en 

oncontroleerbaar zijn). 

2. Andersons theologie is gestoeld op ondeugdelijke exegese. In zijn algemeenheid volgt Andersons leer 

niet vanuit de Bijbel maar wordt de Bijbeltekst gevormd (ingepast) naar de gewenste leer. De praktijk 

van het (bevrijdings)pastoraat wordt gebruikt om een theologie te creëren die vreemd is aan die van 

Paulus, Petrus en Johannes (en de rest van de Bijbel).  

3. Andersons theologie gaat uit van een on-Bijbelse zondeleer door het bestaan van ‘erfzonde’ (de 

zondemacht) te ontkennen en door de neiging tot zondigen toe te schrijven aan conditionering en/of 

demonen (in plaats van de zonde in de mens). Dit geldt niet alleen voor christenen maar ook voor 

mensen die nog niet bekeerd zijn. Anderson spreekt trouwens weinig over bekering. Voor hem lijkt 

‘bevrijding’ van groter belang. Verder maakt hij in de regel geen of zeer weinig onderscheid tussen 

bevrijding van ongelovigen en bevrijding bij gelovigen. 

4. Andersons theologie gaat uit van een on-Bijbelse heilsleer door Christus’ overwinning over de macht 

van de zonde niet te benoemen en Christus’ overwinning over de satan (in de praktijk) als onvolledig te 

beschouwen door christenen op te roepen om de demonen in navolging van Jezus en met dezelfde 

autoriteit en kracht als de Heer Jezus te bestrijden en overwinnen. 

Andersons theologie vermindert hiermee de volmaaktheid van het werk van de Heer Jezus (en vergroot 

ons aandeel in onze verlossing). Wij krijgen volgens Anderson wel principieel deel aan de verlossing op 

grond van geloof, maar om de zegeningen (de ‘vrijheid’) daarvan vervolgens tot ons te kunnen nemen, 

moet de christen (zélf!) allerlei stappen doorlopen teneinde zijn leven te reinigen van demonen en 

invloeden van demonen. In de praktijk komt dit neer op een second blessing: Het werk van Christus 

vormt de basis, waaraan je deel krijgt op het moment van je bekering. Maar dan is men er nog niet. Het 

‘echte’ volgt pas na de zeven stappen van Anderson, die ‘tot vrijheid in Christus leiden’.5  

5. Volgens Anderson (en andere bevrijdingsbedienaars) kunnen christenen gedemoniseerd zijn, in 

tegenstelling tot wat de Bijbel zegt. Daarbij wordt de aard van deze ‘demonisering’ zodanig 

gedefinieerd dat een nieuw soort ‘demonische belasting’ ontstaat die in allerlei gradaties kan bestaan 

                                                                 
5 “Christus heeft ons bevrijd (Galaten 5:1), maar zonder werkelijk berouw zullen we die vrijheid niet ervaren. Belijden 
(toegeven dat we verkeerd gedaan hebben) is de eerste stap naar berouw, maar dat alleen is niet genoeg. We moeten ons 
aan God onderwerpen en de duivel weerstaan. Maar we moeten ook een keuze maken over wat we geloven èn hoe we leven 
en besluiten te veranderen. Als we in Christus willen groeien, moeten we ervoor kiezen om de leugens waarin we zijn gaan 
geloven te verwerpen en afstand te doen van elke zonde in ons leven.” (Handboek, p.173). 
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(tot een verborgen belasting aan toe). Elke neiging tot zonde wordt gerelateerd aan een vorm van 

‘gebondenheid’ waarna de oorzaak aan een demon wordt toegeschreven.6  

Bovengenoemde theologische problemen kunnen niet worden weggewuifd als van marginaal belang. Ze 

zijn fundamenteel in de zin dat zij regelrecht ingaan tegen de leer van de apostelen en de Bijbelse kaders. 

Desalniettemin vormen ze de basis voor het door Anderson gepropageerde bouwwerk van 

bevrijding(spastoraat) en geloofsgroei.  

 Een additionele kanttekening is dat Andersons boeken een ‘egoïstisch’ Bijbelgebruik laten zien. De 

geselecteerde teksten gaan in de regel over wie wij zijn, wat ons beloofd is, wat wij nu kunnen en wat onze 

nieuwe identiteit is. Hoewel dit op zich ook een onderdeel van de Bijbelse boodschap vormt, is de 

eenzijdigheid ervan een probleem. Nergens spreekt Anderson over de grootheid van God los van wat wij in 

Hem hebben ontvangen.7 Daarmee staat zijn boodschap ver af van de Bijbel waarin de apostelen een 

(gebalanceerd) christocentrisch evangelie prediken: “Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten 

dan Jezus Christus, en Die gekruisigd” (1Ko2:2). 

 Een kenmerk van Anderson is dat hij het christenleven ‘psychologiseert’. Hij heeft het over conditionering, 

zelfvertrouwen, eigenwaarde en identiteit, zij het met een christelijke saus. Zijn aanpak doet denken aan 

de New Age beweging met haar oproep tot positief denken.8 Zo spreekt Anderson veel over onze 

‘identiteit in Christus’. Ons gebrek om ‘ons te zien zoals de Bijbel ons noemt’ is voor Anderson zelfs het 

kernprobleem in onze geestelijke groei. Geestelijke strijd zou vooral hierom gaan. 

 In de kern wordt ook het zondeprobleem, dus de zondeval en wat daaruit voortkwam, gedemoniseerd. 

Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor het kwaad buiten de mens te liggen. Hij is niet langer 

schuldige, maar slachtoffer. Zonde en genade maken plaats voor demonische gebondenheid en bevrijding. 

Gesteld wordt dat demonen een ‘vaste voet’ bij christenen hebben en zonden – ten minste totdat 

christenen ‘in de waarheid gaat staan’ – daarvan een logisch gevolg zijn. 

WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ZEGT 

Anderson lijkt geobsedeerd te zijn door demonen. “In de 
geestelijke wereld wemelt het van de demonen” 
(Handboek, p.133).  

Veel problemen worden in relatie gebracht met deze 
demonen (en hierdoor deels geëxternaliseerd). Zo leert 
Anderson dat het zondigen van een christen veroorzaakt 
wordt door demonen. In theorie bekent hij dat er ook 
zonden door andere oorzaken dan demonen kunnen zijn, 
maar in veel voorbeelden in zijn boeken is na een korte 
‘diagnose’ de conclusie steevast dat er een geestelijke 
dimensie aan zit (de invloed van demonen). 

Dan is het ook zeer begrijpelijk dat de lezer gedwongen 
wordt om de oplossingen vanuit dit denkkader te gaan 
beschouwen: “In de geestelijke wereld wemelt het van de 
demonen… Christenen die geen weet hebben van 

Het is tekenend dat Anderson weinig woorden verspilt om 
aan te tonen dat zonden door demonen komen. 
Bijbelverzen worden los geciteerd (zonder zorgvuldige 
exegese) en daar waar het woord ‘zonde’ staat, wordt 
vaak direct ‘satan’ ingevuld. Teksten die gaan over de 
invloed die de duivel (van buiten) wil uitoefenen op 
christenen, worden zonder meer verdraaid naar de 
beïnvloeding van demonen van binnenuit, vanuit een 
‘bolwerk’ (zie p.11). 

Het NT geeft wel aan dat gelovigen door de duivel kunnen 
worden beïnvloed, maar nergens dat gelovigen door hem 
kunnen worden gecontroleerd. Door de begrippen 
‘controle’ en ‘invloed’ door elkaar te gebruiken, wordt het 
principiële verschil onder de tafel gemoffeld, met als 
gevolg dat de invloed die de duivel bij gelovigen aanwendt 

                                                                 
6 Dit is de basispremisse in veel boeken van Anderson zelf. De boeken samen met Steve Goss laten dit meer in het midden, 
hoewel formuleringen als dat ‘de duivel een vaste voet heeft’ bij christenen, op hetzelfde neerkomen. 
7 Afgezien hiervan spreekt Anderson (in mijn ogen) incidenteel respectloos over God. Zoals in de volgende ‘grap’: “… Dan zou 
ze alleen maar bevestigd zijn in haar roeping hem te overtuigen dat hij nog niet klaar was om deel uit te maken van de Drie-
eenheid. (grap!!!)” (Handboek, p.226). 
8 Anderson claimt dat het verschil met de New Age beweging zou zijn dat men daar mensen dingen laat denken die niet waar 
zijn, maar wij dingen bedenken die wel waar zijn. De overeenkomst is evenwel dat Anderson een realiteit wil afroepen door 
dingen te denken, dus dat door de handeling van een proclamatie de realiteit zou veranderen (wat een vorm van magisch 
denken is). De Bijbel wijst erop dat niet het zien/reflecteren op onszelf de sleutel tot verandering is, maar het zien op Christus: 
“Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. 
Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” (Ko3:1-2). Hierin ligt de kracht van ons geloof: “Wij allen nu, die 
met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot 
heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.” (2Ko3:18). Deze kern van het onderwijs in de Bijbel ontbreekt nagenoeg geheel bij 
Anderson. 
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WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ZEGT 

geestelijke oorlogsvoering zien het nut van het aantrekken 
van de wapenrusting van God niet…” (Handboek, p.133-
134). 

(waarover alle Bijbeluitleggers het eens zijn) gelijk wordt 
gesteld aan Andersons controversiële bewering dat 
gelovigen door demonen (kunnen) worden gecontroleerd. 

“But I have learned from the Scriptures and my experience 
that truth is the liberating agent” (The bondage breaker). 

“Several years ago a personal experience emphasized to 
me the power of prayer in dealing with people who are in 
the clutches of the strong man.” (The bondage breaker) 

“My experience with Harry, Evelyn, and Maggie McKendall 
—and countless other expressions of demonic influence 
and control— illustrate that we live in a world which is 
under the authority of an evil ruler.” (The bondage 
breaker). 

“Through countless hours of intense counseling with 
defeated Christians, I began to understand the battle for 
their minds and how they could be transformed by 
renewing their minds.” (Victory over darkness, p.17), 

“I can verify firsthand from my counseling experience that 
these kinds of things are actually happening today.” (The 
bondage breaker). 

Ervaringen zijn buitengewoon discutabel (en gevaarlijk!) 
om geloofsleer op te bouwen. Het is ook nergens voor 
nodig, want de Bijbel claimt hiervoor voldoende te zijn: 

“Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken 
betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis 
van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen 
heerlijkheid en deugd” (2Pt1:3). “Alle Schrift is door God 
ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te 
verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat 
de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle 
toegerust. (2Tm3:16-17). 

Wat in Andersons boeken volledig onduidelijk blijft is op 
welke wijze (en met welk kader) wij de gepresenteerde 
leringen en ervaringen van Anderson kunnen toetsen? 
Lk11:11 zegt: “En welke vader is er onder u, aan wie zijn 
zoon zal vragen om … een vis, en die hem in plaats van een 
vis een slang zal geven?”. Maar hoe kunnen wij (objectief) 
onderscheiden of de Vader ons in de boeken van 
Anderson een vis geeft, of dat de slang ons een giftige vis 
geeft? 

“Beproeft alles, behoudt het goede” (1Th5:21), met de 
waarschuwing in het achterhoofd: “En geen wonder, want 
de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het 
is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen 
als dienaars van de gerechtigheid” (2Ko11:14-15). 

“Ik kan echt zeggen dat ik, na Jezus als mijn redder 
gevonden te hebben, het gaan ervaren van volledige 
geestelijke vrijheid in Christus het belangrijkste moment in 
mijn leven is geweest.” (Werkboek, p.4). 

“Als je echt de vrijheid die Christus voor jou heeft 
verworven, wilt toe-eigenen en niet terug wilt vallen in 
vruchteloze manieren van denken, dan moet je tijd 
vrijmaken om te begrijpen wat de Bijbel zegt over wie je in 
Christus bent. De beste manier die ik ken, is om een 
Vrijheid in Christus Discipelschapscursus te volgen.” 
(Werkboek, p.5). 

“Christ purchased our victory on the cross, but only as we 
walk through the seven steps can that freedom be 
realized.” (Released from Bondage, p.232) 

Door de gekozen citaten aan het begin van de diverse 
boeken wordt het beeld geschetst dat het volgen van 
Andersons stappen een soort must is voor christenen, wil 
je op een hoger niveau komen. De strekking hiervan is 
meer dan marketing alleen. De suggestie wordt namelijk 
gewekt dat het effect ervan op hetzelfde niveau staat als 
andere heilsfeiten, of zelfs sterker: dat de heilsfeiten pas 
praktisch zullen gaan leven nadat de Stappen zijn gevolgd.  

“We hebben niet alleen met de wereld te maken [het 
systeem waarin we opgegroeid zijn] en we strijden niet 
alleen met het vlees [al die voorgeprogrammeerde, 
aangeleerde gewoonten gewoonten en denkpatronen]. 
We zijn in strijd met de wereld, het vlees èn de duivel.” 
(Handboek, p.121).” 

“Een goed begrip van deze waarheid is de sleutel om te 
ontsnappen aan de cyclus van zondigen, belijden en wéér 
zondigen. Er is meer nodig dan alleen maar voor God 
erkennen dat we verkeerd gedaan hebben. We moeten 
ons ook tegen de duivel verzetten, zodat hij van ons 
wegvlucht. Vervolgens moeten we, ‘om vrij te blijven’ de 
leugens waarin we tot dan toe geloofd hebben leren 
herkennen… Satan heeft niet de macht om onze weg naar 
Jezus te blokkeren, tenzij wij hem die onbedoeld geven.” 
(Handboek, p.133). 

In de Bijbel staat nergens dat we in strijd zijn met de 
wereld. We zijn in de wereld, lijden aan de wereld, 
worden tegengewerkt door de wereld, maar we hebben 
geen opdracht om tegen de wereld te strijden, want 
principieel hebben we die al overwonnen (1Jh5:4-5). 

In de Bijbel staat ook nergens dat we tegen het vlees 
strijden. Er staat in de Bijbel dat we ons voor het vlees 
dood moeten houden: “Zo ook u, rekent het ervoor ten 
opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend 
in Christus Jezus” (Rm6:11). “Maar zij die van Christus 
Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de 
begeerten gekruisigd.” (Gl5:24). 

Wel is er de ‘strijd tegen de zonde’, maar dat betreft dan 
steeds een heel specifieke strijd. In Rm7:23, Jk4:1 en 
1Pt2:11 verwijst het naar een strijd die er niet zou moeten 
zijn. In Hb12:4 wijst de context op de vervolgingen die het 
christelijke geloof (voor de bekeerde Hebreeën) met zich 
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WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ZEGT 

“The fact that Jesus left us ‘in the world’ (John 17:11) to 
wrestle against ‘spiritual forces of wickedness in the 
heavenly places’ (Ephesians 6:12) is a present-day reality.” 
(The bondage breaker) 

meebracht en waarin ze niet moesten versagen (vgl. 
Hb10:32-34). 

In de Bijbel staat ten slotte nergens dat we tegen de satan 
moeten strijden (in de zin van een aanvallende strijd), 
hoewel Anderson er zelfs het doel van ons leven op aarde 
van maakt: ‘Jezus liet ons in de wereld om te worstelen 
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten…’ 

Ef6:12 noemt wel de strijd tegen de geestelijke machten, 
maar vervolgens staat er enkel dat we ‘weerstand’ moeten 
bieden (4x!): “Doet de hele wapenrusting van God aan, om 
te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. … 
Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na 
alles volbracht te hebben, stand te houden. Houdt dan 
stand…” (Ef6:1,13-14). We moeten de aanvallen van de 
boze afhouden (door de geestelijke wapenrusting9), maar 
bovenal ons ‘sterken in de Heer’ (Ef6:10), dus ons met 
Hem bezighouden. Maar principieel hebben we hem/zijn 
invloed al overwonnen (1Jh2:13,14). 

Christenen kennen overigens wel de ‘goede strijd’ 
(1Tm6:12) en hebben een ‘strijd’ om het evangelie te 
prediken (1Th2:2). Het is zelfs mogelijk dat de geestelijke 
strijd van Ef6 vooral in dit licht moet worden gezien: 

 “de voeten geschoeid met de toerusting van het 
evangelie van de vrede” (Ef6:15). 

 “en voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het 
woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de 
verborgenheid van het evangelie bekend te maken” 
(Ef6:19). 

Paulus’ adviezen komen komen overeen met wat Jakobus 
schrijft: “Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de 
duivel en hij zal van u vluchten” (Jk4:7). En met wat Petrus 
schrijft over de satan als ‘brullende leeuw’. Dat laatste 
heeft trouwens te maken met de vervolging die christenen 
ondervinden: “Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de 
duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij 
zou kunnen verslinden. Weerstaat hem, standvastig in het 
geloof, daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw 
broederschap in de wereld zich voltrekt.” (1Pt5:8-9). 

In de meeste van de interviews en casus die Anderson in 
zijn boeken beschrijft, concludeert hij dat deze problemen 
door de duivel veroorzaakt zijn (en dat breking van de 
binding noodzakelijk is). 

De apostelen wijten zonden nergens aan demonen. In 
geen enkele instructie in de brieven wordt zelfs maar 
gehint op ‘demonische binding’ als oorzaak van een 
specifieke zonde. Nergens wordt het advies gegeven om 
de zonde aan te pakken door de demonen te adresseren. 

“If you’re not living it, it’s your choice. When you leave a 
door open for the devil by not resisting temptation, 
accusation, or deception, he will enter it. And if you 
continue to allow him access to that area, he will 

Anderson stelt dat (veel) christenen bevrijding nodig 
hebben als een soort vervolg op de bekering. En dat die 
het gevolg is van onze keus. 

                                                                 
9 Dit blijkt ook uit de beschrijving van de wapenrusting, die hoort bij een verdedigende legereenheid van de infanterie, en 
niet zozeer een aanvallende eenheid (wat trouwens vaak aan de cavalerie werd overgelaten). Van de gebruikelijke 
aanvalswapens wordt alleen het zwaard (gladius) genoemd, maar de dolk (pugio) en de (werp)speer (pilum) ontbreken 
(hulptroepen droegen trouwens steeklansen in plaats van werpsperen). Het zwaard wordt daarbij uitgelegd als het ‘Woord 
van God’ (Ef6:17), wat aangeeft dat de aanval aan God en zijn Woord moet worden overgelaten (vgl. hoe de Heer Jezus de 
satan weerstond tijdens de verzoekingen in de woestijn; Mt4:1-11). 
Er bestonden verschillende soorten schilden. Voor de verdediging gebruikten legionairs het scutum, een groot rechthoekig 
houten schild waar men zich geheel achter kon verschuilen. Dit is ook het schild van Ef6:16 (de Griekse naam voor dit grote 
schild, thurios, is etymologisch ook verwant aan het woord thyra, deur). Vanwege het gewicht was dit schild minder geschikt 
voor de snelle aanval. Er waren ook andersoortige, kleinere schilden in gebruik (zoals de aspis en pelta), die bijvoorbeeld door 
de cavalerie werden gebruikt. Zie hiervoor verder pagina 21. 
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eventually control it. You won't lose your salvation, but 
you will lose your daily victory.” (The bondage breaker). 

“Jouw vrijheid zal het resultaat zijn van wat jij besluit te 
geloven, te belijden, te vergeven, te verwerpen en op te 
geven. Dat kan niemand anders voor je doen.” (Werkboek, 
p.8). 

“Later in deze cursus heb je de gelegenheid door de 
Stappen te gaan. Dit is een eenvoudig middel dat je kunt 
gebruiken, om alle terreinen van je leven onder de loep te 
nemen en de heilige Geest te vragen je te laten zien, wat 
je nog niet hebt beleden en zo de deur voor de invloed van 
de vijand nog niet gesloten hebt. Daarna kun je op een 
rustige gecontroleerde manier de autoriteit nemen die je 
nu in Christus hebt. … De Stappen zullen je helpen de 
eindeloze zondigen-belijden-zondigen-belijden-cyclus te 
doorbreken.” (Handboek, p.105). 

De Bijbel is helder dat Gods verlossing volledig en 
compleet is. “Die ons gered heeft uit de macht van de 
duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon 
van zijn liefde”(Ko 1:13). “Als dan de Zoon u zal vrijmaken, 
zult u werkelijk vrij zijn” (Jh8:36).  

Deze verlossing (bevrijding) is eenmalig en volledig. Het 
hieraan afdoen betekent in feite afdoen aan het 
verlossingwerk van de Heer Jezus door deze vrijheid 
afhankelijk te maken van onze voortgang in de zeven 
stappen. Verder komt het begrip ‘de autoriteit nemen die 
je nu in Christus hebt’ nergens in de Bijbel voor. 

N.a.v. Rm7:15-25 concludeert Anderson dat er nog iemand 
in ons woont die de problemen veroorzaakt. Dit zou de 
satan zijn. (De Bevrijder, p.53). “I personally believe that 
the word sin in Romans 6:12 is personified, referring tot 
the person of satan. … I would have a hard time 
understanding how only a principle (as opposed to an evil 
personal influence) would reign in my mortal body in such 
a way that I would have no control over it.” (Released 
from Bondage, p.123v). 

De Bijbel benoemt het probleem van de oude mens niet 
als een inwonende duivel maar als de inwonende zonde: 
‘de zonde, die in mij woont’ (Rm7:17,20), ‘de zonde, die in 
mijn leden is’ (Rm7:23). 

Als Anderson de realiteit van deze zondemacht niet erkent 
(maar de Bijbel die wel duidelijk aangeeft), is zijn diagnose 
onjuist. Kunnen zijn oplossingen dan wel correct zijn? 

“De westerse kerk heeft het begrip van satan en demonen 
niet goed begrepen. Het is echter van essentieel belang 
dat we, zonder ‘achter elke boom een demon te zoeken’, 
mensen laten begrijpen dat de strijd met satan écht is en 
dat in ons denken gestreden wordt.” (Handboek, p.123). 

“Het goede nieuws is dat van de drie [d.i.: duivel, vlees, 
wereld], de duivel het eenvoudigst te bestrijden is. Jezus is 
gekomen om de werken van de duivel teniet te doen (1 
Johannes 3:8).” (Handboek, p.125). 

Anderson zoekt misschien (nog net) niet achter elke boom 
een demon, maar toch minstens wel in elk huis, elk 
gebouw, elke ruimte en elke hotelkamer.  

In de Bijbel zien we de apostelen niet zo krampachtig 
doen. Ze zijn nauwelijks met de duivel bezig. Hun oog is 
gericht op Jezus: “om Hem te kennen en de kracht van zijn 
opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden” (Fp3:10). 
“Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten 
dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.”  (1Ko2:2). 

Trouwens, de Heer Jezus heeft niet alleen de satan 
overwonnen, maar ook de wereld (Jh16:33). En de macht 
van de zonde heeft Hij op het kruis gebroken (2Ko5:21; 
Gl3:13). 

“In onze Bijbel wordt het Griekse woord ‘daimonizomai’ 
meestal vertaald als ‘bezeten zijn’. Maar het begrip 
‘bezeten zijn’ is niet precies wat er in het origineel staat. 
Het kan bijvoorbeeld suggereren dat zo iemand het 
eigendom van een demon is geworden. Dat is niet 
mogelijk voor een christen die bij Jezus hoort. Christenen 
zijn ‘bezeten’ door de heilige Geest. Het zou dus beter zijn 
om te spreken van ‘gedemoniseerd zijn’, d.i. onder invloed 
staan van één of meer demonen. Dat is mogelijk voor 
christenen die ruimte geven aan een misleidende geest (1 
Timotheüs 4:1) en zo zelf de duivel de ruimte en 
mogelijkheden geven (Efeziërs 4:26,27).” (Handboek, 
p.131). 

“We hebben het niet over christenen die ‘bezeten’ zijn, 
dat is volledig over- of teruggenomen zijn door demonen. 
In de kern van jouw bestaan is jouw geest verbonden met 
Gods Geest en satan kan jou niet terugkrijgen. Waar we 
het over hebben is dat satan een zekere invloed in ons 
denken krijgt om zo ons buitenspel te zetten of zelfs te 
gebruiken voor zijn plannen.” (Deelnemersgids, p.53). 

In het NT wordt het werkwoord ‘δαιμονιζομαι’ als 
synoniem gebruikt voor ‘een onreine geest hebben’, 
iemand ‘met een onreine geest’ en ‘door onreine geesten 
gekweld zijn’. Al deze woorden veronderstellen een 
toestand van van voortdurende bezetenheid (in de zin dat 
de persoon een boze geest met zich meedraagt). Er is geen 
enkele aanwijzing dat sprake zou kunnen zijn van graduele 
bezetenheid als ‘onder invloed staan van één of meer 
demonen’. 

Daarnaast zijn er in het NT in het geheel geen voorbeeld 
van christenen die in grotere of kleinere mate 
‘gedemoniseerd’ zijn (in de zin dat die demonen invloed in 
hun leven zouden hebben). Waar de duivel verleidt, doet 
hij dat van buiten, niet van binnen uit.  

Het zich ‘bezighouden met verleidende geesten en 
leringen van demonen’ (1Tm4:1) is niet hetzelfde als 
‘gedemoniseerd zijn’. En het door Paulus genoemde ‘de 
duivel plaats geven’ (Ef4:27) is heel iets anders dan 
gedemoniseerd zijn en de duivel ruimte en mogelijkheden 
in je leven geven (zie p.32). 
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“We lezen in 2 Korinthiërs 4:4 dat satan ‘de gedachten van 
ongelovigen verblind heeft’ en als hij vast voet krijgt bij 
gelovigen, is het effect vrijwel hetzelfde. Dat veroorzaakt 
een zekere mate van geestelijke blindheid, die het voor 
ons moeilijker maakt om ‘contact te houden’ met de 
werkelijkheid.” (Handboek, p.131). 

Het lezen van het vers in zijn context is voldoende: 

“Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen 
die verloren gaan; in wie de God van deze eeuw de 
gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de 
lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van 
Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. 
Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als 
Heer, en onszelf als uw slaven om Jezus' wil. Want de God 
die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die 
heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de 
kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van 
Jezus Christus.” (2Ko4:3-6). 

Conclusie: de duivel kan nimmer ‘vaste voet krijgen bij 
gelovigen’, nog los van de onjuistheid van Andersons 
bewering dat, als dat al zou kunnen, ‘het effect dan 
hetzelfde is als bij ongelovigen’. 

Anderson gaat ervan uit – met andere bevrijdingsleraars – 
dat hoewel Gods Geest in een christen woont, er ook 
inwoning kan zijn van demonen. De veronderstelling is dan 
dat Gods Geest in onze ‘geest’ woont, maar demonen in 
meer of mindere mate van een deel van ons lichaam 
kunnen bezit kunnen hebben genomen.  

“Het is heel belangrijk om op dit punt te benadrukken dat 
we het hier niet hebben over christenen die volledig over- 
of teruggenomen zijn door demonen. In de kern van jouw 
bestaan is jouw geest verbonden met Gods Geest en kan 
satan jou niet terugkrijgen. … Maar als we toegeven aan 
de verleiding van satan, of aan zijn beschuldigingen of 
misleiding, dan kan hij een zekere invloed in ons denken 
krijgen.” (Handboek, p.131). 

“Of weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van de 
Heilige Geest die in u is, die u van God hebt” (1Ko6:19). 
Het woord voor ‘tempel’ is hierbij ‘naos’, wat op het 
eigenlijke tempelhuis duidt, niet het gehele 
tempelcomplex (i.t.t. Anderson, die zegt dat de tempel 
buiten het tempelhuis zowel door God als andere machten 
bewoond kan zijn). 1Ko6:19 laat kortweg geen enkele 
ruimte voor andere inwoning (of bezit) dan door Gods 
Geest. 

Maar als christenen gedemoniseerd zouden kunnen zijn, 
leidt ook tot conflicten met andere passages in het NT. Zo 
vraagt 2Ko6:14-15: “welke gemeenschap heeft licht met 
duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus met 
Belial? en welk deel heeft een gelovige met een 
ongelovige?”. Als christenen gedemoniseerd zouden 
kunnen zijn, zou de vraag moeten zijn geweest: ‘welk deel 
heeft een in-vrijheid-gestelde-gelovige met een gelovige-
die-de-duivel-nog-plaats-geeft? 

1Ko10:14,21-22 vermaant christenen om te breken met 
afgodendienst omdat ‘gemeenschap met demonen’ zich 
niet verdraagt met het ‘deelnemen aan de tafel van de 
Heer’. Als christenen demonen zouden kunnen hebben, 
had Paulus moeten toevoegen dat we dus alle christenen 
van het avondmaal moeten weren waarbij de duivel ‘vast 
voet heeft gekregen’ of in wie hij een ‘bolwerk heeft 
gevormd’. 

“There are several levels of spiritual freedom and bondage 
between the apostle Paul, whose Christian life and 
ministry were exemplary despite his battle with sin and 
Satan (Romans 7:15-25; 2 Corinthians 12:7-9), and the 
Gadarene demoniac, who was totally controlled by 
demons (Matthew 8:28-34). Nobody loses control to Satan 
overnight; it’s a gradual process of deception and yielding 
to his subtle influence.” (The Bondage Breaker) 

“Demonic influence is only evident in extreme or violent 
behavior and gross sin. 

Although there are cases today like the wild demoniac 
called ‘Legion’ in Luke 8, most Christians suffering from 
demonic activity lead relatively normal lives while 
experiencing serious personal and interpersonal problems 
for which no cause or solution has been found. Since they 
relegate satanic involvement only to mass murderers or 
violent sex criminals, these ordinary problem-plagued 

Anderson maakt geen enkel onderscheid tussen 
‘bezetenheid’ (die wordt opgelost door uitdrijving) en 
‘normale’ beïnvloeding door de duivel (die wordt opgelost 
door hieraan weerstand te bieden door je te richten op de 
Heer Jezus). Anderson vermengt beide consistent zodat 
deze uiteindelijk tot een diffuus geheel samensmelten, 
waarbij er enkel sprake is van de mate van demonische 
belasting. 

Dit wordt ‘onderbouwd’ door teksten uit de evangeliën die 
over demonenuitdrijving gaan, in één adem te verbinden 
met teksten uit de brieven die handelen over de oude 
mens en de invloed van de satan. 

Anderson stelt zelfs dat veel problemen bij normale 
gelovigen door demonische invloeden komen, zelfs als de 
onbenullige gelovige daarvan geen weet heeft. 

Maar de Bijbel spreekt nergens over zo’n ‘verborgen 
demonische belasting’. “Evenzo zijn ook de goede werken 
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individuals wonder what’s wrong with them and why they 
can’t just do better.” (The Bondage Breaker) 

tevoren openbaar en die waarmee het anders is, kunnen 
niet verborgen blijven” (1Tm5:25). 

Christenen die demonen lang genoeg toestaan zich door 
hen te laten beïnvloeden, zullen uiteindelijk eindigen in 
een toestand als de bezetene in Gadara! (Bondage 
breaker, p.108). 

Anderson maakt nergens een onderscheid tussen 
demonische belasting bij ongelovigen en (vermeende) 
demonische belasting bij gelovigen. Het is bij hem enkel 
een zaak van gradatie – een aanleiding waardoor ook 
gelovigen zich zorgen moeten gaan maken om een 
(nieuwe) invasie door boze geesten. 

Voor demonische belasting bij gelovigen en ongelovigen 
lijkt overigens hetzelfde zeven stappenplan van 
toepassing. 

“It is my observation that no more than 15 percent of the 
evangelical Christian community is completely free of 
Satan’s bondage. These are the people who are 
consistently living a Spirit-filled life and bearing fruit. The 
other 85 percent are struggling along fruitlessly at one of 
at least three levels of spiritual conflict.” (The Bondage 
Breker) 

“One Christian psychotherapist who attended my 
conference on spiritual conflicts and counseling said, ‘I had 
never seen any evidence of demonism in all my years of 
counseling until I came to your conference. When I 
returned to my practice I discovered that two-thirds of my 
clients were having problems because they were being 
deceived by Satan—and so was I!” (Bondage Breaker) 

Tja, 85 % van de christenen is kennelijk in meer of mindere 
mate demonisch belast. 

Verder is het natuurlijk interessant hoe je plotseling 
‘ontdekt’ dat twee derde van je cliënten (als 
psychotherapeut) demonisch belast is. Hoe kun je dat 
eigenlijk objectief vaststellen? 

“Sommige mensen die onderworpen zijn aan satanisch 
ritueel misbruik, ontwikkelen meervoudige of wisselende 
persoonlijkheden… Het is belangrijk dat je elk demonisch 
bolwerk weghaalt, voordat je probeert de 
persoonlijkheden te integreren. Iedere persoonlijkheid die 
naar boven komt, moet erkend en in het oplossen van 
zijn/haar probleem begeleid worden. Daarna kunnen alle 
echte persoonlijkheden overeenkomen om, in Christus, 
samen te komen.” (Werkboek, p.19). 

Dit is psychologische lariekoek en slaat kant noch wal. 

Met betrekking tot Hd5 stelt Anderson dat “Ananias’ 
probleem was dat hij satans misleiding had toegestaan om 
zijn hart te vervullen”. Met een verwijzing naar het woord 
‘vervullen’ in Hd5:3 en een vergelijking met Ef5:18 waar 
staat dat de Heilige Geest ons moet vervullen, concludeert 
Anderson dat wij kennelijk kunnen kiezen wie ons hart 
vervult: satan of de Heilige Geest (Bondage breaker, 
p.179). 

Hd5 geeft geen informatie over het wonen van de Heilige 
Geest en/of de satan in het hart van Ananias. Het NT 
gebruikt het woord ‘wonen’ voor Gods Geest als het gaat 
om de verkregen behoudenis (Rm8:9,11; 1Ko6:19; 
2Tm1:14; Jk4:5). Als gesproken wordt over ‘vervulling met 
de Geest’ gaat het om het werk van de Heilige Geest in 
ons leven voor Christus. En inderdaad, als christenen zich 
zoals Ananias met zonde inlaten, worden zij kwetsbaar 
voor de beïnvloeding van satan – maar dat wil niet zeggen 
dat de satan naast (in plaats van?) de Heilige Geest in 
Ananias’ hart zou wonen. 

Afgezien hiervan, de reactie van Petrus maakt klip en klaar 
duidelijk hoe de vork in de steel zit: “Waarom hebt u zich 
deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen 
mensen gelogen, maar tegen God!” (Hd5:4). De zonde 
kwam uit Ananias’ eigen hart! Vervolgens past Petrus niet 
het zeven-stappenplan van Anderson toe om Ananias in de 
vrijheid te stellen, maar volgt het oordeel van God. 

“Heb je ooit een geleidegeest of ‘engel’ gehad? … Heb je 
ooit last gehad van herhalende zeurende gedachten, zoals 
Ik ben dom, Ik ben lelijk? … Heb je ooit een medium, 
spiritist of pendelaar geraadpleegd?” (Werkboek, p.15). 

Alle ‘betrokkenheid met het occulte’ (p.12) moet volgens 
Anderson worden verworpen. ‘Zelfs als je spelenderwijs of 
voor de grap ergens aan hebt meegedaan moet je het 

Door framing worden triviale zaken (die ieder mens wel 
eens heeft gehad, zoals een negatief zelfbeeld) 
gedemoniseerd. 

En waarom zou je alle betrokkenheid met het occulte 
apart moeten ‘verwerpen’. Is dat bij je bekering niet 
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verwerpen. Satan zal altijd proberen iets te vinden in ons 
leven wat hij tot zijn voordeel kan gebruiken.” (Werkboek, 
p.12). 

voldoende gebeurd? Trouwens, wat is ‘verwerpen’ meer 
dan ‘belijden’? 

Anderson stelt dat de mens bij de zondeval geestelijk stierf 
en die toestand van geestelijke dood aan het nageslacht 
doorgaf. Voor Anderson is de (erf)zonde dan ook vooral 
een gedrag dat men aanleert als gevolg van de geestelijke 
dood. Voor Anderson zijn mensen niet van nature 
zondaars, maar hebben mensen geleerd om te zondigen – 
en kan dat weer worden afgeleerd. 

“When God created Adam, he was totally alive—physically 
and spiritually. But because of Adam’s sin and subsequent 
spiritual death, every person who comes into the world is 
born physically alive but spiritually dead. Being separated 
from God, you lacked the presence and wisdom of God in 
your life, so you learned to live independent of God, 
centering your interests on yourself. This learned 
independence from God is referred to in Scripture as the 
flesh.” (The bondage breaker, p.24-25) 

Anderson ontkent (of: negeert) de zonde als principe in de 
mens. Voor hem heeft de ‘geestelijke dood’ van Adam en 
Eva (als gevolg van de zondeval) de betekenis van ‘de 
verbinding die hun geest had met God, was verbroken’. 
Dat zou zich dan in van alles uiten: ‘verloren kennis van 
God’ en allerlei ‘negatieve emoties’10 (Handboek, p.42-45), 
maar de (erf)zonde wordt daarbij niet genoemd. 

Door de zondeval is Adam zijn levende relatie met de 
Schepper kwijtgeraakt, niet zijn ‘identiteit’, noch zijn 
‘gevoel voor eigenwaarde’. De (erf)zonde is een realiteit, 
én een macht in de oude mens: “Daarom, zoals door een 
mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde 
de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, 
doordat allen gezondigd hebben...” (Rm5:12). Hoe kan 
Andersons ‘pastoraat’ van nut zijn zolang hij de (erf)zonde 
miskent? Het gevolg is namelijk dat alle zonden van buiten 
komen (specifiek: van de duivel en zijn demonen), en niet 
langer uit ons eigen hart. Maar is dat is precies wat de 
Bijbel wél leert: “Want van binnen uit het hart van de 
mensen gaan naar buiten de kwade overleggingen, 
hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, 
boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, 
lastering, hoogmoed, onverstand; al deze boze dingen 
komen van binnen uit voort en verontreinigen de mens.” 
(Mk7:21-23).11 

“God schiep Adam en Eva om te heersen over de vogels in 
de lucht, de dieren op het veld en de vissen in de zee. 
Oorspronkelijk moest de duivel zoals een slang kruipen 
voor de mensen die naar Gods beeld geschapen waren. 
Maar feitelijk hebben Adam en Eva hun recht om te 
heersen over de wereld overgedragen aan satan. Daarom 
noemde Jezus hem ‘de heerser van deze wereld’ 
(Johannes 12:31)” (Handboek, p.126). 

Waar staat in de Bijbel dat de duivel voor de zondeval ‘als 
een slang voor de mensen moest kruipen’? En waar staat 
in de Bijbel dat Adam en Eva ‘hun recht om te heersen 
over de wereld aan satan hebben overgedragen? 

“You are dead to sin, but you still have the capacity to 
serve it by putting your body at sin's disposal. It’s up to 
you to choose whether you’re going to let your body be 
used for sin or for righteousness. Satan, who is at the root 
of all sin, will take advantage of anyone who tries to 
remain neutral.” (The bondage breaker). 

Volgens Anderson komen zonden niet uit ons zondige hart 
voort, uit de oude mens, maar van buiten: van de duivel 
en zijn demonen. Anderson is hiervan zo overtuigd dat hij 
automatisch ‘demonen’ leest waar de bijbel over zonde 

Het NT stelt klip en klaar dat zonden uit ons eigen hart 
voortkomen: “Want van binnen uit het hart van de 
mensen gaan naar buiten de kwade overleggingen, 
hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, 
boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, 
lastering, hoogmoed, onverstand; al deze boze dingen 
komen van binnen uit voort en verontreinigen de mens. 
(Mk7:21-23). 

Wij zondigen niet omdat de satan ons ertoe aanzet, maar 
omdat onze begeerten ons ertoe aanzetten: “Maar ieder 

                                                                 
10 Het is bizar om bij een uitleg van Gn3 niet te spreken over de zondemacht, maar wel over een ‘hele verzameling negatieve 
emoties die zij [Adam en Eva] nooit eerder gekend hadden’ (Handboek, p.44). Daaronder vervolgens: ‘Zij voelden zich angstig 
en bezorgd’, ‘zij voelden zich schuldig en beschaamd’, ‘zij voelden zich afgewezen’, ‘zij voelden zich zwak en krachteloos’ en 
‘zij voelden zich depressief en boos’. (p.44-45). Dit is niet alleen psychologisering van de Bijbel, maar ook doorgeslagen 
mensgerichtheid. Waar is God in dit hoofdstuk? Zijn eer is door de zondeval aangetast! De Bijbel spreekt daar juist wel over: 
“Nee, je hebt Mij met je zonden belast, Mij vermoeid met al je schulden…” (Js43:24 NBV). 
11 Het dichtste hierbij komt de passage waarin Anderson aangeeft dat bij de bekering ‘ons vlees niet werd weggenomen’. 
Alleen definieert hij het ‘vlees’ vervolgens als ‘in engere zin ons fysiek lichaam en in de breedste zin de instincten en behoeften 
die het heeft’ (Handboek, p.98). “Het vlees blijft wel bestaan na onze redding en is geconditioneerd om onafhankelijk van 
God te leven. De christen heeft dus de keuze òf naar het vlees te leven òf door de Geest.” (Handboek, p.96). “In veel moderne 
Bijbelvertalingen wordt het woord ‘vlees’ niet meer gebruikt, maar omschrijvingen als ‘zondige natuur’ of ‘oude natuur’. … 
Maar de term ‘natuur zou ook verwarrend zijn, omdat, zoals we al gezien hebben, christenen geen zondige natuur meer 
hebben maar deel hebben aan Gods natuur.” (Handboek, p.99). 
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spreekt: “Ik geloof persoonlijk dat het woord zonde in 
Romeinen 6:12 gepersonifieerd is en op de satan slaat” 
(De Bevrijder, p.86). 

wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte 
meegesleept en verlokt wordt. Daarna, als de begeerte 
bevrucht is, baart zij zonde” (Jk1:14-15). Vandaar dat we 
worden opgeroepen om elkaar elke dag te vermanen 
“opdat niemand onder u verhard wordt door het 
bedrieglijke van de zonde” (Hb3:13). 

Anderson leert dat met de zonde ook de satan zich 
toegang tot je leven verschaft: 

“In short, the primary ways in which Satan gains access to 
a believer’s life are through: 

• involvement in the occult and other counterfeit religions 
and practices. 

• our passively allowing lies and worldly philosophies to 
dominate our belief system. 

• abuse, molestation, neglect, and hurt from the past, and 
our subsequent believing of lies and harboring of anger 
and bitterness. 

• rebellion. 

• pride. 

• involvement in sins of the flesh, especially sexual sins. 

• passive acceptance of the sins of our ancestors.” 

(Getting anger under control) 

“Rebelling against God and the authorities He has set up is 
a very serious sin, for it gives Satan an opportunity to 
attack.” (Getting anger under control) 

Waarop baseert Anderson het dat ‘speciaal seksuele 
zonden’ de satan toegang verschaffen? En dat datzelfde 
gebeurt als je ‘wereldse filosofieën’ aanhangt, wat 
daarmee ook zou zijn bedoeld? Anderson gaat hiermee 
veel verder dan de Bijbel aangeeft. 

Zie voor de ‘passieve acceptatie van zonden van onze 
voorouders’, zie p.33. 

Anderson vindt de satan overal, tot in ons denken aan toe:  

“Er woedt een strijd om je denken. … Geloof satans 
bedrog nooit.” (Werkboek, p.8)  

“Iedereen heeft mentale bolwerken – denkpatronen die 
niet overeenstemmen met Gods waarheid. … Bolwerken 
zijn patronen van het vlees en zijn net zoiets als 
afweermechanismen. Het zijn diepgewortelde manieren 
van denken en geloven die zijn aangeleerd.” (Handboek, 
p.111). “Neil Anderson zegt: Bolwerken zijn denkpatronen 
die een gewoonte zijn geworden en die niet in 
overeenstemming zijn met het Woord van God” 
(Handboek, p.113). 

“Bolwerken worden ook gebouwd of versterkt als we 
steeds weer aan verleiding toegeven. Satan is de verleider 
die graag bolwerken in jouw leven wil opwerpen…” 
(Handboek, p.116). 

“Een sterfgeval in het gezin, een echtscheiding of een 
verkrachting. Ze bouwen een bolwerk op door de impact 
die ze hebben.” (Deelnemersgids, p.47). 

“Het eerste dat een computer doet als je hem aanzet, is 
een virusscan. Dat zouden wij ook moeten doen. We 
moeten alle plaatsen waar de vijand in ons leven een vaste 
voet heeft, aan het licht brengen en deze ‘opschonen’. Je 
hebt de mogelijkheid dit te doen wanneer we door de 
Stappen naar Vrijheid in Christus gaan.” (Handboek, 
p.120). 

2Ko10:4-5 is de favoriete passage van Anderson (en 
andere bevrijdingsleraars) als zou de satan een ‘vaste 
voet’ in ons denken hebben. Maar de uitleg dat de 
‘bolwerken’ slaan op ‘demonische bolwerken in ons 
denken’ is incorrect.  

1. De duivel wordt in de hele perikoop (2Ko10) niet 
genoemd, dus om te spreken over ‘demonische 
bolwerken’ is om te beginnen al inlegkunde.  

2. De passage handelt niet in het algemeen over zonde (of 
invloeden van de satan, op welk terrein dan ook), maar de 
context is heel specifiek. Er was partijvorming in Korinthe 
(waarop Paulus ook al in 1Ko was ingegaan) en zijn 
apostelschap werd door sommigen ter discussie gesteld. 
Heel 2Ko10 (net als 2Ko11 en 2Ko12) gaat hierover. De 
strijd die Paulus voert is dan ook niet tegen demonen, 
maar gericht op de tegenstand tegen zijn apostelschap en 
de hoogmoed van diegenen die zich tegen hem hadden 
gekeerd. Specifiek gaat het dan om de groep personen die 
zich ‘van Christus’ noemden – in tegenstelling tot andere 
partijen; 2Ko10:7; 1Ko1:12 – en die daarmee pochten op 
hogere kennis dan de anderen. Het zijn dan ook geen 
bolwerken in ons denken maar bolwerken bij de 
sektaristen in Korinthe.  

3. De ‘bolwerken’ van vs4 zijn min of meer synoniem met 
de ‘hoogte die zich verheft tegen de kennis van God’ uit 
vs5. Dat maakt duidelijk dat het niet zomaar om een 
‘denkpatroon’ gaat (laat staan de emotionele impact van 
een sterfgeval), maar om iets heel specifieks. De context 
maakt duidelijk dat het doelt op de geestelijke 
hoogdravendheid en het superioriteitsgevoel van de 
leiders in Korinthe die zich tegen Paulus verzetten en hun 
eigen ‘evangelie’ van hogere kennis verkondigden. Dat 
ging vergezeld van allerlei vermeende kennis en inzichten 
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in Gods gedachten. Paulus strijd was gericht tegen de valse 
leer die deze ‘superchristenen’ brachten. Dat zijn dan ook 
de ‘hoogten waren die zich verheffen tegen de kennis van 
God’ (2Ko10:5).  

4. De personen die door zulke ‘bolwerken’ gekenmerkt 
werden (of zulke bolwerken vormden), zijn dezelfde als de 
personen die Paulus lasterden dat hij ‘naar het vlees 
wandelde’ (2Ko10:2). Het effect van de bolwerken is dus 
tegenstand tegen Paulus’ apostelschap. Niet voor niets 
heeft Paulus eerder in de brief benadrukt dat God de 
kennis over Hem niet aan bombastische figuren heeft 
toevertrouwd, maar aan een Paulus die als een 
krijgsgevangene in een triomftocht wordt meegeleid ‘en 
de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt op elke 
plaats’ (2Ko2:14).  

5. De ‘wapens’ die Paulus in zijn strijd inzet (2Ko10:4) zijn 
geen bevrijdingsbedieningen, maar Gods Woord en de 
gerechtigheid (2Ko6:7; Ef6:17).  

6. De hele passage gebruikt militaire taal (strijd, wapens, 
bolwerken, hoogte, gevangennemen, tot gehoorzaamheid 
brengen). Deze strijd is (volgens de context) niet gericht 
tegen demonen, maar tegen de dwaalleraars in Korinthe.  

7. Als men dan de satan hier toch een rol bij wil geven, dan 
moet dat wel op de juiste manier gebeuren. De Korintiërs 
worden namelijk niet gewaarschuwd tegen de demonen in 
hun denken, maar tegen de misleiding van de demonen 
die in de woorden van de dwaalleraren tot hen komt! 
“Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde 
door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en 
afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid 
jegens Christus. Want als degene die komt een andere 
Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een 
andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, 
of een andersoortig evangelie dat u niet hebt 
aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen.” 
(2Ko11:3-4). “Want zulke mensen zijn valse apostelen, 
bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van 
Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich 
voor als een engel van het licht.” (2Ko11:13-14). 

Een juiste uitleg en toepassing van 2Ko10:4-5 houdt 
daarom precies het omgekeerde in van wat Anderson c.s. 
beweert: wij moeten de ‘bolwerken’ slechten in de vorm 
van christenen die menen boven Paulus’ apostelschap en 
zijn apostolische leer te kunnen uitgaan. Kortom: onze 
strijd is tegen christenen zoals Anderson zelf die een 
triomfalisme prediken dat tegen Gods Woord ingaat! 

Anderson leert dat Christus’ autoriteit over de satan (zoals 
getoond door de Heer Jezus tijdens de verzoeking in de 
woestijn en bijvoorbeeld bij het bestraffen van satan na 
Petrus’ impulsieve opmerking – Mt16:23) ook op ons zou 
zijn overgegaan. En dat wij dus ook de demonen moeten 
commanderen, bestraffen, etc. 

 

Er is geen enkele aanwijzing dat gelovigen de satan mogen 
bestraffen, of iets dergelijks. Het is niet alleen on-Bijbels 
(in de zin dat de Bijbel ons daarvoor geen enkel mandaat 
geeft) maar ook verwaand. Immers, engelen zijn weliswaar 
‘dienende geesten’ (Hb1:14) maar desalniettemin Gods 
schepselen met een hoge hemelse positie (dat geldt m.i. 
idem dito voor satan en zijn demonen).  

In dit kader is het opmerkelijk dat zelfs de aartsengel 
Michaël de satan niet durft te vervloeken! “De aartsengel 
Michael echter durfde, toen hij met de duivel redeneerde 
en redetwistte over het lichaam van Mozes, geen oordeel 
van lastering tegen hem uitbrengen, maar zei: Moge de 
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Heer u bestraffen!” (Jd:9).12 Aan christenen is (enkel) de 
opdracht gegeven om de duivel te weerstaan: 
“Onderwerpt u dan aan God. Weerstaat echter de duivel 
en hij zal van u vluchten” (Jk 4:7). Uit niets blijkt dat 
‘weerstaan’ een toespreken (laat staan: commanderen of 
vervloeken) van de duivel inhoudt. 

De overwinning over de satan is (enkel) behaald door de 
Heer Jezus: “En Hij heeft de overheden en de machten 
ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis 
over hen getriomfeerd” (Ko2:15). De Bijbel leert dat 
Christus de macht van de zonde en de satan heeft 
gebroken, zodat wij, in gemeenschap met Hem, in vrijheid 
tot zijn eer kunnen leven: “Wie de zonde doet, is uit de 
duivel, want de duivel zondigt van het begin af. Hiertoe is 
de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van 
de duivel zou verbreken. Ieder die uit God geboren is, doet 
de zonde niet, omdat Diens zaad in hem blijft; en hij kan 
niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.” (1Jh3:8-9). 

De Bijbel moedigt ons daarmee aan om ons op Christus te 
richten en de duivel min of meer te negeren. En als we dan 
zo nodig met de duivel willen strijden, moeten we geduld 
oefenen. Want de belofte van onze overwinning over de 
satan wordt (pas) in de toekomst realiteit, bij de 
wederkomst van de Heer Jezus: “De God nu van de vrede 
zal de satan spoedig onder uw voeten verpletteren” 
(Rm16:20). 

“Wij beschikken nu al over de volledige macht en 
zeggenschap over het rijk der duisternis” (De Bevrijder, 
p.73). 

“Wat is de positie van Jezus nu? Efeziërs 1:19-22 vertelt 
ons dat Hij gezeten is aan de rechterhand van God, de 
hoogste plaats van kracht en autoriteit, ‘hoog boven alle 
hemelse vorsten en heersers’. … Wat is dan onze plaats? 
‘Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en 
ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus 
Jezus’ (Efeziërs 2:6). Wij zitten samen met Hem, ver (niet 
maar een beetje) boven satan en alle demonische 
machten. … Christen hebben gezag over het koninkrijk van 
de duisternis, vanwege hun positie in Christus.” 
(Handboek, p.132). 

“‘Bill, there's a battle going on for your mind’, I said finally. 
‘I’m going to read some Scripture, and I’m going to pray 
out loud for you. I’m going to bind the enemy and stand 
against him.” (The bondage breaker) 

Het Bijbelse bewijs dat gelovigen macht hebben over 
demonen is non-existent. Anderson noemt Mt12:29 (maar 
de persoon die de sterke bindt is duidelijk de Heer Jezus 
zelf), Mt18:18 (maar het ‘binden’ heeft daar te maken met 
tucht in de kerk; er wordt met geen woord over demonen 
gerept) en het combineren van Ef1:18-21 met 2:5-6. Wat 
dit laatste betreft, omdat wij in Christus in de hemelse 
gewesten een plek hebben en Christus hoger is dan de 
hemelse machten, zouden wij macht hebben over 
demonen. Maar Ef2 gaat niet over enige macht of gezag 
van ons jegens demonen, maar over 1. de hoge positie die 
wij in Christus voor God hebben ontvangen (Ef2:1-10), en 
2. De eenheid tussen gelovigen uit de volken en die uit 
Israël (Ef2:11-22). 

Overigens, de satan zal te zijner tijd wel degelijk worden 
‘gebonden’. Misschien is het wat frustrerend om te 
ontdekken, maar God schakelt hiervoor (zelfs dan) geen 
mensen in. Het is een klusje voor één engel (Op20:1-2). 

                                                                 
12 Ook in de tijd van de Heer Jezus waren er ‘bezweerders’ die de duivel direct aanspraken en vervloekten. Zo zijn er teksten 
gevonden in Qumran van de Joodse gemeenschap aldaar (onderdeel van de Dode Zeerollen) die zeggen: “Maar vervloekt zij 
Belial om zijn vijandig voornemen en verwenst zij hij vanwege zijn schuldbeladen heerschappij. En vervloekt mogen zijn alle 
geesten van zijn erfdeel om hun goddeloos voornemen en verwenst mogen zij zijn vanwege al de daden van hun vuile 
onreinheid.” [1QMxiii]. “Dan zullen zij Belial verdoemen en zijn gehele schuldige erfdeel. Zij zullen het woord nemen en 
zeggen: ‘Vervloekt zij Belial in zijn duivelse voornemen en verdoemd zal hij zijn in zijn schuldige heerschappij. Vervloekt 
mogen worden alle geesten van zijn erfdeel in hun goddeloze overlegging’.” [4Q286]. 
Judas lijkt zich in zijn brief af te zetten tegen dergelijke (kennelijk zeer gebruikelijke) praktijken. Als er iemand is die het recht 
zou hebben om de satan te vervloeken, zou het de aartsengel Michaël wel zijn (Dn10:13,21; 12:1). Maar zelfs hij durfde dat 
niet (Jd:9). Alleen God komt dat recht toe. De context maakt overigens duidelijk dat het niet alleen om het vervloeken van 
satan gaat, maar om alle demonen (dat blijkt uit Jd:8 waar de personen genoemd worden tegen wiens praktijken Judas zich 
verzet: ‘zij verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden’, wat kennelijk heel algemeen over engelenmachten ging). 
De parallelpassage in 2Pt is trouwens ook heel generiek geformuleerd: “Overmoedig en arrogant als ze zijn, schrikken ze er 
niet voor terug hemelse machten te lasteren, terwijl zelfs engelen, in kracht en macht toch hun meerderen, het niet 
aandurven om die machten namens de Heer te beschuldigen en te veroordelen” (2Pt2:10-11 NBV). 
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God heeft kennelijk geeneens een legioen engelen nodig 
om de eindoverwinning te behalen. Evenmin behoeft Hij 
een groep gelovigen die allerlei bezweringsformules 
uitroepen. Eén (potige?) engel volstaat hiervoor. Wij 
spelen daarin geen enkele rol… 

Er zijn trouwens wel teksten die de apostelen macht geven 
om demonen uit te drijven (Mk16:17), maar: 1. Alle 
uitdrijvingen die de Bijbel noemt, betreffen uitdrijvingen 
bij ongelovigen. 2. Er zijn geen voorbeelden van 
demonenuitdrijving te vinden in de apostolische brieven, 
of instructies daartoe. Na de (enkele) voorvallen uit het 
boek Handelingen blijft het op alle fronten stil (Hd5:16; 
8:7; 16:16-19; vgl. 19:13-16). Het is daarmee maar de 
vraag in hoeverre die opdracht ook nog voor vandaag van 
toepassing is. 3. Er is geen enkel voorbeeld, laat staan 
opdracht of hint in het NT die het uitdrijven van demonen 
verbindt met een persoonlijke strijd van een gelovige met 
de duivel (die is er namelijk niet), of met de pastorale 
praktijk.  

Het is overigens opmerkelijk dat Anderson wel spreekt 
over onze positie met de Heer Jezus in de hemelse 
gewesten, maar vervolgens verzwijgt welke toepassing het 
NT daar zelf aan verbindt: “…opdat nu aan de overheden 
en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente 
de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt” 
(Ef3:10). De gemeente vormt niet zijn doen maar in zijn 
bestaan (zie de context van Ef3:1-13) een getuigenis van 
Gods grootheid jegens de hemelse machten! 

Anderson praat zijn lezers aan dat wij de satan kunnen 
weerstaan en verjagen door voorgedrukte ‘formules’ uit te 
spreken: “Satan is een leugenaar en bedrieger, en hij heeft 
alleen macht over je, als je in zijn leugens gelooft. … De 
Stappen zijn een kans voor jou om God te ontmoeten, 
onze wonderbare Raadsman, door je aan Hem te 
onderwerpen en weerstand te bieden aan de duivel. Ze 
zijn een middel om persoonlijke en geestelijke problemen 
op te lossen.” (Werkboek, p.7-8). 

“Als de deelnemers een geloofsbelijdenis in God hebben 
uitgesproken, kan satan hen geen kwaad doen, omdat hij 
dan geen autoriteit over hen heeft” (Handboek, p.184). 

“Overigens, door volume wordt onze autoriteit niet 
groter! Het is niet nodig om tegen de duivel te 
schreeuwen. Als je schreeuwt en tiert, sta je niet in je 
gezag, maar ondermijn je het juist.” (Handboek, p.134). 

Wat is dat: ‘in je gezag staan jegens de duivel’ of ‘onder 
autoriteit van de duivel zijn’? Er is kennelijk een complexe 
‘gezagstheologie’ ontwikkeld, maar waarover de Bijbel in 
alle talen zwijgt. Met een citaat van Anderson zelf: “Het is 
verontrustend als zulke praktijken onze kerken 
binnenkomen...” (Handboek, p.135). 

Nergens in de Bijbel wordt ook maar enige formule 
genoemd om tegen de duivel uit te spreken. Het bezweren 
van demonen door middel van formulegebeden heeft 
meer weg van heidense rituelen en middeleeuws 
exorcisme dan met de Bijbel. Daarbij is het mede 
gebaseerd op magisch denken (of zelfs bijgeloof), als zou 
de duivel zich laten weerhouden door een ‘toverformule’. 
De Bijbel geeft hiervoor niet de minste aanwijzing. 

Maar mocht een gelovige toch tot de satan willen spreken 
(wat de Bijbel nergens aanraadt en alleen al daarom 
weinig opbouwend kan zijn!), dan zou eerder het 
voorbeeld van de Heer Jezus leidend moeten zijn, die de 
duivel verjaagd heeft door het citeren van de Bijbel. De 
Heer Jezus pareerde de verzoekingen van de duivel 
namelijk drie maal met een citaat uit het boek 
Deuteronomium (Mt4:4,7,10). 

Maar, zoals gezegd, onze overwinning over de satan ligt 
besloten in de overwinning van de Heer Jezus: “En zijzelf 
hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en 
door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun 
leven niet liefgehad tot de dood toe” (Op12:11). Het 
‘woord van hun getuigenis’ houdt niet het toespreken van 
satan in, maar het spreken jegens anderen over de Heer 
Jezus. 
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Volgens Anderson moeten we ons gedrag geleidelijk 
‘herprogrammeren’ om te leren te leven in 
overeenstemming met God. 

“… het vlees [al die voorgeprogrammeerde, aangeleerde 
gewoonten gewoonten en denkpatronen]” (Handboek, 
p.121). 

“Als je computer slecht geprogrammeerd is, kan deze 
opnieuw geprogrammeerd worden. Je kunt zelfs je denken 
herprogrammeren met de waarheid. Maar je moet wel 
willen. Je moet ervoor willen kiezen.” (Handboek, p.120). 

 

Voor Anderson bestaat er geen (erf)zonde. Ons vlees is 
niet slecht, maar enkel ‘verkeerd geprogrammeerd’. Voor 
Paulus is de zonde intrinsiek slecht: “Want ik weet dat in 
mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont” (Rm7:18). 

Daarnaast leert Anderson dat je dit probleem eenvoudig 
zelf kunt oplossen, ‘als je er maar voor kiest’. Kent 
Anderson dan zijn Bijbel niet? “Want wat voor de wet 
onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos 
was - God heeft, doordat Hij zijn eigen Zoon in een 
gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de 
zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld” 
(Rm8:3). Het zondeprobleem wordt niet door 
‘herprogrammering’ opgelost, maar door Gods oordeel 
over de zonde(macht) in Christus op het kruis: “Hem die 
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God 
in Hem” (2Ko5:21). 

“Onze oude mens is met Hem gekruisigd, opdat het 
lichaam van de zonde te niet gedaan zou zijn, opdat wij 
niet meer de zonde dienen” (Rm6:6). Niet wij vernieuwen 
onszelf, maar God heeft ons volledig herschapen: “Wat uw 
vroegere wandel betreft, hebt u de oude mens afgelegd, 
die ten verderve gaat overeenkomstig zijn bedriegelijke 
begeerten, en bent u vernieuwd in de geest van uw 
denken, en hebt u de nieuwe mens aangedaan, die 
overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid 
en heiligheid.” (Ef4:22-24). 

“De gevallen wereld waarin we leven is vijandig ten 
opzichte van God: … we zijn geconditioneerd om ons 
eraan aan te passen. Toen je in de wereld kwam, had je 
een lichaam, maar een geest die dood was. Je ‘harde 
schijf’ was grotendeels onbeschreven. Je nam 
eenvoudigweg manieren van denken uit je omgeving 
over.” (Handboek, p.114). 

 “If the strongholds in your mind are the result of 
conditioning, then you can be reconditioned by the 
renewing of your mind. Anything that has been learned 
can be unlearned.’ (Victory, p.166v) 

“Schrijf een gebed of verklaring gebaseerd op de formule: 
‘ik verwerp de leugen dat… ik verklaar de waarheid dat…’. 
Lees ten slotte de Bijbelteksten en spreek gedurende 40 
dagen elke dag het gebed of de verklaring hardop uit. … 
Waarom 40 dagen? Psychologen vertellen ons dat het 
ongeveer zes weken duurt om een gewoonte aan of af te 
leren. Zodra de vijand geen vaste meer in je leven heeft, is 
een geestelijk bolwerk niet meer dan een gewoonte 
geworden.” (Handboek, p.207v). 

“Weet dat het slechten van een bolwerk en negatieve 
gedachten loslaten, heel wat tijd neemt. Het vraagt 
inspanning. We moeten voor het langetermijneffect gaan. 
… Stel dat je worstelt met pornografie. Dat is een bolwerk 
en het zal tijd nemen het te ontmantelen. … Het zal 
langere tijd een inspanning vragen, maar je mag 
verwachten dat je denken met de tijd rein zal worden en 
die gedachten zullen vervagen.” (Handboek, p.210). 

Als gevolg van zijn versimpelde visie op de zondeval, 
simplificeert Anderson ook het proces van levensheiliging 
tot ‘herprogrammering’ – een activiteit die we vooral zelf 
moeten ondernemen. 

Anderson spreekt veel over onze ‘identiteit in Christus’: 
“Als onze identiteit in Christus het sleutelwoord is tot 
volwaardigheid, zult u zich afvragen: “Waarom hebben 
zoveel christenen dan problemen met hun gevoel van 
eigenwaarde, hun geestelijke groei en volwassenheid? 

Vrijwel alle bewijsteksten die Anderson hiervoor noemt 
handelen niet over onze identiteit in Christus maar over 
onze relatie met Christus. Het NT legt namelijk niet zozeer 
nadruk op wie wij in onszelf zijn, maar op wie Christus voor 
ons is en wie wij in Hem voor God zijn: “terwijl Hij ons 
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WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ZEGT 

Omdat we door de duivel bedrogen zijn. Het beeld van 
onze ware identiteit in Christus is verwrongen door de 
grote bedrieger zelf.” (Overwinning, p.21). 

 

tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor 
Zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn 
wil…” (Ef1:5). 

In zijn algemeenheid heeft God de mens geschapen om in 
gemeenschap met Hem te leven. De ‘identiteit’ van Adam 
of de gelovige vormt niet het centrale thema van de Bijbel; 
dat is veeleer de ‘relatie’ tussen Adam (of de gelovige) en 
God (of de Heer Jezus). De Bijbel spreekt niet over 
‘eigenwaarde’, maar over ons zijn ‘in Christus’ (dus in 
andere zin dan Anderson stelt): “mijn kinderen, van wie ik 
opnieuw in barensweeën ben, totdat Christus gestalte in u 
krijgt” (Gl4:19). Geloofsgroei is niet het omkeren van een 
negatief zelfbeeld in een positief zelfbeeld. Maar het is 
leren ‘leven in Christus’: “Ik ben met Christus gekruisigd en 
ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu 
leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van 
God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft 
overgegeven” (Gl2:20). 

“You must see yourself as a child of God in order to live 
like a child of God” (Victory, p.50) 

Om te leven als kind van God moeten we ons niet op 
onszelf richten, maar op Christus: “Geliefden, nu zijn wij 
kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij 
zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij 
Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 
En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij 
rein is.” (1Jh3:2-3). 

<Gebed voor het slapen:> “Voor bescherming tegen iedere 
mogelijke aanval van satan en zijn demonen terwijl ik 
slaap, vertrouw ik mijzelf aan u toe. Bescherm mijn 
denken tegen nachtmerries.” (Werkboek, p.55). 

Wat is de Bijbel soms toch heerlijk nuchter: “Drukte leidt 
tot dromerij en veel praten tot gebazel” (Pr5:2 NBV). 

“If you don’t make a verbal dedication of your child to the 
Lord as a good steward, Satan may attempt to claim 
ownership. Since he is the god of this world, anything that 
is left unprotected, unclaimed or uncared for is fair game 
and potentially subject to him. … Presenting your child to 
God through making a verbal dedication is a primary way 
to protect him from Satan’s destructive plans.” (Praying 
for your children) 

Waar staat in de Bijbel dat alles, inclusief je kinderen, die 
‘onbeschermd’ zijn, een prooi voor satan vormen? En waar 
staat dat je dat met het uitspreken van een formule kunt 
voorkomen? 

“Adopted children are vulnerable to demonic influence. … 
Satan attempts to claim ownership of anyone not 
committed to the Lord Jesus Christ and under His 
authority. Since these children have not been under the 
spiritually protective care of Godly parents, they come to 
their new adopted parents with spiritual problems. … 

If you are thinking of adopting a child, we recommend that 
you work with an agency that locates adoptive parents 
before the child is born. If at all possible you should be 
present at the time of birth and bring the child home from 
hospital.” (Praying for your children) 

Dit is ronduit gebazel. Hebben adoptiekinderen problemen 
omdat er niemand was die ‘geestelijke bescherming’ over 
hen heeft afgeroepen voordat ze geboren werden? Wat 
houdt het eigenlijk in dat de satan ‘eigendom probeert te 
claimen’? 

Helaas, dit is de geestelijke wereld volgens Anderson. En 
waarop de cursus Vrijheid in Christus voortborduurt en 
uitwegen bedenkt… 

“Sometimes the reality of sin and the presence of evil may 
seem more real than the reality and presence of God, but 
that's part of Satan's deception. He is a defeated foe, and 
we are in Christ the eternal Victor. That’s why we worship 
God: to keep His divine attributes constantly before us in 
order to counter Satan's lies. A true knowledge of God and 
our identity in Christ is the greatest determinant of our 
mental health. A false concept of God and the misplaced 
deification of Satan are the greatest contributors to 
mental illness.” (The bondage breaker, p.105). 

In de Bijbel gaat het er nimmer om dat wij overwinnaars 
over de satan zijn en dat wij God eren omdat Hij zo’n 
handige hulp is in het bestrijden van de satan. In de Bijbel 
gaat het enkel om de eer van God: “Niet ons, o HERE, niet 
ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om 
uw trouw” (Ps115:1). 

Trouwens, fijn dat we meteen te weten komen wat de 
belangrijkste oorzaak van ‘geestesziekten’ is: een fout 
godsbeeld en misplaatste vergoddelijking van de satan… 
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D. De bevrijdingsbediening (principes) 

 De bevrijdingstheologie is breder dan alleen Anderson. Anderson is een (naar men zegt: gematigde) 

proponent hiervan, maar de belangrijkste principes worden door de verschillende vertegenwoordigers 

gedeeld. Anderson onderscheidt zich door niet de ‘machtsconfrontatie’ aan te gaan maar een zogenoemde 

‘waarheidsconfrontatie’. De onderstaande bespreking is daarom iets breder dan enkel de leer van 

Anderson. 

 Kenmerkend voor de bevrijdingstheologie is dat men een geheel eigen terminologie heeft opgebouwd, die 

afgezien van soms oppervlakkige overeenkomsten, geen enkele basis in de Bijbel vindt: 

1. De duivel ‘een vaste voet geven’ en ‘bolwerken in je denken hebben’. 

2. Iemand ‘leegbidden’ of ‘reinbidden’. 

3. Personen, ruimten of gebouwen ‘vrijzetten’, een anglicisme [set free] voor ‘bevrijden’. 

4. Bepaalde personen ‘doodbidden’ (een christelijke variant op zwarte magie). 

5. Non-stop bidden of in de nacht bidden, wat het gebed meer kracht zou verlenen. 

6. Je ‘identiteit in Christus’ kennen en deze tegen satan en demonen ‘proclameren’. Of in varianten: ‘je 

autoriteit nemen’, ‘in je gezag staan’ of ‘je koninkrijksautoriteit gebruiken’, ‘Jezus’ overwinning 

proclameren’ door een ‘Jezusmars’, een ‘gebedswandeling’ of een ‘spirituele wandeling’ volgens een 

bepaald patroon (de ‘voetzooltheologie’ of de ‘Jerichotheologie’). 

 De argumentatie is – behalve op losse aanhaling van Bijbelteksten die bij nadere lezing de lading in 

verreweg de meeste gevallen niet dekken – ook gebaseerd op: 

1. ‘ervaringen’ vanuit de praktijk van de bevrijdingsbediening,  

2. een beroep op de vroege kerk (uit geschriften met een complexe mix van Bijbelse gedachten, heidense 

praktijken, rituelen en bijgeloof),  

3. bekentenissen van demonen tijdens bevrijdingsbedieningen (!) en van personen die vanuit het 

occultisme komen (!),  

4. nieuwe ‘openbaringen’ van de Heilige Geest aan de bevrijdingsbedienaar, en vooral: 

5. het voortdurend elkaar napraten.  

 De bevrijdingsbediening kent verschillende verschijningsvormen. Er zijn een aantal gebieden die in de 

meeste bevrijdingsbedieningen (in de één of andere vorm) terugkomen: 

SAMENVATTING VAN DE BEVRIJDINGSBEDIENING13 KRITISCHE VRAGEN 

Innerlijke genezing. Vaak als iemand is misbruikt, 
afgewezen, gekwetst of pijn aangedaan, op wat voor 
manier dan ook, is er een emotionele wond die moet 
worden genezen. Demonen zullen deze wonden en 
zwakke punten gebruiken om ons in gevangenschap te 
houden of opnieuw binnen te komen. Innerlijke genezing 
is een cruciale stap in het totale genezingsproces dat moet 
plaatsvinden in het leven van velen die op zoek zijn naar 
verlossing. 

 Waar staat in de Bijbel dat demonen emotionele 
wonden misbruiken? 

 Waar staat in de Bijbel dat de christen het risico loopt 
dat demonen bij hen binnenkomen? 

 Waar staat sowieso dat elke christen voor zijn 
bekering door demonen bezet was? (‘opnieuw 
binnenkomen’) 

 Wie zijn de ‘velen die op zoek zijn naar verlossing’? Als 
dit gelovigen zijn, na hun bekering, is het ‘innerlijke 
genezingsproces’ dan een noodzakelijke voorwaarde 
voor de verlossing (zodat men er na de bekering nog 
niet is)? 

                                                                 
13 De vier besproken onderdelen zijn afkomstig van een uitleg van het bevrijdingspastoraat (zoals gevonden op internet). De 
meeste onderdelen komen ook bij Anderson terug, zij het dat de terminologie iets afwijkt. Anderson prefereert te spreken 
over je ‘identiteit in Christus’ in plaats van innerlijke genezing. De bolwerken komen wel in deze vorm bij hem terug. De term 
‘rechtsgronden wegnemen’ ben ik niet bij Anderson tegengekomen, maar de basis voor de zeven stappen komt in de praktijk 
op hetzelfde neer. En ten slotte drijft Anderson demonen uit in de zin dat een ‘waarheidsconfrontatie’ de ‘vaste grond voor 
de duivel’ wegneemt.  
Overigens is Anderson in één ding te prijzen en dat is dat hij – in tegenstelling tot andere ‘bevrijdingsbedienaars’ – geen 
bijzondere rol voor zichzelf claimt. Demonen worden bij hem niet uitgedreven door bemiddeling van iemand anders, maar 
het slachtoffer doet dat zelf door de satan te ‘confronteren’ met de waarheid. 
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SAMENVATTING VAN DE BEVRIJDINGSBEDIENING13 KRITISCHE VRAGEN 

 Waar staat in de Bijbel dat zulke ‘innerlijke genezing’ 
cruciaal is? (N.B. het woord cruciaal is afgeleid van het 
Latijnse crux, ‘kruis’!) 

Afbreken van bolwerken (emotionele blokkades). 
Bolwerken zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de 
loop van de tijd ontwikkelen en worden vaak opgezet en 
gevoed door demonen met leugens en bedrog. Misleiding 
is een van de belangrijkste wapens van de duivel, omdat 
het de bouwstenen zijn voor een bolwerk. Demonen 
gedijen op bolwerken, en gebruiken ze om mensen te 
belasten en te kwellen. Het niet (volledig) afbreken van 
bolwerken kan de bevrijding tegenhouden en voorkomt 
dat we in volledige geestelijke vrijheid kunnen wandelen. 

 Waar staat in de Bijbel dat onjuiste denkpatronen 
‘bolwerken van demonen’ zijn? 

 Waar staat in de Bijbel dat denkpatronen ‘opgezet en 
gevoed worden’ door demonen? 

 Waaruit kan men weten/bewijzen dat dit ‘vaak’ 
gebeurt? 

 Waar staat in de Bijbel dat misleiding ‘bouwstenen 
voor een bolwerk’ vormt? 

 Waar in de Bijbel staat dat demonen ‘gedijen op 
bolwerken’? 

 Waar staat in de Bijbel dat demonen 
mensen/christenen ‘belasten en kwellen’? 

 Waar staat in de Bijbel dat je bevrijding wordt 
‘tegengehouden’ als je de bolwerken niet (volledig) 
afbreekt? 

 Waar staat in de Bijbel dat we pas in volledige 
geestelijke vrijheid kunnen wandelen als de 
bolwerken zijn afgebroken? 

Rechtsgronden wegnemen. Rechtsgronden zijn zaken die 
demonen het recht geven om ons in gevangenschap te 
houden. Veelal is het belangrijk om deze rechtsgronden te 
herkennen en weg te nemen voordat er bevrijding kan 
plaatsvinden of demonen kunnen worden uitgedreven. 

 Waar staat in de Bijbel dat demonen christenen ‘in 
gevangenschap’ kunnen houden? 

 Waar staat in de Bijbel dat demonen daarvoor 
‘rechtsgronden’ hebben die hun daartoe ‘het recht 
geven’? 

 Waar staat in de Bijbel dat je als christen pas vrij kunt 
zijn als die rechtsgronden ‘herkend en weggenomen’ 
zijn? 

 Waar staat in de Bijbel dat voordat demonen sowieso 
uitgedreven kunnen worden, eerst die rechtsgronden 
‘herkend’ moeten zijn? 

Het uitdrijven van demonen. Dit vereist twee 
basiselementen: kennis van uw autoriteit in Jezus Christus 
over de machten van de vijand en geloof en vertrouwen in 
die autoriteit. Demonen worden uitgedreven met een 
simpel commando als: “Ik gebied je demon van angst in de 
naam van Jezus, ga uit”. 

 Waar staat in de Bijbel dat een christen ‘in Jezus 
Christus autoriteit heeft over de machten van de 
vijand’? 

 Waar staat in de Bijbel dat ‘kennis van je autoriteit in 
Jezus Christus en geloof en vertrouwen in die 
autoriteit’ essentieel zijn in ons geloofsleven? 

 Waar staat in de Bijbel dat je demonen ‘met een 
simpel commando’ kunt uitdrijven? 

 Waar staat in de Bijbel dat christenen demonen 
kunnen ‘gebieden’? 

 Waar in de Bijbel staat dat er ‘demonen van angst’ 
bestaan? 

 

 Het is frappant dat het beeld dat Anderson en andere bevrijdingsbedienaars van de demonische wereld 

schetsen sterk overeenkomt met de wijze waarop (boze) geesten in het animisme worden gezien:14 

Demonen bezitten veel macht (meer dan de Bijbel aan hen toeschrijft!) en grote invloed (ook op steden, 

organisatie, kerken, kamers, etc.). Demonen zijn overal (in plaatsen, personen, etc.) en door 

                                                                 
14 Dit ondanks dat Anderson zich uitput om het ‘niet-Westerse wereldbeeld’ van het animisme af te zetten tegen zijn ‘Bijbelse 
wereldbeeld, ‘wat werkelijk waar is’ (Handboek, p.84,86). De beschrijving die Anderson van het animisme geeft, kan evenwel 
1-op-1 op zijn eigen ‘Bijbelse’ wereldbeeld worden geplakt: “Als je met deze wereldvisie bent opgegroeid en er is iets 
vervelends in je leven gebeurd, dan bekijk je dit door het filter van jouw wereldbeeld om het te snappen. Grote kans dat je 
dan direct hebt gedacht dat iemand de universele kracht of de geesten aan het manipuleren is tegen jou. … Als je dit beeld 
van de realiteit voor waar hebt aangenomen dan is de kans groot dat je voortdurend in angst leeft. Angst dat iemand anders 
de universele kracht beter beheerst dan jij of dat je per ongeluk een geest verstoort die zich tegen jou zal keren.” (Handboek, 
p.84). Men hoeft hiervoor slechts het woord ‘iemand’ te vervangen door ‘de satan’… 
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gebeurtenissen kan men (gewild of ongewild) door hen worden ‘gedemoniseerd’: door contact met 

bepaalde voorwerpen, door vloeken, door het erven van voorouders, door het betreden van ruimten, etc.. 

Vrijwel alle zonden (hebzucht, woede, begeerte, trots enz.) worden gezien als het gevolg van demonische 

werkingen en er zouden zelfs demonen bestaan die specifiek met bepaalde zonden zijn verbonden 

(demonen van hebzucht, woede, begeerte, trots, enz.). In de Bijbel is hiervoor niet de minste aanwijzing.15 

Bevrijding vindt eveneens plaats door het uitspreken van formules, bezweringen, etc., waarbij men stelt 

dat als de demonen maar zijn weggestuurd, de problemen (zonden) zullen zijn opgelost – wat feitelijk een 

vorm van magisch denken is. 

 Overigens heeft dit beeld van demonen de laatste jaren meer en meer ingang gevonden, mede vanwege 

invloeden vanuit bijvoorbeeld de New Age en seculiere literatuur (bijv. de Harry Potter boeken). Maar ook 

de boeken van Frank Peretti zijn hieraan debet. De ‘geestelijke strijd’ van gelovigen tegen de zonde 

(Rm7:23; Hb12:4; Jk4:1; 1Pt2:11), tegen vervolging en verdrukking (2Ko7:5; Fp1:30; 1Th2:2; 1Tm1:18; 6:12; 

2Tm4:7; Hb10:32) en voor de verspreiding van het evangelie (1Th2:2) is hierdoor gaandeweg veranderd in 

een ‘strijd tegen geestelijke machten’ – een gedachte die vreemd is aan het NT (voor Ef6:12 zie p.21). 

 Andersons visie op de geestelijke wereld is kortweg dualistisch van aard. Dat wil zeggen dat God en satan 

beide lijken te strijden om de christen (maar waarbij de christen de strijd in hoge mate zelf moet zien uit te 

vechten!). Hoewel de Heer Jezus de satan op Golgotha heeft verslagen (Hb2:14-15; 1Jh3:18) en de christen 

uit het machtsgebied van de satan is overgeplaatst in het machtsgebied van Christus (Ko1:13), zou de satan 

nog zoveel macht hebben dat de christen een speelbal is tussen God en satan. Afhankelijk van de mate 

waarin de christen de satan weerstaat en wegstuurt, komt hij dichter bij God. Of in de terminologie van 

Anderson: Hoe meer de christen de bolwerken van de satan neerhaalt, hoe meer hij in de vrijheid van 

Christus komt. 

 Het contrast met het Bijbelse onderwijs kan nauwelijks groter zijn. Wanneer de apostelen het probleem 

van de zonde in het leven van de christen behandelden, wat zij in de meeste van hun brieven doen, 

brengen zij nooit zulke dingen ter sprake als demonisatie, overgeërfde vloeken of stappenplannen. De 

reden waarom deze dingen niet behandeld worden in de apostolische brieven is dat deze eens en voor 

altijd zijn afgehandeld op het kruis van Golgotha en de gelovige sindsdien volmaakt is in Christus! Wat de 

apostelen ons voorhouden is niet om ons op de satan te richten, met zijn invloed en listen, maar om ons 

oog op de Heer Jezus gericht te houden: “Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en 

voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet 

                                                                 
15 De ‘stomme en dove geest’ in Mk9:25 is een aanduiding voor de onreine geest die in de maanzieke jongen zat en hem 
kennelijk verhinderde te praten en luisteren. Deze jongen was bezeten, maar dat is heel wat anders dan demonen die in 
christenen zouden werken om aan te zetten tot bepaalde zonden.  
De enige plaatsen waar met betrekking tot christenen over een ‘geest’ wordt gesproken (afgezien van de Heilige Geest) zijn:  

 Rm8:15: De ‘geest van slavernij’ staat tegenover de ‘geest van zoonschap’. Hiermee wordt geen ‘demon’ bedoeld maar 
aangegeven dat de Heilige Geest geen slavernij brengt, maar ons juist als ‘zonen’ tot God wil laten naderen. 

 Rm11:8: De ‘geest van diepe slaap’ over Israël vormt beeldspraak voor de ‘roes’ die God over zijn volk brengt. Vergelijk 
Js29:10 (dat wordt geciteerd) met Js29:9. Het komt overeen met de ‘verharding’ en ‘bedekking’ van 2Ko3:14-16. 

 2Ko4:13: De ‘geest van geloof’ is net zo min een demon (of engel) als de ‘geest van zachtmoedigheid’ in 1Ko4:21 en 
Gl6:1 en de ‘geest van wijsheid en openbaring’ in Ef1:17. Ook dit vormt beeldspraak. 

 2Tm1:7: De ‘geest van bangheid’ hebben wij juist niet gekregen. Het gaat erom dat God zijn Heilige Geest gegeven 
heeft, en die Zich niet uit in bangheid, maar in ‘kracht, liefde en bezonnenheid’. 

 1Jh4:3: De ‘geest van de antichrist’ is niet anders dan de ‘geest van de dwaling’ (1Jh4:6), een algemene aanduiding van 
de misleiding en dwaling die de satan de wereld instrooit (als voorloper voor de antichrist die zich in de eindtijd als 
persoon zal openbaren). 

Ook blijkt uit niets dat de ‘werking van krachten’ (1Ko12:10) op het uitwerpen van demonen betrekking heeft. Evenzo, 
wanneer Paulus in 1Ko12:10 spreekt over de gave van ‘onderscheidingen van geesten’, wordt niet gedoeld op het kunnen 
herkennen van verschillende soorten demonen (daarvoor is geen enkele aanwijzing in de context), maar over het 
beoordelen van de ‘geest’ die zich in de gemeente manifesteert, bijvoorbeeld wanneer wordt geprofeteerd (zie de direct 
hiervoor genoemde gave in de lijst). Dit komt dus overeen met 1Ko14:29: “Laten twee of drie profeten spreken en laten 
de anderen het beoordelen” en 1Th5:20-21: “Veracht de profetieen niet, maar beproeft alles, behoudt het goede”. 
Kennelijk heeft God sommigen daarvoor ook een gave gegeven. 
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afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon 

van God.” (Hb12:2 NBV). 

WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ZEGT 

“De vraag is: ‘Leef je in de overwinning in de vrijheid van 
Christus of leef je in gebondenheid, hoe subtiel of sterk 
ook?” (Werkboek, p.7) 

“Christus biedt jou vrijheid aan, vrijheid van persoonlijke 
of geestelijke conflicten, vrijheid van zonde en negatieve 
invloeden uit je verleden, vrijheid van verminkende 
gevolgen van schuld en het niet kunnen of willen 
vergeven. … Vrijheid opent de weg naar het kennen, het 
liefhebben, het aanbidden en het gehoorzamen van God. 
… Het betekent niet langer toegeven aan de verlangens 
van het vlees.” (Werkboek, p.7). 

Volgens de Bijbel wordt de macht van de duivel bij de 
bekering gebroken. Dat is alles. En dat is voldoende: 
“opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht, en 
van de macht van satan tot God, opdat zij vergeving van 
zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen 
door geloof in Mij” (Hd26:18). “Want zelf vertellen zij van 
ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich van de 
afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en 
waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te 
verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, 
die ons redt van de komende toorn.” (1Th1:9-10). 

Anderson stelt dat wij als christenen iets zouden moeten 
doen om deze vrijheid (praktisch) te ervaren. Alle door 
Anderson genoemde ‘voordelen’ van de vrijheid, verbindt 
de Bijbel enkel met de bekering (het herstel van de relatie 
van God). Daarvoor is geen zeven-stappenplan nodig: 
“Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God 
zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, 
opdat Hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij 
het zoonschap zouden ontvangen” (Gl4:4-5). “Want de 
wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij 
vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want 
wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het 
vlees krachteloos was - God heeft, doordat Hij zijn eigen 
Zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en 
voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees 
veroordeeld; opdat de rechtvaardige eis van de wet 
vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, 
maar naar de Geest” (Rm8:2-4). “Daar wij dus, broeders, 
vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom 
door het bloed van Jezus…” (Hb10:19) 

“Als je nu geen vrijheid ervaart, dan kan het zijn dat je niet 
standvastig bent geweest in het geloof, of niet leeft naar 
wie je nu in Christus bent. Op de een of andere manier zit 
je opnieuw onder een slavenjuk (zie Galaten 1:5). Je 
eeuwige bestemming staat niet op het spel, maar je 
dagelijkse overwinning wel.” (Werkboek, p.7). 

Het slavenjuk van Gl5:1 (niet Gl1:5!) doelt op de wet. Dat 
heeft niets te maken met een ‘niet standvastig zijn in je 
geloof’ of een ‘niet leven naar wie je nu in Christus bent’.  

Maar waar staat in de Bijbel dat we dagelijks een 
‘overwinning’ moeten behalen? We zijn toch al “meer dan 
overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad” 
(Rm8:37). Moeten we nu toch weer zelf allerlei 
overwinningen gaan behalen?  

De Bijbel spreekt niet zozeer over het ‘niet ervaren van 
vrijheid’, maar wel over het “bedenken van de dingen die 
boven zijn, niet die op de aarde zijn” (Ko3:2). De sleutel 
staat in het volgende vers: “Want u bent gestorven en uw 
leven is met Christus verborgen in God.” (Ko3:3).  

Anderson leert consequent dat bevrijding van demonen 
plaatsvindt door de waarheid. Basisteksten daarbij zijn 
Jh8:36: “Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk 
vrij zijn” en Gl5:1: “Voor de vrijheid heeft Christus ons 
vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een 
slavenjuk binden” (Gl5:1). 

Hier kunnen we kort over zijn: Jh8:36 gaat niet over 
bevrijding van demonen maar over bevrijding van zonde 
(vs34; de satan wordt wel in vers 44 genoemd, maar daar 
gaat het niet zozeer over de tegenstelling: slaaf-vrijheid, 
maar over de tegenstelling: leugen-waarheid). En Gl5:1 
gaat evenmin over vrijheid van demonen, maar over de 
vrijmaking van de wet (en legalisme).  

Volgens Anderson was de duivel de machthebber van de 
aarde tussen de Hof van Eden en de overwinning van de 
Heer Jezus. “Feitelijk hebben Adam en Eva hun recht om 
te heersen over de wereld overgedragen aan satan. 

Satan is de ‘overste van de wereld (kosmos)’ (Jh12:31; 
14:30; 16:11) en de ‘god van deze eeuw (ajoon)’ (2Ko4:4), 
d.w.z. degene die het wereldsysteem beheerst en daarmee 
denken van mensen beïnvloed en mensen in zijn macht 
heeft. Maar nergens in de Bijbel staat de satan de koning, 
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Daarom noemde Jezus hem ‘de heerser van deze wereld’ 
(Johannes 12:31)” (Handboek, p.126). 

“Satan's claim that the earth "has been handed over to 
me, and I give it to whomever I wish" (Luke 4:6) was no lie. 
He took authority when Adam abdicated the throne of 
rulership over God's creation at the fall. Satan ruled from 
Adam until the cross. The death, resurrection, and 
ascension of Christ secured forever the final authority for 
Jesus Himself (Matthew 28:18). That authority was 
extended to all believers in the Great Commission so that 
we may continue His work of destroying the works of the 
devil (1 John 3:8).” (The bondage breaker) 

“But as long as we live on the earth, we are still on Satan's 
turf. He will try to rule our lives by deceiving us into 
believing that we still belong to him. As aliens in a foreign, 
hostile kingdom, we need protection from this evil, 
deceptive, hurtful tyrant.” (The bondage breaker) 

heerser of machthebber van de aarde (gè) is of was. Dat is 
namelijk God zelf, zowel vóór als na Golgotha: ‘Uwer is de 
hemel, uwer is ook de aarde; de wereld en haar volheid, 
Gij hebt ze gegrond’ (Ps89:12). ‘Want de aarde en de 
volheid is van de Heer’ (1Ko10:26). 

“We zitten midden in een veldslag, of we dat nu leuk 
vinden of niet. Paulus zegt ons nadrukkelijk, dat we niet te 
strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 
gewesten (Efeziërs 6:10vv).” (Deelnemersgids, p.50). 

“Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen 
de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de 
geestelijke machten van de boosheid in de hemelse 
gewesten” (Ef6:12).  

Wat betekent dit vers? Een paar constateringen: 

1. Het woord ‘strijd’ is niet het woord voor ‘oorlog’ 
(polemos), maar palè, dat beter kan worden weergegeven 
als ‘worsteling’. De connotatie is dan meteen anders dan 
de door Anderson genoemde ‘veldslag’. 

2. Het gaat hier niet om ‘aanvallen’ of ‘strategische 
oorlogsvoering’ maar om bescherming (verdediging) tegen 
aanvallen van de satan (‘standhouden’, vs13). 

3. De wapenrusting dient om ons te weren tegen de ‘listen 
van de duivel’ (Ef6:11). Het gaat niet om zijn ‘macht’, want 
hij heeft immers geen macht meer over gelovigen: 
‘vroeger wandelden wij overeenkomstig de overste van de 
macht der lucht’ (Ef2:2), maar nu niet meer. Nu kan de 
duivel ons enkel via zijn ‘brandende pijlen’ benaderen 
(vs16). 

4. De geestelijke machten bevinden zich weliswaar in de 
hemel, maar de strijd vindt op aarde plaats! Dat blijkt uit 
de wapenrusting: waarheid en gerechtigheid hebben van 
doen met het leven van alledag. De evangelieverkondiging 
(schoenen) vindt eveneens hier plaats, niet aan demonen. 
Het punt is dat Paulus ons aanmoedigt om als nieuwe 
mensen op aarde handen en voeten te geven aan onze 
geloofsrelatie met Christus. Anders gezegd: “Wij zijn zijn 
maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, 
die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden 
wandelen.” (Ef2:10). De satan probeert dat te dwars-
bomen, en daarom hebben wij een wapenrusting. 

5. Het enige aanvalswapen is het ‘zwaard van de Geest’, 
dat is het Woord van God (de Bijbel; Ef6:17). Het is God 
Zelf die voor ons strijdt – net zoals de Heer Jezus tijdens de 
verzoeking in de woestijn de duivel versloeg door het 
citeren van het Woord van God. 

6. Toen Paulus zelf in Efeze was, een stad met de tempel 
van de vruchtbaarheidsgodin Artemis, maakte hij geen 
rondwandeling om de stad te reinigen, noch initieerde hij 
een stappenplan voor geestelijke oorlogsvoering. Nee, hij 
predikte het evangelie: “Hij nu ging in de synagoge en 
sprak vrijmoedig drie maanden lang en betoogde en 
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overreedde de mensen betreffende de dingen van het 
koninkrijk van God” (Hd19:8). Als gevolg daarvan weken 
de boze geesten (Hd19:13). Dat is hoe de ‘geestelijke 
strijd’ zich manifesteert. 

7. De houding waarin Paulus de strijd aanging, heeft dan 
ook weinig triomfalistisch. Er wordt door Paulus weinig 
geproclameerd of geclaimd. We ontmoeten daarentegen 
een apostel op zijn knieën. Dat blijkt alleen al uit het 
vervolg van Ef6: “Bid voor mij, dat mij bij het openen van 
mijn mond het woord gegeven mag worden om met 
vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie 
bekend te maken” (Ef6:19). 

“De werkwijze van satan: door een georganiseerd netwerk 
van gevallen engelen. Satan werkt door ‘hemelse vorsten, 
de heersers en de machthebbers van de duisternis, kwade 
geesten in hemelsferen’ (Efeziërs 6:12).” (Deelnemersgids, 
p.51). 

“We can glean several points of information about evil 
spirits from this passage: … Being spiritual entities, 
demons are not subject to the barriers of the natural 
world. The walls of your church building do not establish it 
as a sanctuary from demonic influence; only prayer and 
spiritual authority can do that. … It is obvious from Luke 11 
that evil spirits can communicate with each other. … We 
are dealing with thinking personalities as opposed to an 
impersonal force. That’s why secular methods of research 
are not going to reveal their existence. Revelation alone is 
our authoritative source on the reality and personality of 
evil spirits. … The fact that they can leave a place, come 
back, remember their former state, and plan reentry with 
others shows their ability to think and plan. The concept of 
‘familiar spirits’ is well-documented in church history. … 
They are able to combine forces. In Luke 11 the one spirit 
joined with a group of seven others, making the victim's 
last state worse than his first. In the case of the Gadarene 
demoniac, the number of demons united for evil was 
‘legion’ (Mark 5:9). I have heard many people identify a 
number of different voices in their mind, describing them 
as a committee. … The concept of variations in power and 
wickedness fits the hierarchy which Paul lists in Ephesians 
6:12. I can personally attest that some cases of dealing 
with demonized individuals are more difficult than 
others.” (The bondage breaker) 

Het is interessant hoeveel sommige charismatische leraars 
ons weten te vertellen over de ‘legers van de duisternis’. 
De Bijbel zwijgt daarover. Er worden hier en daar wel 
aanwijzingen gegeven dat er verschillende soorten 
engelen (bijv. Rm8:38) en demonen (Ef6:12) bestaan, 
maar meer dan dat noemt de Bijbel er niet over. God vond 
dat kennelijk voor ons niet nodig om te weten.  

Maar Anderson weet hierover wel veel te vertellen (op 
grond van een bijzondere openbaring?). Hij weet ons zo te 
vertellen dat er ‘een georganiseerd netwerk van gevallen 
engelen’ bestaat. Andere bevrijdingspredikers gaan 
trouwens nog een stapje verder door verschillende 
hiërarchieën te kunnen duiden. Het is allemaal heel 
spannend maar zegt vermoedelijk meer meer over de 
menselijke fantasie dan over de werkelijkheid.16 

Als christenen hoeven we ons daarover trouwens ook in 
het geheel niet druk over te maken. Onze roeping is een 
andere dan om diepgaand satans strategieën en werkwijze 
te bestuderen: “Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in 
Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft 
bereid, opdat wij daarin zouden wandelen” (Ef2:10). “De 
HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn” (Ex14:14). 

Kenmerkend voor Anderson is zijn focus op een 
‘waarheidsconfrontatie’ met de duivel. 

De brieven doen nergens melding van zo’n ‘waarheids-
confrontatie’ met demonen. Als dit echt zo’n belangrijke 
geestelijk principe was, waarom hebben Paulus, Petrus en 

                                                                 
16 In de verschillende tijdperioden hebben allerlei theorieën over de hiërarchie in de geestelijke wereld de ronde gedaan. Zo 
geven ook de Aprociefen en de Pseudepigrafische boeken (geschreven in de tijd tussen het OT en het NT of kort hierna) 
hiervan de nodige voorbeelden. Zo fantaseert het boek 1 Henoch lustig los over de ‘zonen van God’ uit Gn6 en worden 
vervolgens allerlei interessante details over de wereld van engelen en demonen opgedist, zoals een indeling in tientallen, 
vijftigtallen en honderdtallen (1 Henoch 69:3). Het Testament van Salomo noemt ook dit soort zaken, alsmede de namen van 
verschillende aartsengelen en boze geesten.  
Daarentegen kunnen we vaststellen dat: 1. Het NT geen enkele informatie geeft over het ontstaan van demonen. 2. Het NT 
geen enkele duiding geeft of, en zo ja: hoe de engelenwereld is georganiseerd. 3. Het NT geen enkele informatie geeft over 
geesten die verbonden zouden zijn aan plaatsen of steden. 4. Het NT geen enkele informatie geeft over de functie van 
bepaalde boze geesten. 5. Het NT nergens technieken leert om boze geesten te bestrijden. 
De kernvraag is de volgende: Als wij besluiten om verder te gaan de Schrift zegt, bijvoorbeeld op het vlak van de leer van 
demonen, hoe kunnen wij de waarheid van gedane beweringen dan objectief beoordelen? Anders gezegd: waarom zouden 
de fantasieën van de schrijvers van 1 Henoch en het Testament van Salomo onjuist zijn, maar die van Anderson wel waar? 



2016 Rudi Hakvoort 23 www.rudihakvoort.nl 

WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ZEGT 

“Het is een confrontatie met de waarheid, niet een 
krachtmeting. … De brieven (geschreven in de geestelijke 
situatie van na het kruis) leren een andere benadering… 
Om vrij te worden is voor een christen geen krachtmeting 
nodig. … Waarheid is het meest doeltreffend in een 
ontmoeting met satan, omdat misleiding zijn voornaamste 
strategie is. … Wanneer het licht van de waarheid 
tevoorschijn komt, vluchten hij en zijn demonen als 
kakkerlakken de schaduw in.” (Handboek, p.176-177). 

“Satan is a deceiver, and he will work undercover at all 
costs. But the truth of God's Word exposes him and his lie. 
His demons are like cockroaches that scurry for the 
shadows when the light comes on. Satan's power is in the 
lie, and when his lie is exposed by the truth, his plans are 
foiled.” (Bondage Breaker) 

de andere apostelen dat dan aan ons verzwegen? Dan 
hebben zij christenen dus 2000 jaar laten tobben – totdat 
een Anderson het licht heeft gezien om deze belangrijke 
‘tool’ voor geloofsgroei in boekvorm te verkondigen… 

Maar back to earth: Wanneer in Hd demonen (bij 
ongelovigen!) worden uitgedreven, is de aanpak exact 
gelijk aan die in de evangeliën. Het gebeurt door een 
woord van macht, niet door de zeven stappen van 
Anderson: “Want velen van hen die onreine geesten 
hadden - dezen gingen luidkeels schreeuwend uit; en vele 
verlamden en kreupelen werden genezen” (Hd8:7). “En dit 
deed zij vele dagen lang. Paulus echter, hierover zeer 
verstoord, keerde zich om en zei tot de geest: Ik beveel je 
in de naam van Jezus Christus dat je van haar uitgaat. En 
hij ging uit op hetzelfde ogenblik.” (Hd16:18). Dat zijn toch 
uitdrijvingen die ná het kruis van Golgotha hebben 
plaatsgevonden? Daarentegen zien we Paulus nergens het 
zeven stappenplan volgen, hoewel de slavin met de waar-
zeggende geest die hem in Filippi dagenlang achterna zat, 
daarvoor wel een geschikte kandidaat zou zijn geweest 
(Hd16:16-18). 

“In de naam en de autoriteit van de Heer Jezus Christus, 
bevelen wij satan en alle boze geesten om…” (Werkboek, 
p.10). 

“Demonen sidderen voor christenen die weten welke 
macht en autoriteit ze in Christus bezitten.” 
(Deelnemersgids, p.54). 

De Bijbel instrueert gelovigen nergens om tegen de satan 
te spreken. Zelfs al zou men de opdracht om demonen uit 
te drijven ook nog op deze tijd van toepassing achten, dan 
nog betreft dit het uitdrijven van demonen, niet van satan. 

Het voeren van gesprekken met de boze lijkt evenmin een 
erg opbouwende geloofspraktijk.17 Bovenal, door onze 
‘geestelijke strijd’ geheel in het licht van een confrontatie 
met demonen te plaatsen, blijft er weinig over van de 
Bijbelse invulling hiervan. Want zoveel als 
bevrijdingspredikers spreken over de ‘strijd tegen de 
geestelijke machten van de boosheid in de hemelse 
gewesten’ (Ef6:12), zo weinig horen we hen bijvoorbeeld 
spreken over de praktische ‘gerechtigheid’ van vs14 en de 
‘toerusting van het evangelie van de vrede’ van vs15, die 
beide namelijk te maken hebben met onze dagelijkse 
wandel met de Heer, in zijn dienst. “Maar laten wij die van 
de dag zijn, nuchter zijn, terwijl wij het borstharnas van 
het geloof en de liefde aangedaan hebben, en als helm de 
hoop van de behoudenis … opdat wij, hetzij wij waken, 
hetzij wij slapen, samen met Hem leven.” (1Th5:8,10). 

“Raak een deelnemer die je door de Stappen leidt, nooit 
aan. … Mensen die nog steeds onder demonische druk 
staan, zullen terugdeinzen en afstand van je nemen. Zodra 
ze vrij geworden zijn, gebeurt het tegenovergestelde. Dan 
zoeken zij toenadering. Tegengestelde geesten stoten af, 
maar de heilige Geest maakt één.” (Handboek, p.184) 

Uit deze praktische aanwijzingen voor leiders die mensen 
door de Stappen heenleiden, blijkt dat Anderson er 
oprecht van uit gaat dat sommige gelovigen die de 
stappen nog niet hebben doorlopen, ‘onder demonische 
druk staan’. Maar hoe zit dat dan? We hebben het toch 
over gelovigen in wie Gods Geest woont? (2Ko1:22; 
Ef1:13). Is de afstotende kracht van de demon die in een 

                                                                 
17 Zoals gezegd, de discipelschapscursus laat dit soort praktijken meer in het midden (hoewel de deelnemers wel opgeroepen 
worden om zich door het uitspreken van formuliergebeden van de satan te ontdoen), maar in Andersons boeken staan wel 
de meer ‘klassieke’ dialogen van bevrijdingsbedienaars met de boze. Zoals in het voorbeeld van Evelyn de dialoog met de 
geest die zich in haar zou ophouden: “‘In the name of Jesus Christ’, I prayed, ‘I bind you to silence, spirit, unless I command 
you to speak. Now in Christ's name, identify yourself to Evelyn's mind’. I wanted Evelyn to tell me what she heard. A puzzled 
look came over Evelyn's face. ‘She says she is Maggie McKendall’. What followed was a three-way conversation.” (The 
bondage breaker). Of het geval van Alvin, dat in ditzelfde uitmondt: “I instructed Alvin to begin praying aloud in his ‘spiritual 
language’. As he began to chant an unintelligible prayer, I said, ‘In the name of Christ and in obedience to God’s Word, I 
command you, spirit, to identify yourself’. Alvin stopped in the middle of his chanting and said, ‘I am he’.” (The bondage 
breaker). 
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gelovige huist dan sterker dan de aantrekkende kracht van 
Gods Geest in de gelovige? 

Het zij herhaald dat de Bijbel niet de minste aanwijzing 
geeft dat gelovigen demonisch belast kunnen zijn. De 
Bijbel schetst wel een geestelijke tweedeling, maar die 
treedt niet op in gelovigen maar in de wereld: “U bent uit 
God, kinderen, en hebt hen overwonnen, omdat Hij die in 
u is, groter is dan hij die in de wereld is.” (1Jh4:4). 

“Als je betrokken bent geweest bij satanische rituelen of 
sterke occulte activiteit … dan raden we je dringend aan 
om hardop deze speciale verwerpingen van satanische 
rituele betrokkenheid uit te spreken” (Werkboek, p.18-
19). 

“Het kan uren duren voordat je door de verklaringen van 
afstand doen heen bent.” (Handboek, p.185). 

Waar staat in de Bijbel dat als je maar een ‘speciale 
verwerping’ of ‘formule’ uitspreekt, de demonen 
verdwijnen? Hoe weet je zeker dat je dan niet hetzelfde 
risico loopt als de zonen van Sceva: “Ook sommigen van 
de rondtrekkende Joodse bezweerders echter waagden 
het de naam van de Heer Jezus te noemen over hen die 
boze geesten hadden, door te zeggen: ‘Ik bezweer jullie bij 
Jezus die Paulus predikt’. De boze geest echter 
antwoordde en zei tot hen: Jezus ken ik wel en van Paulus 
weet ik; maar u, wie bent u? En de mens in wie de boze 
geest was, sprong op hen af en overmeesterde hen beiden 
en overweldigde hen, zodat zij naakt en gewond uit dat 
huis wegvluchtten.” (Hd19:13,15-16). 

Anderson wijt elke verkeerde gedachte die een christen 
heeft, aan demonen toe. Anderson stelt dat “any thoughts 
which do not joyfully concur with the law of God in the 
inner man (Rm7:22) are from satan.” (Bondage Breaker, 
p.227v). 

Volgens de Bijbel kunnen sommige gedachten en/of daden 
mede uit de satan voortkomen (zie bijv. Mt16:23; Hd5:3), 
maar de Bijbel is ook duidelijk dat sommige gedachten uit 
ons eigen vlees voortkomen (Rm8:7; Gl5:17; Jk1:14; 4:1; 
1Pt2:11). 

Anderson stelt dat we, vooral waar het gaat om 
betrokkenheid bij occulte activiteiten, hiervan ‘afstand 
moeten doen’. “All [Satan’s] works and all his ways need 
to be renounced as God brings them to our memory” 
(Released from bondage, p.70). “To be completely free 
from the past, we have found it necessary for each person 
to specifically renounce every false religion, false teacher, 
false practice and every means of false guidance that he or 
she has participated in” (Helping, p.140). 

Gelukkig, de macht van satan is door de Heer Jezus voor 
eens en voor altijd verbroken: “de schuldbrief die tegen 
ons getuigde door zijn inzettingen en die onze 
tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de weg 
geruimd door deze aan het kruis te nagelen. En Hij heeft 
de overheden en de machten ontwapend en openlijk 
tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. 
(Ko2:14-15). “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel 
hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan 
deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen 
hem die de macht over de dood had, dat is de duivel” 
(Hb2:14). 

Door te stellen dat iedereen zich alle specifieke zonden 
moet herinneren en vervolgens ‘verbreken’ om daarmee 
afstand te doen van alle mogelijke ‘grond’ voor satan in je 
leven, creëert Anderson een extra voorwaarde (barrière) 
voor het vinden van de vrijheid in Christus. Daarmee 
wordt vrijheid niet alleen meer afhankelijk van het werk 
van Christus maar evenzeer van onze speurtocht naar 
zonden in het verleden.  

Daarbij komt dat Anderson weliswaar de vrijheid belooft, 
maar christenen in uiterste onzekerheid achterlaat, 
dwangmatig zoekend naar elk spoor van achtergebleven 
zonde. Want hoe kun je weten dat je echt met alle zonden 
uit het verleden hebt afgerekend? De vrijheid die Christus 
heeft bewerkt, volledig en voor altijd, en gratis aan ons 
aanbiedt, zonder nadere voorwaarden, komt niet 
dichterbij maar verder weg. En de cursus verandert 
christenen in gefrustreerde zoekers die nimmer de 
zekerheid van de vrijheid zullen kunnen ervaren. Het 
‘vinden van de vrijheid van Christus’ is daarmee een 
evangelische variant van de extreme uitverkiezingsleer in 
de bevindelijke kerken. De worst wordt voorgehouden, 
maar blijft uiteindelijk onbereikbaar in de lucht hangen…  
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“Christus heeft de identiteit herwonnen, die we 
kwijtgeraakt zijn toen we uit de hof verbannen werden”. 
“Ons gevoel van eigenwaarde zal pas terugkomen als we 
weten wie we zijn: een kind van God” (Overwinning, 
p.41,39). 

Anderson smokkelt gaandeweg moderne psychologische 
begrippen (‘eigenwaarde’, ‘identiteit’) de Bijbel binnen. 
Hoe zou Anderson het probleem van de hoofdman in 
Kapernaum hebben gediagnosticeerd? Deze man had echt 
een laag zelfbeeld: “Heer, doe geen moeite, want ik ben 
niet belangrijk genoeg dat U onder mijn dak binnenkomt. 
Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te 
komen” (Lk7:6-7). De Heer Jezus sprak niet over een 
vermeend identiteitsprobleem bij de hoofdman, maar 
prees hem juist vanwege zijn grote geloof (vs9)! 

“Onze ziel/geest is gemaakt om een eenheid te vormen 
met ons lichaam. … Deze relatie is vergelijkbaar met hoe 
een computer werkt. … Ons denken is als de software van 
een computer. Het hoort bij de ziel/geest. Als mensen 
mentale en emotionele problemen ondervinden, zegt de 
seculiere geneeskunde al snel dat er iets fout is met de 
‘hardware’. Dat klopt ook wel gedeeltelijk. In het geval van 
Down syndroom bijvoorbeeld, of Alzheimer, of een 
hersenbeschadiging. Dat zijn allemaal hardwarefouten. … 
Maar in de Bijbel ligt de nadruk niet op de hardware, maar 
op het denken, de software.” (Handboek, p.142). 

“Een belangrijke reden van stress is, dat we door 
ervaringen of mislukkingen uit het verleden zijn gaan 
geloven dat we er niets aan kunnen veranderen. We 
hebben onszelf al een gevoel van hulpeloosheid 
aangeleerd. … Genezing komt, als we dat gevoel van 
hulpeloosheid en hopeloosheid veranderen door de 
software te veranderen. Dat is wat de Bijbel ‘verandering 
van gezindheid (denken)’ noemt.” (Handboek, p.146). 

“We blijven gebonden aan het verleden, niet door het 
trauma zelf, maar door de leugens die we toen geloofden. 
Deze leugens blijven ons bij en worden bolwerken.” 
(Deelnemersgids, p.62). 

De weergave van de seculiere geneeskunde is misleidend. 
In de seculiere geneeskunde is behalve voor somatische 
problemen ook oog voor de psychische kant. Er zijn hele 
disciplines die zich bezighouden met dit laatste en die wel 
degelijk oog hebben voor geestelijke, emotionele, mentale 
en andere aspecten van het mens-zijn. Waar Anderson 
gelijk heeft, is dat de invulling van deze disciplines nauw 
verbonden is met de mensvisie die men heeft. Maar om 
alle niet-lichamelijke problemen (emoties, angsten, 
depresssies, etc.) vervolgens in het geestelijke vlak te 
trekken (en als ‘softwarefouten’ te bezien), doet niet 
alleen tekort aan bijvoorbeeld christelijke hulpverlening, 
maar miskent ten diepste ook de aard van de emotionele 
problemen (en beschadigingen) die mensen (en 
christenen) kunnen hebben.  

Overigens is de verwijzing naar wat Bijbel de ‘verandering 
van gezindheid’ zou noemen, misplaatst. De context 
maakt duidelijk dat het helemaal niet om ‘gevoelens van 
hulpeloosheid en hopeloosheid’ gaat: “Broeders en 
zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik 
u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer 
in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor 
u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar 
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te 
ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en 
hem welgevallig is.” (Rm12:1-2 NBV). “Laat onder u de 
gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de 
gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet 
vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan 
van een slaaf en werd gelijk aan een mens.” (Fp2:5-7 NBV). 

“Onvolwassen gelovigen handelen vanuit hun gevoel in 
plaats vanuit wat God zegt dat waar is. Als dat ook voor 
jou geldt, dan heeft de vijand een feestdag, als hij jou 
beschuldigt.” (Handboek, p.149). 

Komen alle emoties voort uit geestelijke onvolwassen-
heid? “En toen de Heer haar zag, werd Hij met ontferming 
over haar bewogen en zei tot haar: Ween niet! En Hij 
kwam naderbij, raakte de baar aan en de dragers stonden 
stil; en Hij zei: Jongeman, Ik zeg je, sta op.” (Lk7:13-14). 
Maar het was toch ‘waar’ dat “wie zijn woord hoort en 
gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig 
leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood 
overgegaan in het leven”? (Jh5:24). Vanwaar dan die 
emotie? 

Jammer dat Anderson daarbij ook nog fijntjes opmerkt dat 
‘de vijand dan een feestdag heeft’ – alsof je als christen 
niet al genoeg op je bordje hebt als je onzeker bent hoe je 
Gods Woord op je leven kunt toepassen… 
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E. De bevrijdingsbediening (praktijk) 

 Het beeld dat Andersons boeken schetsen over de bevrijdingsbediening is diffuus. De discipelschapscursus 

Vrijheid in Christus is redelijk gematigd. Er is nauwelijks sprake machtsconfrontaties met demonen; de 

focus ligt op de door Anderson bedachte ‘waarheidsconfrontatie’. Maar in zijn andere boeken treft men 

wel meer extreme uitingen aan. 

 Anderson motiveert op verschillende plaatsen dat christenen macht over satan en de demonen hebben. 

Zoals de Heer Jezus alle macht heeft (Ef1), zo hebben wij volgens Anderson dat gezag ook. Hij bedoelt dat 

niet zozeer zoals de apostelen de macht over alle ziekten e.d. hadden, maar richt dat vooral op de 

bemoeienis van satan. Wij hebben de autoriteit om de demonen te overwinnen die ons leven willen 

beheersen (De Bevrijder, p.71). Maar deze uitleg spreekt zichzelf wel tegen. Als Anderson beweert dat we 

dezelfde macht hebben als de Here Jezus, waarom zou die dan alleen jegens satan en de demonen gelden, 

en niet ook voor onze ziekten (laat staan de slangen waarop Mk16:17-18 doelt)? 

 In zijn boeken zegt Anderson dat hij ‘in de Geest aanvoelt of iets wel of niet klopt. Maar hij haalt ook een 

voorbeeld aan waarbij hij een studente bevrijdt van ‘het aanvoelen van geestelijke dingen’. Waar het over 

hemzelf gaat, beweert Anderson dat hij kan aanvoelen of mensen iets verkeerds hebben gedaan en of ze 

iets wel of niet hebben beleden. Maar wanneer deze studente aan hem vertelt dat ze dingen aanvoelt, 

moet ze worden bevrijd van een ‘geleidegeest’ (De Bevrijder, p.184). Anderson schrijft kennelijk in zijn 

eigen voordeel. De grote vraag is natuurlijk hoe je objectief kunt vaststellen of je te maken hebt met een 

geleidegeest of de Heilige Geest. Het verschil kan volgens 2Ko11:14 heel klein zijn… 

 Bizar wordt het wanneer Anderson stelt dat christenen moeten leren om direct tot de satan te spreken om 

over hem de overwinning te behalen. Zeker als dat volgens hem hardop moet gebeuren, zelfs in openbare 

plaatsen (omdat de duivel geen gedachten zou kunnen lezen).18 Hij draaft door als hij vervolgens ook 

adviseert dat christenen voorzichtig moeten zijn met wat zij hardop tot God zeggen, omdat Satan 

meeluistert en hij die informatie tegen hen kan gebruiken. 

 Elke keer als iemand bepaalde zonden (bijvoorbeeld seksuele zonden) begaat, stelt Anderson dat satan 

‘grond krijgt’ in in iemands leven.19 Een algemene belijdenis van die zonde kan dan wel vergiffenis 

brengen, maar dat alleen zal dan geen van satans ‘bolwerken’ breken. Om de duivel uit je leven te krijgen, 

moet elke gebeurtenis van die zonde geïdentificeerd en hardop verworpen worden. 

 Anderson wordt extreem als hij ritueel satanisch misbruik en ‘multiple personality disorder’ (MPD) in het 

algemeen veroorzaakt acht door een grote satanische samenzwering. Anderson beweert zelfs eerste-

hands-kennis te bezitten dat onze kerken geïnfiltreerd werden door satanisten: “There are breeders out 

there. We’ve encountered people who are doctors and lawyers and pastors who are satanists”. “The 

Satanist organization is massive and extremely secretive. … It’s what you don’t see that is pulling the 

strings and arranging events in Satanism. I have counseled enough victims of Satanism to know that there 

are breeders (producing children expressly for sacrifice or for development into leaders) and infiltrators 

committed to infiltrating and disrupting Christian ministry.” (The bondage breaker)20 

                                                                 
18 “You can communicate with God in your mind and spirit because He knows the thoughts and intents of your heart (Hebrews 
4:12). Your unspoken communion with God is your private sanctuary; Satan cannot eavesdrop on you. But by the same token, 
if you only tell Satan to leave with your thoughts, he won't leave because he can't hear you. You must defeat Satan by speaking 
out. The good news is that most attacks occur at night or when you are alone, so resisting Satan aloud seldom results in you 
having to explain to other people a vocal command instructing Satan to leave. However, there may be times when you will 
need to take a public stand against the enemy, which may include confessing with your mouth that Jesus is Lord (Romans 
10:9).” (The bondage breaker). 
19 Dit kan zelfs door iets simpels als je schoenen uitdoen als je een (niet-christelijk) evenement bezoekt: “A former missionary 
related to me that, while serving in China, he attended a Buddhist funeral and innocently participated in the ritual by taking 
off his shoes, which is an act of worship in many Eastern religions. That night demons mocked him while he tried to do his 
devotions. When he heard my tapes on this subject he renounced his participation in a pagan religion and commanded the 
evil spirits to leave. They did.” (The bondage breaker). 
20 “Satanists practice selective breeding to propagate their super race. Inferior offspring are used for sacrifice. 
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Andersons stappenplan draagt als ondertitel: ‘stappen 
naar bevrijding van zonde en gebondenheid’.  

“Het is een rustig en vriendelijk proces. Jij hebt de controle 
en de uitkomst is in jouw handen. Het is iets tussen jou en 
God. Als je alles aanpakt wat de heilige Geest je laat zien, 
dan zul je aan het eind van het proces vrij zijn in Christus.” 
(Handboek, p.187). 

Volgens de Bijbel kunnen we ons wel doodhouden voor de 
zonde (Rm6:11), kunnen we ‘het kwade overwinnen’ 
(Rm12:21) en de ‘wereld overwinnen (1Jh5:4-5), maar het 
is een illusie dat we (in dit leven) volledig bevrijd zullen 
worden van zonde. Zelfs het stappenplan van Anderson zal 
dat niet bereiken. “Als wij zeggen dat wij geen zonde 
hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in 
ons” (1Jh1:8). 

Een leven zonder zonde, of beter: tot Gods eer, komt ook 
niet door het uitspreken van verklaringen en formules met 
geciteerde Bijbelteksten – als een soort christelijke 
mantra’s – maar door het leven naar zijn Woord: “Laat het 
woord van Christus rijkelijk in u wonen…” (Ko3:16). “Alle 
Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te 
weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de 
gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle 
goed werk ten volle toegerust” (2Tm3:16-17). 

“Kies een prettige ruimte en trek meerdere uren uit voor 
het geval dat het een moeilijke sessie wordt. Zorg dat er 
een doos tissues en water aanwezig zijn. Wij raden ten 
sterkste aan dat de vrijheidszoeker een verklaring 
ondertekent waarin hij/zij, om juridische redenen, 
aangeeft dat hij/zij begrijpt dat de bemoediger geen 
professionele hulpverlener is.” (Handboek, p.180). 

“De ruimte die je gebruikt, moet groot genoeg zijn. … 
Achtergrondmuziek tijdens de Stappen kan helpen de 
gebeden hardop uit te spreken, zonder het idee te hebben 
dat anderen meeluisteren. … Je kunt er ook voor zorgen 
dat er verdeeld over de ruimte een aantal dozen tissues 
staan en kannen met water en glazen.” (Handboek, p.185-
186). 

“Zorg voor een aantal mensen die als taak hebben rond te 
lopen en mensen die worstelen te helpen. … Deze helpers 
moeten volwassen christenen zijn, die zelf hun eigen 
vrijheidssessie achter de ruggen hebben en goed op de 
hoogte zijn van de vrijheidsprincipes.” (Handboek, p.186). 

sic! 

“Je moet begrijpen als je door het proces gaat, dat satan 
jouw gedachten niet hoeft te gehoorzamen. [Engels: 
remember that Satan will be defeated only if you confront 
him verbally. He is under no obligation to obey your 
thoughts.] Alleen God kent jouw gedachten volledig, 
omdat hij alleen alwetend is. Zoek daarom een plek op 
waar je echt alleen kunt zijn en iedere stap hardop kunt 
uitspreken. Je kunt je aan God onderwerpen in je hart, 
maar je moet satan weerstaan door de gebeden en de 
proclamaties enzovoorts hardop uit te spreken.” 
(Werkboek, p.8). 

“Satan kan jouw gedachten niet volledig lezen. … Dat 
kunnen we afleiden uit het feit dat hij geschapen is en niet 
de eigenschappen van God heeft” (Handboek, p.127). “Het 
is goed om dat hardop te doen omdat de vijand je 
gedachten niet kan lezen.” (Handboek, p.188) 

“Je spreekt gewoon een gebed uit waarin je de Heer 
vraagt om je te laten zien waar er dingen zijn. Daarna 

Waar staat in de Bijbel dat wij de opdracht hebben om 
met de satan te strijden? Christus heeft de strijd al voor 
ons gestreden én heeft de duivel al overwonnen. Wij 
hebben de opdracht om de duivel te ‘weerstaan’ (Jk4:7). 
De wapenrusting kan ons helpen om ‘tegen de listen van 
de duivel te kunnen standhouden’ (Ef6:11), maar een 
hardop spreken tegen de duivel vormt daarvan geen 
onderdeel – wel het “te allen tijde bidden in de Geest met 
alle gebed en smeking” (Ef6:18). 

Afgezien daarvan is het lariekoek dat je de satan alleen 
zou kunnen weerstaan door hardop tegen hem te spreken. 

                                                                 
The god of this world has not changed in his debauchery over the centuries. Pagans honored Molech, a detestable Semitic 
deity, by the fiery sacrifice of children, a practice God strictly prohibited (Leviticus 18:21; 20:1-5). God's people were also 
warned against worshiping the Babylonian goat idol or satyr (Isaiah 13:21; Revelation 18:2). A satyr is a demon that takes on 
the form of a shaggy goat. It was especially brutal and lustful in its nature.” (A way of escape). 
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neem je de bijgesloten lijst door. … Daarna spreek je, voor 
elk punt dat de Heer je heeft laten zien, het gebed van 
verwerping uit. Het is goed om dat hardop te doen omdat 
de vijand je gedachten niet kan lezen.” (Handboek, p.188) 

Anderson moedigt ons aan om demonen aan te spreken 
en toe te spreken: “Ik geloof dat satan en zijn demonen 
aan mij onderworpen zijn in Christus, omdat ik een lid ben 
van het Lichaam van Christus (Ef.1:19-23). Daarom 
gehoorzaam ik het gebod de duivel te weerstaan (Jak. 4:7) 
en ik gebied hem in de naam van Christus te verlaten.’ (De 
Bevrijder, p.215). 

“I believe that Satan and his demons are subject to me in 
Christ since I am a member of Christ’s body.” (Getting 
anger under control) 

“Ik beveel satan in de naam van Jezus Christus mijn 
tegenwoordigheid te verlaten” (Werkboek, p.29). 

“De aartsengel Michael echter durfde, toen hij met de 
duivel redeneerde en redetwistte over het lichaam van 
Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uitbrengen, 
maar zei: Moge de Heer u bestraffen!” (Jd1:9) 

De grondslag om de demonen te benaderen wordt 
behalve in de naam van Christus voortdurend ook in 
onszelf gezocht: ‘op grond van mijn identiteit in Christus’, 
of ‘als kind van Goden gezeten in de hemelse gewesten’, 
‘omdat ik in Christus leeft’, ‘omdat ik deel ben van het 
lichaam van Christus’ en ‘op grond van mijn autoriteit in 
Christus’.  

Soms ‘vergeet’ Anderson zelfs om de naam van Christus 
erbij te noemen: “Vanuit mijn positie als een kind van God 
en een mede-erfgenaam met Christus, die alle volmacht 
heeft in hemel en op aarde, beveel ik alle boze geesten om 
deze plaats te verlaten…” (De Bevrijder, p.97,176,235). 
“Door middel van de autoriteit die ik heb in Christus, 
beveel ik nu iedere vijand van de Heer Jezus zijn 
aanwezigheid in mij op te heffen” (Werkboek, p.51). “Als 
kind van God, verhoogd en met Christus in de hemelse 
sferen gezeten, beveel ik elke kwade geest die recht 
meent te hebben enz.” (Werkboek, p.55). 

De vraag rijst wat de bron van onze heiliging is: Christus of 
onze identiteit in Christus? Vormt dat laatste dan, al dan 
niet geholpen door de Heilige Geest, een soort 
bovennatuurlijke kracht voor overwinning over bepaalde 
zonden? Paulus is veel duidelijker: “…om Hem te kennen 
en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan 
zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word” 
(Fp3:10). 

 

“Iedereen gedraagt zich naar het beeld dat hij van zichzelf 
heeft.” Het veranderen van je zelfbeeld “heeft een positief 
krachtig effect op je dagelijkse weerstand tegen de zonde 
en tegen satan.” Wij moeten in onze ware identiteit gaan 
geloven. “Dan zullen wij deel hebben aan de overwinning 
op de duivel.” “Omdat God oneindig is, zijn er geen 
grenzen aan het positief geloven.” (Overwinning, p.65, 129 
e.a.p.) 

Andersons ‘weten wie je bent in Christus’ – voor hem: een 
heilige zonder oude mens, nu al met Christus in de hemel 
gezeten en nu al overwinnaar over de duivel en de 
demonen – blijkt vooral af te hangen van van je geloof in 
je eigen identiteit. Hoe anders reageert Paulus: “Dit nu, 
broeders, heb ik ter wille van u toegepast op mijzelf en 
Apollos, opdat u in ons leert niet te denken boven wat er 
geschreven staat; opdat u zich niet opblaast de een voor 
de een en tegen de ander” (1Ko4:6). 

“Bid dit gebed nadat je alle voorwerpen van valse 
aanbidding verwijderd en vernietigd hebt, hardop. Indien 
nodig in elke kamer. … Ik claim mijn huis als een haven van 
geestelijke veiligheid voor mij en mijn gezin en ik vraag 
bescherming tegen alle aanvallen van de vijand. … beveel 
ik elke kwade geest die recht meent te hebben op deze 
plaats vanwege activiteiten van bewoners, nu of in het 
verleden, inclusief die van mijzelf, te vetrekken en nooit 
meer terug te komen. Ik verwerp alle demonische 
opdrachten die tegen deze plaats zijn uitgesproken.” 
(Werkboek, p.55). 

“Satan is an exploiter. You give him an inch, he’ll take a 
mile. Therefore, we urge you again, if you have not already 
carefully and prayerfully walked through the Steps to 
Freedom in Christ, to do so. By submitting to God in 
confession and repentance, you will be taking back any 

Waar staat in de Bijbel dat er demonen aan huizen 
gebonden zijn? En dat je als christen daarmee het gevecht 
moet aangaan. Mt12:29 leert dat in ieder geval niet, want 
daar is het (in beeldspraak) Christus die het ‘huis van de 
sterke’ binnengaat en de huisraad rooft. En Mt12:44 ook 
niet, want het ‘huis’ is daar het beeld van een ongelovige 
(die bezeten was). 

Maar in ieder geval fijn dat men deze problemen met het 
uitspreken van een door Anderson bedacht gebedje kan 
oplossen. Zouden al die christenen die vóór Anderson 
geleefd hebben ooit wel de echte christelijke vrijheid 
hebben ervaren? 
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ground that Satan may claim as his own in your life. … You 
can be assured that a heavenly security guard will be 
dispatched to set a watch over your house.” (Getting anger 
under control) 

“Even if you took part in something and thought it was just 
a game or a joke, you need to renounce it. Satan will try to 
take advantage of anything he can in our lives, so it is 
always wise to be as thorough as possible. Even if you 
were just standing by and watching others do it, you need 
to renounce your passive involvement. You may not have 
even realized at the time that what was going on was evil. 
Still, go ahead and renounce it.” (Getting anger under 
control). “… moet je ook je passieve betrokkenheid 
verwerpen. Misschien wist je toen niet, dat het boosaardig 
was, maar verwerp het toch. Als iets in je gedachten komt 
en je weet niet zeker wat je ermee aan moet, vertrouw 
dan dat de Geest van God je gebed aan het verhoren is en 
verwerp het.” (Werkboek, p.12).  

Waar leert de Bijbel dat je zelfs maar door ergens passief 
bij betrokken te zijn, ‘satan ruimte in je leven geeft’? Hoe 
moet Paulus zich dan gevoeld hebben toen hij Athene 
bezichtigde en allerlei ‘voorwerpen van verering bekeek’ 
(Hd17:23). In ieder geval is Lukas vergeten op te schrijven 
dat de grote apostel de satan vervolgens heeft moeten 
verwerpen… Zou Paulus zich hiervoor zo geschaamd 
hebben dat hij dit hele principe daarom ook maar nergens 
zijn zijn brieven noemde? 

Me dunkt dat het eerder een aanwijzing vormt dat 
mannen als Anderson ‘in hun geweten niet vrij zijn van de 
afgod’ (1Ko8:7), want Paulus doet zelfs niet moeilijk over 
het ‘aanzitten in een afgodstempel om afgodenoffers te 
eten’ (1Ko8:7-10)! 

Anderson is zo stellig over de rol van de demonen, dat 
zelfs de voorgeformuleerde ‘schuldbelijdenis’ hiervan is 
doordrongen: 

“Heer Jezus, ik belijd dat ik misleid ben door… Ik dank u 
voor uw vergeving.” (Op weg naar vrijheid in Christus, 
p.17). “Hemelse Vader, ik ben in veel opzichten bedrogen 
door de satan, de vader van de leugen, en ik heb mezelf 
ook bedrogen. Vader, in de naam van de Heer Jezus, op 
grond van zijn vergoten bloed en zijn opstanding, vraag ik 
U alle boze geesten die mij misleiden te bestraffen.” 
(Werkboek, p.22). 

Een bijbelse schuldbelijdenis zou zijn: ‘Ik heb gezondigd’  
(Lk15:18,21) of ‘ik heb mij laten misleiden…’. Andersons 
belijdenis heeft vooral veel weg van Eva’s smoes: “De 
slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten…” 
(Gn3:13).  

Helaas is het symptomatisch voor Andersons 
identiteitsleer dat er weinig plaats is voor zondebesef, 
verootmoediging en verbrokenheid voor God. “Als wij 
zeggen dat wij niet gezondigd hebben” [maar onze fouten 
toeschrijven aan de duivel] “maken wij Hem tot een 
leugenaar en zijn woord is niet in ons” (1Jh1:10). 

 

F. De zeven stappen 

 Volgens Anderson is belijdenis niet genoeg maar moeten we alle zonden uit het verleden (afzonderlijk) 

identificeren en afwijzen. Dit is niet beperkt tot de zonden uit je eigen leven, maar reikt tot je voorouders,. 

He tis niet verwonderlijk dat dit dan voor Anderson tot bijzondere problemen leidt met betrekking tot 

geadopteerde kinderen. Volgens Anderson zijn die bijzonder kwetsbaar voor demonische bolwerken. Maar 

gelukkig verzekert Anderson ons dan dat “zelfs een geadopteerd kind een nieuwe schepping in Christus 

kan worden”… 

 Een ander bijgeloof van Anderson is zijn angst voor vloeken. In de Bijbel is het uitspreken van 

vervloekingen strikt voorbehouden aan God. Anderson kent echter echte (demonische) kracht toe aan 

satanische vervloekingen. Die zouden dan ook een gevaar voor christenen vormen. De oplossing is even 

onverwacht als simpel:  De vervloekingen moeten worden opgeheven door formulegebeden… 

 In Andersons geestelijke wereld wemelt het van de demonen. Zulke boze geesten hechten zich kennelijk 

aan de ruimten en het meubilair in een huis, wat zich wederom laat oplossen door het uitspreken van de 

juiste formules. Maar ouders moeten ook hun kinderen waarschuwen dat de monsters die zij ’s nachts in 

hun kamers vrezen werkelijkheid zijn. Het zouden demonen zijn, die dan ook in de naam van Jezus berispt 

moeten worden. En ten slotte predikt Anderson het bijgeloof dat geesten seksuele relaties kunnen hebben 

met mensen (incubi en succubi). Hij acht dit niet alleen waar maar ook zodanig relevant dat zulke 

ervaringen genoemd worden in de eerste van zijn zeven Stappen naar vrijheid, en wel als een mogelijke 

vroegere zonde die afgewezen moet worden.21 

                                                                 
21 Een incubus is een wezen (geest?) van mannelijke vorm die in dromen en fantasieën gemeenschap met mensen zou kunnen 
hebben. Een succubus is een soortgelijk wezen van een vrouwelijke vorm. Beide worden genoemd in de (Engelstalige) lijst 
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 Anderson stelt evenzo dat men een demonische belasting kan oplopen door geslachtsgemeenschap buiten 

het huwelijk (veel bevrijdingspredikers noemen dit trouwens als een belangrijke manier om belast te 

geraken). De vraag rijst wel hoe dit dan werkt: 1. Is de partner demonisch belast en springen er ‘tijdens de 

daad’ demonen over? 2. Of biedt deze specifieke zonde een aanleiding voor demonen om de overspeler(s) 

op het moment van de daad binnen te treden – zelfs als geen van tweeën van tevoren al demonisch belast 

was?  

In het eerste geval loop je alleen risico in geval van overspel met iemand die demonisch belast is. Met 

iemand die dat niet is, loop je dat risico dan kennelijk niet. Maar belangrijker, als demonen zich door 

geslachtsgemeenschap verspreiden zou in alle huwelijken waarbij één partner demonisch belast is, de 

andere partner dat na verloop van tijd ook moeten worden. Of misschien kun je dan omgekeerd stellen: als 

niet beide partners elk elk symptomen van demonische belasting hebben, kun je gevoeglijk stellen dat 

geen van beide partners dit heeft. Zo niet, dan was de belasting ondertussen wel ‘overgesprongen’. In 

ieder geval is zo’n verspreidingswijze meer van toepassing op infectieziekten dan op demonen, dunkt me. 

In het tweede geval – wanneer demonen tijdens de daad intreden – is het volstrekte willekeur waarom het 

risico van demonische belasting bij seksuele zonden zo groot zou zijn. Seksuele zonden zijn geen ergere (of 

minder erge) zonden dan andere zonden (dat bedoelt 1Ko6:18 ook niet te zeggen). Waarom de duivel dan 

meer ‘grond’ zou krijgen bij seksuele zonden, blijft volstrekt onduidelijk (of hebben de demonen zelf een 

voorliefde voor een bepaalde zonde?). Veel verschil maakt het trouwens volgens de Bijbel niet, “want wie 

de hele wet houdt, maar in een gebod struikelt, is schuldig geworden aan alle” (Jk2:10). Elke zonde is 

eenvoudigweg tot oneer van God.  

WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ZEGT 

“Ik verwerp dat ik ooit mijn naam aan satan heb 
overgedragen, of dat mijn naam door iemand anders aan 
satan is overgedragen. … Ik verwerp alle aan mij 
toegewezen geleide geesten. … Ik verwerp iedere en alle 
begeleiders en satanische ouders die mij toegewezen zijn. 
Ik verwerp elke doop die mij aan satan verbonden heeft. Ik 
verwerp elk offer in mijn naam, waardoor satan mij als zijn 
eigenaar zou kunnen opeisen.  

Naast deze lijst moeten alle satanische rituelen, 
verbonden, beloften en opdrachten stuk voor stuk, zoals 
de Heer ze in je gedachten brengt, verworpen worden.” 
(Werkboek, p.20). 

“I reject all blood sacrifices whereby Satan may claim 
ownership of me.” (Getting anger under control) 

“As we go through these steps with people, we routinely 
invite them to renounce any previous involvement in 
satanic or occult activities, even if they don’t remember 
any.” (A way of escape). 

Dit soort formules klinkt meer als voodoo dan Bijbels 
geloof. Waar staat dat anderen ‘onze naam aan de satan 
kunnen overdragen’, wij ‘satanische ouders’ kunnen 
hebben, wij ‘door een doop aan satan verbonden zijn’ of 
‘satan ons als eigenaar zou kunnen opeisen’? En waar 
staat dan dat je met Andersons ‘Speciale verwerpingen’ 
het probleem netjes en definitief oplost? 

De Bijbel spreekt veel nuchterder: “Zoals een vogel 
wegvliegt, zoals een zwaluw wegwiekt, zo vervliegt een 
ongegronde vloek.” (Sp26:2 NBV).  

“Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van 
God? God is het die rechtvaardigt; wie is het die 
veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog 
meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, 
die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde 
van Christus? … Want ik ben verzekerd dat dood noch 
leven, noch engelen noch overheden, noch tegenwoordige 
noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus 
onze Heer.” (Rm8:33-35,38-39). 

                                                                 
‘Non-Christian Spiritual Experience Inventory’ onder het kopje ‘Occult’: “… blood pacts, fetishism, incubi and succubi (sexual 
spirits)” (The bondage breaker). In het (Nederlandstalige) Werkboek worden ze, zonder nadere specificatie, weergegeven als 
‘Seksuele geesten’ (p.13). 
“I have counseled many people who have encountered sexual spirits. The Latin terms for male and female sexual spirits are 
incubi and succubi. Every period of history records some reference to them. Mythology is replete with stories and images. 
They have caught the fancy of many artists and sculptors. Incubi and succubi are demon spirits who visit men and women 
during the night and subject them to sexual depravity, lust, and terrifying nightmares. 
Encounters with evil sexual spirits are far more common than most people imagine. We don’t hear about them often because 
such experiences are horribly disgusting and embarrassing. People don’t want to admit being confronted by sexual spirits. 
And these encounters are so bizarre that most people are afraid no one will believe them. Being harassed by a sexual spirit 
today doesn’t produce offspring, but it can result in sexual bondage.” (A way of escape). 
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“Niet vergeven is vaak het grootste struikelblok. Iedereen 
heeft minstens één, maar meestal meerdere personen om 
te vergeven. Niet vergeven geeft satan de grootste 
opening om de Kerk binnen te komen.” (Handboek, p.181) 

Afgezien van de generalisatie dat iedereen wel personen 
heeft om te vergeven (is dat zo?) weet Anderson kennelijk 
precies welk effect zonden op de geestelijke wereld 
hebben. Waar staat trouwens in de Bijbel dat de satan 
door niet-vergeven de kerk in kan komen? 

“You say, ‘You don’t understand how much this person 
hurt me!’ But don’t you see, they are still hurting you! 
How do you stop the pain? You don’t forgive someone for 
their sake; you do it for your sake, so you can be free” 
(Released from bondage, p.242) 

 “Vergeef anderen voor jezelf, zodat jij vrij kunt zijn van je 
verleden” (Werkboek, p.31) 

Hoewel anderen vergeven iemand soms weer ruimte kan 
geven, is dit volgens de Bijbel nimmer ons motief om te 
vergeven. “Maar weest jegens elkaar goedertieren, 
welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u 
vergeven heeft.” (Ef4:32). 

 

Nadat Anderson vergeving definieert als “agreeing to live 
the consequences of another person’s sin” meldt hij: 
“Once the counselee has prayed the prayer in Step 3, 
record the names of the people that God brings to his or 
her mind. If he doesn’t mention himself or God, I will ask 
him if those names need to be on his list. He usually 
agrees.” (Bondage breaker, p.230) 

“Schrijf ook je ‘gedachten tegen God’ onderaan je lijst. Het 
is duidelijk dat God nooit iets verkeerds heeft gedaan, dus 
hoeven we Hem niets te vergeven. Maar soms hebben we 
boze gedachten tegen Hem, omdat Hij niet gedaan heeft 
wat wij wilden dat Hij zou doen.” (Werkboek, p.30). 

“God vergeven is moeilijker te begrijpen, omdat God niets 
verkeerds gedaan heeft. Hij heeft altijd jouw belangen op 
het oog gehad. Omdat jij Gods grotere plan niet hebt 
begrepen, of omdat je God de schuld hebt gegeven van 
wat anderen of de duivel hebben misdaan, heb je 
misschien het gevoel gehad dat God je in de steek heeft 
gelaten. … Als je er moeite mee hebt om God te vertellen 
dat je Hem vergeeft, dan kun je zoiets zeggen als: ‘ik laat 
alle verwachtingen, gedachten en gevoelens die ik tegen u 
had, los’.” (Handboek, p.170). 

“In stap 3 zijn we aangemoedigd om te erkennen dat het 
wellicht nodig is om onszelf te vergeven en God te 
vergeven (hoewel Hij niets fout gedaan heeft). … Als je 
God vergeeft, erken je dat Hij niets mis gedaan heeft, 
maar ben je eerlijk over hoe jij je voelde: “Heer, ik onthef 
U van mijn onvervulde verwachting, de wrok die ik tegen 
U heb gehad en de geheime boosheid en bitterheid waar 
ik U verantwoordelijk voor hield” (Werkboek, p.72). 

De definitie van ‘vergeven’ is ‘gedaan kwaad niet 
toerekenen’. Per definitie kan dit nimmer op God van 
toepassing zijn! “Jullie die zo verstandig zijn, luister dus 
naar mij: het is verre van God om kwaad te doen, de 
Ontzagwekkende zal geen misdaad plegen” (Jb34:10 NBV). 
“Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, 
de ellende te kunnen verdragen” (Hk1:13). 

Het blijft vaag wat Anderson nu precies bedoelt met ‘God 
vergeven’. Wanneer wij gevoelens van wrok en boosheid 
jegens God hebben, is dat een zonde jegens God die moet 
worden beleden. Dat is dan precies zoals hoe Job God 
dingen wilde voorschrijven maar daarvoor later diep door 
het stof moest (Jb34:1-12; 39:34-38; 42:1-6). Een 
‘schuldbelijdenis’ met woorden als: ‘Ik onthef u van mijn 
onvervulde verwachting…’ zijn niet alleen wazig en 
verwrongen, maar horen meer thuis in het gebed van de 
farizeeër dan dat van de tollenaar (Lk18:9-14). 

“Wacht niet tot die ander je om vergeving vraagt. Denk 
eraan, Jezus wachtte niet met vergeven tot degenen die 
Hem kruisigden Hem hun excuses aanboden. Zelfs terwijl 
Hij bespot en uitgejouwd werd, bad Hij: ‘Vader, vergeef 
het hen, want ze weten niet wat ze doen’ (Lucas 23:34).” 
(Werkboek, p.32). 

“Maak die moeilijke keuze om te vergeven, zelfs als je er 
geen zin in hebt. Zodra je de keuze maakt om te vergeven, 
verliest satan op dat gebied zijn grip op je en zal God je 
beschadigde emoties genezen. Vrijheid is wat je direct 
krijgt, maar het kan even duren voordat je gevoelens ook 
zo ver zijn.” (Werkboek, p.33). 

“There are two Steps to Freedom in Christ which will be 
extremely critical for you if you have been victimized by 
rape, incest, or other forms of sexual abuse: forgiving 
those who have offended you and breaking bonds that 

Aan Bijbelse vergeving gaat belijdenis vooraf. De tekst die 
Anderson aan het begin van het hoofdstuk aanhaalt 
(2Ko2:10-11; Werkboek, p.30) maakt duidelijk dat de 
persoon die vergeven wordt, zijn zonden heeft ingezien 
(zie 2Ko2:7: “opdat zo iemand niet door de overmatige 
droefheid wordt verslonden”).  

Afgezien daarvan is het pastoraal gezien in sommige 
situaties (bijv. van seksueel misbruik) wel heel goedkoop 
om iemand te snel met dit soort adviezen af te schepen. 
Temeer daar niet vergeven verbonden wordt met het 
laten bestaan van ‘satans grip op jou’. 
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were formed when you were violated sexually.” (A way of 
escape) 

Het gebed in het kader van rebellie en onderwerping (na 
een losse verwijzing naar 1Sm15:23) luidt: “Ik bid dat U mij 
laat zien hoe ik rebellerend geweest ben. Ik kies er nu voor 
om een onderdanige geest aan te nemen en het hart van 
een dienaar.” (Werkboek, p.35). 

Tekenend bij Anderson is de frequente afwezigheid van 
schuldbelijdenis.22 Zelfs Saul zag in dat hij zich er niet met 
een ‘ik kies er nu voor om een onderdanige geest aan te 
nemen…’ vanaf kon maken. 

“Saul zei tot Samuël: Ik heb gezondigd, want ik heb het 
bevel des HEREN, uw opdracht, overtreden.” (1Sm15:24). 

Óf je hebt gerebelleerd en dan moet je dat belijden. Óf je 
hebt niet gerebelleerd (maar als kind van God geleefd), 
maar dan moet er ook geen rebellie worden aangepraat. 

“Als je de volgende lijst bekijkt, geef de Heer dan de 
mogelijkheid om je elke specifieke manier waarop je hebt 
gerebelleerd tegen gezag, te laten zien. … verkeersregels, 
belastingwetten, … leraren, …” (Werkboek, p.36). 

De Bijbel is er helder over dat we aan hen die boven ons 
geplaatst zijn, respect en gehoorzaamheid verschuldigd 
zijn. Maar om dat vervolgens tot ‘rebellie’ te promoveren 
en met afgoderij te verbinden, gaat veel verder dan de 
Bijbel doet. Strikt genomen zou het – als je Anderson 
letterlijk volgt (“rebellie is hetzelfde als hekserij”, 
Werkboek, p.35) – betekenen dat door rood licht rijden 
hetzelfde is als afgoderij… 

“Aantekening voor echtgenoten: Neem een moment om 
de Heer te vragen of het tekort aan liefde voor je vrouw bij 
haar een rebellerende geest tot gevolg heeft.” 

De zin is cryptisch en kan op verschillende manieren 
worden geïnterpreteerd. In lijn met Andersons andere 
boeken wordt echter op zijn minst demonische 
beïnvloeding gesuggereerd. Maar waar staat in de Bijbel 
dat je last kunt krijgen van een ‘rebellerende geest’? En 
dat je die zou kunnen oplopen door een tekort aan liefde 
van je echtgenoot? 

“Ik heb mijzelf niet verloochend, mijn kruis niet 
opgenomen en ben niet achter U aan gegaan. Als gevolg 
daarvan heb ik de duivel grond in mijn leven gegeven. … Ik 
heb berouw van mijn trots en egoïsme en bid dat alle 
grond die ik in mijn leven aan de vijanden van de Heer 
Jezus Christus heb gegeven, herwonnen wordt.” 
(Werkboek, p.38). 

Waar staat dat in Bijbel dat de duivel ‘grond in ons leven’ 
kan krijgen? 

Ef4:26-27 zegt: “Wordt toornig, en zondigt niet; laat de 
zon over uw toorn niet ondergaan; en geeft de duivel geen 
plaats”, maar dat is wat anders. Dit wil namelijk zeggen 
dat wij, door ons in boosheid te laten gaan, ons plaatsen in 
de rol van de duivel en hem in zijn ‘werk’ helpen. De 
formulering ‘geeft de duivel geen plaats’ [μηδὲ δίδοτε 
τόπον τῷ διαβόλῳ] is omgekeerd aan Rm12:19: “Wreekt 
uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn [δότε 
τόπον τῇ ὀργῇ]; want er staat geschreven: ‘Aan Mij de 
wraak, Ik zal vergelden, zegt de Heer’.” Het is aan God om 
om voor ons op te treden. Kortweg zegt Ef4 niet dat de 
duivel plaats (of grond) in ons leven krijgt, maar dat wij ons 
door onze boosheid wel in het werk van de duivel kunnen 
mengen en hieraan kunnen bijdragen.  

Daarenboven, Ef4 handelt enkel over toorn, niet over 
andere zonden die ‘de duivel grond kunnen geven’ (en dat 
wordt ook nergens anders genoemd), laat staan dat het 
niet opnemen van je kruis ‘grond geeft aan de vijanden 
van de Heer Jezus’! 

“Breng mij alstublieft alle zonden van het vlees waar ik mij 
schuldig aan heb gemaakt en de manieren waarop ik de 
heilige Geest verdriet heb aangedaan, in gedachte. … In de 
onderstaande lijst staan veel zonden van het vlees, maar 
het in je gebed onderzoeken van Marcus 7:20-23; Galaten 
5:19-21; Efeziërs 4:25-31 en andere Bijbelgedeelten, 

Waar staat in de Bijbel dat je je (krampachtig) alle zonden 
uit je leven moet herinneren? En dat we alle zonden met 
naam en toenaam moeten benoemen voordat ze vergeven 
zouden worden? (Althans, de suggestie van Anderson is 
dat we ‘gebonden’ blijven zolang we ze niet allemaal, stuk 
voor stuk benoemen). Het zal ons eenvoudigweg nooit 

                                                                 
22 Belijdenis speelt wel een belangrijke rol in Stap 6 (‘Gebondenheid tegenover Vrijheid’), maar veel minder in de andere 
stappen. In zijn algemeenheid blijft Anderson zeer vaag over de vraag in hoeverre schuldbelijdenis bij de bekering al heeft 
plaatsgevonden en welke belijdenis vervolgens naderhand nog noodzakelijk is (en of dit beide eenzelfde soort belijdenis 
betreft). 
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kunnen je helpen om nog grondiger te zijn. Laat de heilige 
Geest de lijst en de Bijbelgedeelten gebruiken, om de 
zonden in je gedachte te brengen die nog beleden moeten 
worden. … Bid vanuit je hart een gebed van belijdenis voor 
elke zonde die de Heer je laat zien.” (Werkboek, p.42-43). 

“Als je niet zeker weet of je een specifiek issue al 
afgehandeld hebt, of als er iets in je gedachten opkomt 
waarvan je dacht dat je daar al mee afgerekend had, dan 
raden we aan het toch te behandelen. Als het geen issue 
meer is, kan het verwerpen ervan geen kwaad, maar als 
het nog wel een issue is en je rekent er niet mee af, dan 
laat je een mogelijke vaste voet voor de vijand.” 
(Handboek, p.188). 

lukken om ze ons allemaal te herinneren. “Wie kan al zijn 
fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.” 
(Ps19:13 NBV). 

Gelukkig heeft de Heer Jezus al onze zonden gedragen en 
heeft Hij ze wél stuk voor stuk beleden, “omdat hij zijn 
leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de 
overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden 
gedragen en voor de overtreders gebeden heeft” 
(Js53:12). 

Maar waarom roept Anderson ons eigenlijk op om zo met 
onze zonden bezig te zijn? Als God ons iets in herinnering 
wil brengen, zal Hij dat doen. Zo niet, dan mogen die 
zaken op de zeebodem blijven rusten: “Hij zal Zich 
wederom over ons ontfermen, Hij zal onze 
ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden 
werpen in de diepten der zee.” (Mi7:19). 

Kunnen we ons niet veel beter op de Heer Jezus richten 
dan op ons verleden? “Eén ding doe ik: terwijl ik vergeet 
wat achter is en mij uitstrek naar wat voor is, jaag ik in de 
richting van het doel naar de prijs van de hemelse roeping 
van God in Christus Jezus.” (Fp3:14). “Wij allen nu, die met 
onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer 
aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van 
heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.” 
(2Ko3:18). “En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt 
zich zoals Hij rein is” (1Jh3:3). 

“Bekijk elk gebed zorgvuldig. Ze zouden wel eens meer op 
je van toepassing kunnen zijn dan op het eerste gezicht 
lijkt. Mannen die een losbandig leven hebben geleid, 
zouden het gebed over abortus kunnen overwegen, 
eenvoudig als erkenning van de mogelijke gevolgen van 
hun onverantwoorde gedrag.” (Handboek, p.190). 

“Speciaal gebed voor gedachten aan zelfmoord: Heer, ik 
wil afstand doen van alle gedachten aan zelfmoord en alle 
pogingen die ik gedaan heb om mijn eigen te leven te 
nemen of op welke manier dan ook mijzelf schade toe te 
brengen. … Satan is een dief en komt om te stelen, te 
doden en te vernietigen. Ik kies voor het leven in Christus. 
… Ik kies de waarheid te gelovigen, dat er altijd hoop is in 
Christus.” (Werkboek, p.46). 

Vergeving van zonden is instantaan (1Jh1:9). Maar het is 
wel erg simplistisch (en weinig pastoraal) om te 
veronderstellen dat iemand met het uitspreken van een 
formule voorgoed met de (verleiding van de) zonde 
afrekent. Volgens de Bijbel komen zonden niet voort 
vanuit de satan maar vanuit het hart (Mt15:13). Vergeving 
van zonden, verlossing uit de macht van de zonde en 
herstel van een wandel in gemeenschap met God zijn een 
zaak tussen de gelovige en God, niet tussen de gelovige en 
satan. Dit is een proces wat volharding vraagt en waarbij 
de hulp van de Heilige Geest onontbeerlijk is (Fp2:12-13; 
2Th2:13; 2Pt1:3-11), en soms intensieve begeleiding van 
andere christenen en/of (christelijke) hulpverleners. 
Andersons oplossing is niet anders dan een vorm van 
magisch denken. 

“In deze Stap nemen we afstand van de zonden van onze 
voorouders. Daar zijn we niet schuldig aan, maar als we er 
niets aan doen, kunnen ze toch een negatief effect op ons 
hebben.” (Handboek, p.190). 

“De volgende Stap naar Vrijheid is het verwerpen van de 
zonden van je voorouders en ook van alle satanische 
opdrachten die tegen jou of je bediening uitgesproken 
zijn. … De ongerechtigheid van één generatie kan een 
negatief effect hebben op volgende generaties, tenzij 
zonden van voorouders beleden en verworpen worden en 
aanspraak wordt gemaakt op jouw geestelijke erfenis in 
Christus. Je bent niet schuldig aan de zonden van je 
voorouders, maar door hun zonden kun jij vatbaar zijn 
voor bepaalde krachten of zwakheden.” (Werkboek, p.49). 

“You are not guilty for the sin of any ancestor, but because 
of their sin, Satan has gained access to your family... In 
addition, deceived people may try to curse you, or Satanic 
groups may try to target you.” (Released from bondage, 
p.250-251). “The fact that demonic strongholds can be 

“Gij zult u geen gesneden beeld maken … Gij zult u voor 
die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw 
God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der 
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het 
vierde geslacht van hen die Mij haten” (Ex20:4-5). Deze 
tekst – de enige pijler waarop het theologische bouwwerk 
van generatievloeken rust – noemt nergens dat ‘demonen’ 
of ‘vloeken’ (automatisch en ongewild) aan het nageslacht 
worden doorgegeven. En als de tekst dit al zou zeggen 
(wat niet zo is), dan staat er nog steeds niet dat zo’n 
generatievloek door demonen zou worden overgedragen 
of dat die demonen hierdoor zelf worden overgedragen. 
Het onderwerp van de zin is namelijk God, niet de duivel. 
Zou God echt kinderen ‘bezoeken’ om ervoor te zorgen 
dat zij de demonen van hun ouders meekrijgen? 

Ex20:5 meldt slechts dat de consequenties van de zonden 
van vaderen (in het geval dat zij kiezen voor afgoderij) 
doorwerken in het nageslacht, en wel in de zin dat de 
kinderen eerder geneigd zijn om ervoor te kiezen in de 
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passed on from one generation to the next is well-attested 
by those who counsel the afflicted.” (The bondage 
breaker, p.114). 

“The next step to freedom is to renounce the sins of your 
ancestors as well as any satanic assignments directed 
toward you or your ministry. … Iniquities can be passed on 
from one generation to the next if you don’t renounce the 
sins of your ancestors and claim your new spiritual 
heritage in Christ. You are not guilty for the sin of any 
ancestor, but because of their sin, you may be genetically 
predisposed to certain strengths or weaknesses and 
influenced by the physical and spiritual atmosphere in 
which you were raised. These conditions can contribute 
toward causing you to struggle with a particular sin.” 

(Getting anger under control) 

voetsporen van hun ouders door te gaan (en zo zelf zonde 
op zich te laten). Zie bijv. Dt7:10: “Maar ieder die hem 
haat zal daarvoor boeten met zijn leven; de HEER zal hem 
niet laten begaan, hij laat hem persoonlijk boeten” 
(Dt7:10). Jr32:18 geeft een voorbeeld hoe God de zonden 
bij de kinderen ‘bezoekt’: doordat allen gezamenlijk in 
ballingschap waren weggevoerd. 

De Bijbel is helder dat ieder mens verantwoordelijk is voor 
zijn eigen keuzes (en zonden): “De vaders zullen niet om 
hun kinderen ter dood gebracht worden; ook zullen de 
kinderen niet om hun vaders ter dood gebracht worden; 
ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.” 
(Dt24:16). “De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon 
zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en 
een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon 
dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen 
rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze 
zal alleen rusten op hemzelf.” (Ez18:20). 

Trouwens, als Anderson gelijk zou hebben, is niet de satan 
maar God de oorzaak van het overgaan van zonden van 
vroegere generaties naar de huidige. Ex20:4 zeg immers 
dat God ‘bezoekt’.  

Een praktisch probleem is overigens dat er nauwelijks nog 
Nederlanders zijn die alleen al de namen van al hun acht 
overgrootouders (de derde generatie) uit hun hoofd 
kennen, laat staan die van hun zestien betovergroot-
ouders (de vierde generatie) – wat toch wel lastig is als je 
vervolgens ook al hun misstappen in kaart moet 
brengen.23 Misschien is het een nuttig opstapje om 
voordat men overgaat tot het bidden of God de zonden 
van de voorouders in herinnering wil brengen, Hem eerst 
te vragen om deze 24 namen te openbaren. Trouwens, het 
zou natuurlijk ook nog kunnen zijn dat je voorouders wel 
gezondigd hebben, maar een (groot)ouder daar al een 
keer afstand van heeft gedaan. Moet het dan toch 
opnieuw gebeuren? 

Helaas, als Anderson Ex20 citeert stopt hij vaak bij vers 5 
en ‘vergeet’ hij het vervolg (vers 6): “maar als ze Mij 
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde 
tot in het duizendste geslacht” (Ex20:6 NBV). Betekent dat 
vers nu dat als één van je voorouders tot in het duizendste 
geslacht heeft geloofd, wij zijn of haar verlossing in 
Christus automatisch al hebben geërfd?24 

Anderson leert gebeden voor de omgeving zodat satan 
geen recht kan claimen op ons huis doordat er vroeger 
ongelovigen hebben gewoond. 

“Gebed voor reiniging van je huis: … Ik dank u voor deze 
plek om te leven. Ik claim mijn huis als een haven van 

Deze praktijk wordt nergens door de Bijbel ondersteund. 
Het zijn gedachten die volgen uit het animisme.  

Paulus kwam op zijn reizen in menig gebied waar 
afgodentempels waren. Echter nergens valt te lezen dat hij 

                                                                 
23 Als aardigheidje tussendoor: Een overijverig familielid heeft een deel van de stamboom van ondergetekende in kaart 
gebracht. Daaruit is gebleken dat een zekere Tijmen Hakvoort en Gerrijd Hakvoort (de laatste ook wel ‘Vollenhoofse Gerrit’ 
genoemd) op 5 oktober 1760 van het Avondmaal zijn afgehouden wegens ‘ergernisse ende broedertwist’. Dan is het prettig 
te geweten dat dit euvel de vier generaties overstijgt en zelfs Anderson daarmee geen probleem meer mee zal hebben… 
24 Op p.98 van het Handboek vraagt Anderson (met betrekking tot Jr17:9; Anderson wil niet van de erfzonde weten en moet 
deze tekst daarom wegpoetsen): “Waarom zou je zo’n Oudtestamentische waarheid toepassen op een Nieuwtestamentische 
gelovige?” Diezelfde vraag kun je stellen m.b.t. Ex20:4-5, vooral omdat één van de grote zegeningen van het Nieuwe 
Testament is dat we vrijgemaakt zijn van de vloek van de wet (Ex20 is het hoofdstuk waarin de tien geboden staan!): “Christus 
heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden (want er staat geschreven: ‘Vervloekt is 
ieder die aan een hout hangt’)” (Gl3:13). Maar waarom zou dan niet gelden dat we ook door Christus zijn vrijgekocht van de 
door Anderson veronderstelde ‘generatievloek van de wet’? 
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geestelijke veiligheid voor mij en mijn gezin en ik vraag u 
bescherming tegen alle aanvallen van de vijand. Als kind 
van God, verhoogd en met Christus in de hemelse sferen 
gezeten, beveel ik elke kwade geest die recht meent te 
hebben op deze plaats vanwege activiteit van bewoners, 
nu of in het verleden, inclusief die van mijzelf, te 
vertrekken en nooit meer terug te komen. Ik verwerp alle 
demonische opdrachten die tegen deze plaats zijn 
uitgesproken.” (Werkboek, p.55). 

gebieden ‘vrij bad’ zodat hij het evangelie kon verkondigen 
of hij een goede nacht zou hebben. 

Anderson leert dat je door seksuele zonden demonisch 
belast wordt. “In the process of teaching and counseling 
on this topic, I have discovered three broad pathways 
which lead to sexual bondage. The first pathway is sexual 
promiscuity — participating in activities that encourage 
lust and illicit sex: pornography, fantasy, voyeurism, sexual 
experimentation, etc. The second pathway is sexual 
disorientation — fascination with or exposure to 
homosexual influences. The third pathway is sexual abuse 
— hurtful experiences and negative influences from the 
past which predispose an individual to impurity.” (A way of 
escape). 

“There were many other pagan gods in biblical times 
whose worship involved sexual perversity. Chemosh, the 
national deity of the Moabites, required the sacrifice of 
children, and Diana of Ephesus had an explicitly sexual 
nature. Devotion to anyone or anything less than the God 
and Father of our Lord Jesus Christ is idolatry, and idolatry 
always leads into some perversion of moral purity.” (A way 
of escape). 

“After you have confessed all known sin, pray: I now 
confess these sins to You and claim through the blood of 
the Lord Jesus Christ my forgiveness and cleansing. I 
cancel all ground that evil spirits have gained through my 
willful involvement in sin.” (Released from bondage, 
p.250). 

Omdat seksuele perversie in de oudheid vaak onderdeel 
vormde van afgodendienst, meent Anderson dat alle 
seksualiteit buiten het huwelijk tot demonische belasting 
leidt.  

Hier is sprake van een logische fout. Zelfs wanneer alle 
heilige prostitutie (dus seks als onderdeel van een 
afgodisch ritueel) er al toe zou leiden dat je demonisch 
belast zou kunnen geraken (waar de Bijbel overigens geen 
enkele aanwijzing voor geeft), kun je nog steeds niet 
stellen dat alle seks, dus ook zonder die rituele context, tot 
demonische belasting leidt. De constatering ‘een koe is 
een dier’ kun je niet omdraaien (‘een dier is een koe’, alsof 
alle dieren dan ook koeien zouden zijn). 

“Als ze demonische stemmen horen, kunnen die een 
enorme bedreiging zijn. Ze kunnen op dat moment [d.i. 
tijdens de zeven stappen] de ‘vrijheidszoeker’, de 
‘bemoediger’ of de familie en vrienden van de 
‘vrijheidszoeker’ bedreigen. Let heel goed op hun ogen. 
Als ze duizelig lijken te worden of glazig gaan kijken of om 
zich heen gaan kijken, ga dan niet verder, maar vraag wat 
er in hen omgaat. Als jij niet oplet, kun je de controle over 
de sessie verliezen.” (Handboek, p.184). 

Voor zover men nog van mening is dat Andersons 
‘waarheidsconfrontatie’ geen vorm van demonische 
bevrijding zou inhouden, is dit citaat illustratief. Andersons 
premisse is nu eenmaal dat elke zonde tot gebondenheid 
leidt omdat de satan dan macht (‘grond’) in je leven krijgt. 
Bevrijding houdt dan per definitie in dat satan moet 
worden ‘weggestuurd’ (wat voor eufemistische term men 
hiervoor ook gebruikt). Gewild of ongewild zet het volgen 
van de Stappen daarom juist de deur naar excessen (en 
demonische invloed?) open. 

“In de meeste gevallen wordt volledige vrijheid niet 
bereikt tot na de laatste verklaring en gebed in Stap 7. Als 
ze met alles klaar zijn, vraag dan de vrijheidszoeker om 
gemakkelijk te gaan zitten en de ogen dicht te doen. Vraag 
vervolgens: ‘Wat hoor je denk je in je denken? Is het 
rustig?’ Na een moment reageren ze meestal met een 
opgeluchte glimlach en zeggen: ‘Niets, het is eindelijk 
rustig in mijn hoofd’.” (Handboek, p.182). 

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? “Kom naar 
mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van 
mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan 
zullen jullie werkelijk rust vinden” (Mt11:28-29 NBV). 

“Vrij worden in Christus is één ding; vrij blijven een ander” 
(Handboek, p.182). 

“Zelfs nadat je door deze zeven Stappen bent gegaan en je 
vrijheid in Christus gevonden hebt, kun je uren, dagen of 
zelfs weken later aangevallen worden. … Vrijheid moet 
onderhouden worden. Na het voltooien van deze Stappen 

Anderson is ervan overtuigd dat iemand (pas) na de zeven 
Stappen ‘zijn of haar vrijheid in Christus vindt’. En dat het 
gevoel van vrijheid vervolgens afhankelijk is van hoe goed 
wij de aanvallen van de satan afweren.  

Helaas, uiteindelijk stelt de bevrijding die Anderson 
aanbiedt, daarmee weinig voor. Je zou verwachten dat 
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naar vrijheid vroeg een gelukkige vrouw: ‘Zal ik nu altijd zo 
zijn?’ Het antwoord is dat zij haar vrijheid zal blijven 
behouden zolang als ze in een goede relatie met God blijft. 
… Je moet je inzetten om je vrijheid vast te houden. De 
vrijheid zal van jou blijven zolang je de waarheid blijft 
kiezen en standvastig blijft in de kracht van de Heer. … Zak 
niet weg in oude gedachtepatronen, gevoelens en gedrag. 
Dat kan heel makkelijk gebeuren, als je geestelijk en 
mentaal lui wordt.” (Werkboek, p.52-53; cursivering van 
Anderson). 

“Het is noodzakelijk dat je je blijft concentreren op het 
vernieuwen van je denken, zodat negatieve denkpatronen 
vervangen worden door de waarheid.” (Handboek, p.171). 

“Once you have secured your freedom by going through 
these seven steps, you may find demonic influences 
attempting re-entry days or even months later. One 
person told me that she heard a spirit say to her mind ‘I’m 
back’ two days after she had been set free. ‘No, you’re 
not,’ she proclaimed aloud. The attack ceased 
immediately. 

One victory does not constitute winning the war. But 
many victories are the mark of a successful warrior. 
Freedom must be maintained. One jubilant lady asked 
after completing these steps, ‘Will I always be like this?’ I 
told her that she would stay free as long as she remained 
in right relationship with God. ‘Even if you slip and fall,’ I 
encouraged, ‘you know how to get right with God again.’ 
(The bondage breaker, p.116-117). 

“Het is best mogelijk dat de Heer je de komende dagen, 
weken, maanden en jaren nog meer gebieden zal laten 
zien waarop je moet handelen – nu weet je wat je moet 
doen. Waar je ook bent, het is eenvoudig om gewoon de 
verkeerde dingen te verwerpen en weer verder te gaan.” 
(Handboek, p.191). 

men na het moeizame proces van het doorlopen van de 
zeven Stappen de satan en de zonde definitief achter zich 
kan laten. Maar niet is kennelijk minder waar. 

Zou de Heer Jezus dat bedoeld hebben toen Hij zei: “Als 
dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn”? 
(Jh8:36). Hoe anders spreekt de Goede Herder Zelf: “Mijn 
schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En 
Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren 
gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn 
hand.” (Jh10:27-28). 

N.B. Als Paulus schrijft: “Voor de vrijheid heeft Christus 
ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder 
een slavenjuk binden” (Gl5:1) heeft hij het niet over de 
strijd tegen de satan maar over leringen van mensen ‘die 
onder de wet willen zijn’ (Gl4:21). D.w.z. christenen die 
zichzelf extra regels en geboden opleggen buiten dat wat 
God van zijn kinderen vraagt (vgl. Gl4:22-26). De regels (en 
kramp) die Anderson aanbiedt hebben dan ook weinig te 
maken met de vrijheid van Christus, maar vormt m.i. 
gewoon het zoveelste ‘slavenjuk’ dat op christenen wordt 
gelegd. Als we dan van een ‘binding’ bevrijd moeten 
worden, betreft dat bevrijding van zulke ‘opgebonden 
slavenjukken’. Een leven met Christus is zoveel groter en 
mooier dan wat Anderson voorspiegelt… 

“Als je geen verantwoordelijk leven leidt is het logisch dat 
je je zorgen maakt! Probeer je verantwoordelijkheden niet 
op Christus te werpen – Hij geeft ze je zo weer terug. Maar 
werp wel je zorgen op Hem, want als jij een verantwoor-
delijk en rechtvaardig leven leidt, is het zijn eer te na om 
niet in jouw behoeften te voorzien.” (Werkboek, 62). 

Is Gods zorg voor ons afhankelijk van hoe verantwoordelijk 
en rechtvaardig wij leven? 

“Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van 
God, onze Heiland, verschenen is, heeft Hij ons behouden, 
niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden 
gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing 
van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige 
Geest” (Tt3:4-5). “Hoe zal Hij die zelfs zijn eigen Zoon niet 
gespaard heeft, maar Hem voor ons allen overgegeven 
heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” 
(Rm8:32). 

“Dezelfde principes die onderwezen worden tijdens de 
Freedom in Christ-cursus hebben een bredere toepassing. 
…  

Bevrijd je huwelijk. Grip krijgen op je persoonlijke vrijheid 
is één. Stellen kunnen er ook voor kiezen om grip te 
krijgen op gezamenlijke vrijheid in hun huwelijk door een 
proces te gaan dat vergelijkbaar is met de Stappen naar 
Vrijheid in Christus. …  

Bevrijd je kerk. Kerken kunnen vast komen te zitten in 
patronen van verdeeldheid, strijd en steeds terugkerende 
zonde. Goed onderwijs en goede overdenkingen lossen 
deze problemen niet altijd op. Het is makkelijk om er maar 
van uit uit te gaan dat ‘andere mensen’ het probleem zijn. 
Maar dat is de geestelijke realiteit negeren. Onze strijd is 

Anderson houdt zich niet echt aan zijn belofte om ‘niet 
achter elke boom een demon te zien’ (Handboek, p.123). 
Huwelijken, buurten, steden en zelfs kerken hebben 
kennelijk evenzeer last van generatievloeken en 
demonische invloed – alle overigens eenvoudig op te 
lossen door het aanschaffen van Andersons cursussen met 
bijbehorende geloofsformules. 

De hieraan ten grondslag liggende visie op evangelisatie 
lijkt overigens die van de ‘strategische oorlogsvoering’ te 
zijn (Engels: Strategic-Level Spiritual Warfare, SLSW). 
Hierin richt evangelisatie zich vooreerst op bidden, 
proclameren, demonen wegjagen en dorpen, steden en 
gebieden ‘voor Christus claimen’. Het is maar goed dat 
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niet tegen mensen, maar tegen ‘kwade geestelijke 
machten’. Die waarheid niet onder ogen zien brengt ons in 
gevaar. Het is heel goed mogelijk de vijand ruimte te 
geven in de organisatiestructuur van onze kerken of 
eenvoudigweg hem, vanuit het verleden, een vaste voet te 
laten. … 

Bevrijd je buurt, woonplaats, maatschappij. … Waar echte 
eenheid is … verwachten wij doorbraken in de geestelijke 
wereld te zien, waardoor veel meer mensen christen 
worden.” (Handboek, p.270). 

Paulus hiervan nog geen weet had; hij zou geen tijd meer 
gehad hebben om zijn zendingsreizen te ondernemen! 

 

G. Positief proclameren 

 Bij Anderson speelt het ‘verklaren’ en ‘proclameren’ een grote rol, dat wil zeggen het hardop uitspreken 

van Bijbelteksten, geloofsformules of ‘bezweringen’. Hiertoe bevatten het Handboek en Werkboek lijsten 

met Bijbelteksten. Uiteraard zijn de teksten selectief uitgekozen. Het doel lijkt (mede) zijn om juist die 

teksten naar voren te halen die bijdragen aan een positief zelfbeeld. Deze teksten krijgen echter enkel 

vanuit een levende relatie met Christus betekenis en inhoud. 

 Er is verder een belangrijk onderscheid tussen het reciteren van losse, uit hun verband staande 

Bijbelteksten (om je identiteit in Christus te versterken) en het luisteren naar Gods woord: “Dit wetboek 

mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt 

overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij 

voorspoedig zijn” (Jz1:8). “Want Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken en 

haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen” (Ea7:10). Laten we hopen dat 

de teksten de lezer prikkelen om ook de context en de Bijbelboeken te gaan lezen waarin de betreffende 

beloften staan. 

ANDERSON VINDT: DE BIJBEL ZEGT 

“Christenen weten al 2000 jaar hoe belangrijk het is om 
publiekelijk te verklaren wat ze geloven. … Deze verklaring 
een aantal weken dagelijks lezen, kan je helpen je denken 
te vernieuwen met de waarheid en de leugens die je 
gelooft hebt te vervangen.” (Werkboek, p.27) 

De Bijbel benadrukt het overdenken van de Heilige Schrift 
zelf: 

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad der 
goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch 
zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn 
welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij 
nacht.” (Ps1:1-2). 

“Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar 
overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt 
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan 
zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij 
voorspoedig zijn.” (Jz1:8). 

“Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet 
zondige.” (Ps119:11). 

“Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overpeins al uw 
daden, ik overdenk de werken uwer hand” (Ps143:5). 

“Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u 
in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in 
uw harten voor God.” (Ko3:16). 

“Ik kies ervoor om sterk te zijn in de Heer en in de kracht 
van zijn macht. Ik vertrouw niet op het vlees, want de 
wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet van het 
vlees, maar hebben goddelijke macht om bolwerken neer 
te halen.” (Werkboek, p.28). 

“Heer, ik verwerp de leugen dat overeten blijvende troost 
geeft. … Telkens wanneer ik behoefte heb aan troost wil ik 

“Want wat ik doe, weet ik niet; want niet wat ik wil, bedrijf 
ik, maar wat ik haat, dat doe ik. … Want ik weet dat in mij, 
dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is bij 
mij aanwezig, maar het doen van het goede niet.” 
(Rm7:15,18). 

Is de oplossing niet veeleer leven door Gods Geest? (Rm8) 
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ervoor kiezen in plaats van mijn heil in eten te zoeken, U 
te prijzen. … leef uw leven in mij, terwijl ik vorderingen 
maak in zelfbeheersing.” (Deelnemersgids, p.77). 

 

H. Exegetische onzorgvuldigheden 

Andersons boeken bevatten menige onzorgvuldige (of zelfs foute) toepassing van Bijbelteksten – waarbij we 

maar in het midden laten of sprake is van slordigheden of moedwillige verdraaiingen. Een kleine bloemlezing 

(verre van volledig): 

WAT ANDERSON ZEGT WAT DE BIJBEL ECHT ZEGT 

“I have transgressed your holy law and given the enemy an 
opportunity to wage war in my members (Romans 5:12, 
13; James 4:1; 1 Peter 5:8).” (Released from bondage, 
p.247) 

De eerste twee teksten (Rm5:12-13 en Jk4:1) gaan over 
onze zonden en hartstochten en noemen de satan niet. 
1Pt5:8 meldt dat de duivel rondgaat als een brullende 
leeuw, wat in de context van vervolging staat (vs5). De 
suggestie wordt evenwel gewekt dat de satan in de 
gelovige actief is en verantwoordelijk zou zijn voor de 
zonden die wij doen. 

“Ik verklaar dat ik de bruid van Christus ben” (Werkboek, 
p.20) 

De gemeente (collectief) is de bruid van Christus (Ef5:25). 

“Ik ben het zout van deze aarde en het licht in deze 
wereld” (Werkboek, p.59) 

“U [meervoud] bent het zout van de aarde … U [meervoud] 
bent het licht van de wereld” (Mt5:13-14). 

“Ik verklaar dat ik een nieuw verbond met Christus ben 
aangegaan” (Werkboek, p.20). 

Afgezien van het feit dat het nieuwe verbond wordt 
gesloten met Israël (Jr31:31; Hb8:8) hebben wij als 
gelovigen helemaal geen stappen gezet voor een nieuw 
verbond. Het is de Heer Jezus die daarin het initiatief heeft 
genomen, en wel door zijn bloed te storten (Mt26:28). 

“1 Korinthiërs 3:16: Ik ben Gods tempel” (Werkboek, 
p.59). 

1Ko3 spreekt over de gemeente (collectief meervoud; zie 
de voorafgaande verzen). Anderson is in de war met 
1Ko6:19 (waar het wel over ons lichaam gaat). 

“Ik ben zijn oogappel. Deuteronomium 32:9,10” 
(Werkboek, p.26). 

“Want des HEREN deel is zijn volk, Jakob het Hem 
toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land van 
steppen, in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij 
beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn 
oogappel.” (Dt32:9-10). 

“I am an enemy of the devil (1 Peter 5:8)” (The bondage 
breaker) 

“Weest nuchter, waakt; uw tegenpartij, de duivel, …” 
(1Pt5:8). 

“Christ Himself is in me (Colossians 1:27).” (The bondage 
breaker) 

“Aan hen heeft God willen bekend maken welke de 
rijkdom is van de heerlijkheid van deze verborgenheid 
onder de volken, welke is Christus in u [meervoud], de 
hoop van de heerlijkheid” (Ko1:27). Ko1:27 gaat dus over 
de ‘verborgenheid’ van de eenheid van Jood en heiden in 
Christus in de gemeente (zie vs.26), niet over het ‘wonen’ 
van Christus in gelovigen (dat staat in andere teksten). 

“Ik ben niet de grote ‘Ik ben’, maar door Gods genade ben 
ik wie ik ben (zie Exodus 3:14; Johannes 8:24,28,58; 1 
Korinthiërs 15:10.” (Werkboek, p.59). 

Wat bedoelt Anderson hiermee? Alleen al de verwaand-
heid om op het idee te komen deze Godsnaam op onszelf 
toe te passen… 

In Ex3:14 openbaart God zijn naam Jahweh. In Jh8 past de 
Heer Jezus die op zichzelf toe. 1Ko15:10 gaat inderdaad 
over ons, maar totaal niet in dezelfde zin als Christus de 
naam ‘IK BEN’ op Zichzelf toepast. Zie het vers in context: 
“Want ik ben de geringste van de apostelen, ik, die niet 
waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de 
gemeente van God heb vervolgd. Maar door de genade 
van God ben ik wat ik ben…” (1Ko15:9-10). Dat heeft toch 
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een heel andere lading dan hoe Anderson ons dit vers wil 
laten lezen? 

De ondertoon lijkt niet anders dan een variant van de 
oude suggestie van de slang: “gij zult als God zijn” (Gn3:5) 
– zoals de satan dat zelf ook had geprobeerd: “ik wil 
opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de 
Allerhoogste gelijkstellen” (Js14:14). 

“Ik geloof dat in Christus satan en zijn demonen aan mij 
onderworpen zijn, omdat ik deel uitmaak van het lichaam 
van Christus.” (Werkboek, p.29). 

Nog afgezien van de vraag wat het ‘deel uitmaken van het 
lichaam van Christus’ hiermee te maken heeft, waar staat 
in de Bijbel dat de demonen ons onderworpen zijn? Helaas 
is die belofte nog toekomstig: “De God nu van de vrede zal 
de satan spoedig onder uw voeten verpletteren” 
(Rm16:20). 

“Ik geloof dat de waarheid mij vrij zal maken en dat Jezus 
de Waarheid is. Als Hij mij vrijmaakt, zal ik waarlijk vrij 
zijn.” (Werkboek, p.29). 

De Heer Jezus spreekt in Jh8:36 tegen Joden die (blijkens 
het vervolg) nog niet in de waarheid stonden (dat wil 
zeggen: zich hadden bekeerd – zie Jh8:39-45). Wanneer 
het over christenen gaat, na hun bekering, spreekt de 
Bijbel niet voorwaardelijk en in de toekomende tijd maar 
in de voltooid verleden tijd: 

“Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God 
geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde het 
eeuwige leven” (Rm6:22). 

“Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan 
vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden.” 
(Gl5:1). 

“Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij; en wat ik nu leef in het vlees, leef ik 
door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief-
gehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” (Gl2:20). 

“Hemelse Vader, u heeft in de Bijbel gezegd dat rebellie 
hetzelfde is als hekserij en even slecht is afgoderij” 
(Werkboek, p.35). Vervolgens past Anderson dit toe op het 
ons onderwerpen aan wereldse overheden. 

Welke Bijbeltekst heeft Anderson voor ogen? Er lijken 
twee mogelijkheden: 

“Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en 
ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat 
gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u 
verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.” 
(1Sm15:23). De context maakt duidelijk dat het hier over 
weerspannigheid jegens God gaat, niet tegenover 
overheden. 

“Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; en 
de zonde is de wetteloosheid.” (1Jh3:4). Maar ook hier 
gaat het om het zonder Gods wet (of gezag) willen zijn. 
Wederom is de rijksoverheid ver buiten beeld. 

“De Stappen zijn een kans voor jou om God te ontmoeten, 
onze wonderbare Raadsman” (Werkboek, p.7-8). 

God geeft mensen wel raad (zie bijv. Ps32:8) maar de titel 
‘Wonderbare Raadsman’ komt uit Js9:5 en gaat specifiek 
over de Heer Jezus (dus niet God!). Daarbij gaat het, net 
als elders in Js, om Degene die aan God raad geeft. De titel 
benadrukt zo de Goddelijkheid van het Kind dat geboren 
zal worden (vgl. Js40:13; 41:28; vgl. Rm11:34). 

“We also need to pray, as Paul did in Ephesians 1:18,19, 
that the eyes of believers may be enlightened to 
understand the spiritual power, authority, and protection 
which is our inheritance in Christ.” (The bondage breaker). 

Paulus bad niet om ónze geestelijke autoriteit te 
begrijpen, maar om de kracht en autoriteit te begrijpen 
die de Heer Jezus zelf heeft! “… verlichte ogen van uw 
hart, opdat u weet wat de uitnemende grootte van zijn 
kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de 
macht van zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus 
door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan zijn 
rechterhand te zetten in de hemelse gewesten” (Ef1:18-
20). 
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“Demonen sidderen voor christenen die weten welke 
macht en autoriteit ze in Christus bezitten.” 
(Deelnemersgids, p.54). 

De demonen sidderen niet voor christenen maar enkel 
voor God: “U gelooft dat God een is? Daar doet u goed 
aan; de demonen geloven dat ook en zij sidderen.” 
(Jk2:19). Verder spreekt de Bijbel niet over het ‘sidderen’ 
van demonen; het is dus uit de fantasie van Anderson 
ontsproten. 

“De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, 
zodat het kwaad geen vat op hem heeft (1 Johannes 5:18)” 
(Deelnemersgids, p.54). 

De echte Bijbeltekst luidt: “Wij weten dat ieder die uit God 
geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, 
bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem” 
(1Jh5:18). 

 

I. Conclusies 

 De conclusie uit het bovenstaande is onontkomelijk dat het ‘bevrijdingspastoraat’ noch leidt tot bevrijding, 

noch een vorm van pastoraat is. Stellingen als: ‘Je bent óf aan het groeien in Christus óf gevangen 

genomen door een misleidende manier van denken’ (Handboek, p.104) zijn – door het poneren van een 

valse tegenstelling – zelfs manipulatief. 

 Hoewel de zeven Stappen van Anderson iets aantrekkelijks lijken te hebben – christenen die worstelen met 

bepaalde terugkerende zonden krijgen een ‘oorzaak’ aangereikt alsmede de mogelijkheid om hiermee aan 

de slag te gaan – is Andersons diagnose van het probleem ondeugdelijk. Waar Anderson de problemen 

toeschrijft aan de duivel en zijn demonen, noemt de Bijbel hiervoor de zonde. 

 De op een foutieve diagnose en on-Bijbelse grondslag gebaseerde ‘weg tot vrijheid’ zal daardoor niet tot 

de gewenste oplossing (‘vrijheid’) leiden en is evenmin heilzaam. Eerder lijkt het omgekeerde van 

toepassing: doordat Anderson christenen een eigen, actieve rol geeft in het ‘wegsturen’ van de duivel uit 

allerlei gebieden in het leven, hangt het heil (en de vrijheid in Christus) in de praktijk niet meer (alleen) af 

van het volbrachte werk van Christus, maar ook van de mate waarin de gelovige de duivel uit allerlei 

gebieden in zijn leven heeft weggestuurd.  

 Het is wrang dat men in het ‘bevrijdingspastoraat’ juist in de strik trapt die men meent te ontlopen: Door 

zich met formules tot de satan te wenden, zij het met de intentie om hem te verjagen, stelt men zich juist 

voor hem open. Immers, het spreken tot de duivel in welke vorm dan ook – van het vragen naar de naam 

van een demon tot het proclameren van de ‘overwinning’ – zonder dat daartoe een concrete opdracht in 

de Bijbel is te vinden, is in feite een vorm van spiritisme. Daarmee doet men wat God uitdrukkelijk heeft 

verboden: “Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die … de geest van een dode of een 

waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE 

een gruwel” (Dt18:10-12).  

Eva ging met de satan in gesprek, met alle gevolgen van dien. “Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang 

Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de 

reinheid jegens Christus. Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, 

of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u 

niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen…” (2Ko11:3-4) 

 Back to earth: ‘Geestelijke oorlogsvoering’ bestaat niet – de term komt niet in de Bijbel voor. Wat wel 

bestaat is ‘weerstand bieden in de boze dag’ in onze ‘strijd [lett.: ‘worsteling’] tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de 

boosheid in de hemelse gewesten’ (Ef6:12). Die strijd (worsteling) bestaat niet uit hocus pocus gebeden en 

bevrijdingsformules, maar uit de dagelijkse opdracht (zo u wilt: ‘strijd’) om ‘de zonde niet in uw sterfelijk 

lichaam te laten regeren om aan zijn begeerten te gehoorzamen’ (Rm6:12) en het zich rekenen ‘ten 

opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus’ (Rm6:11). 
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 De pastorale consequenties van Andersons aanpak zijn m.i. desastreus. Hoewel Anderson beweert dat zijn 

zeven Stappen tot vrijheid leiden, kan de angst dat je zelfs als christen, na een ogenblik van onwaakzaam-

heid, weer met allerlei demonen kan zitten opgezadeld, een gevoel van angst en onzekerheid opleveren. 

Dit soort situaties kan elke dag opnieuw optreden. Immers, Anderson leert dat ook de omgeving waarin je 

verkeert, het huis, het gezelschap, de hotelkamer25, etc. een christen onder de invloedssfeer van satan kan 

brengen. Dus de gelovige moet voortdurend op zijn hoede zijn en minutieus – liever teveel dan te weinig, 

volgens Anderson! – ‘gebieden voor Christus claimen’.  

Dat leidt niet tot vrijheid, maar juist tot een krampachtig, onzeker en legalistisch geloof, waarin men voor 

zijn vrijheid afhankelijk wordt van in hoeverre men alle ‘demonische ingangen’ heeft geïdentificeerd en 

systematisch heeft verbroken. Maar zo kan men er nimmer zeker van zijn dat daadwerkelijk in de door 

Christus bewerkte vrijheid te staan. 

Trouwens, hiervoor moeten we Anderson wel op zijn woord geloven. Want wie zegt dat zijn zeven Stappen 

het complete pakket vormen? Misschien is er nog wel een achtste stap die Anderson vergeten is om op te 

schrijven. Dat zou ons dan toch nog in gebondenheid houden… Of was Anderson geïnspireerd toen hij zijn 

boeken schreef? 

 Een andere, niet onbelangrijke consequentie van de zeven Stappen is dat christenen met een dergelijke 

vrijheidsvisie geen gering deel van hun tijd doorbrengen met het het vinden en aantonen van specifieke 

‘ingangen’ waardoor demonen hun leven zouden kunnen binnenkomen, het identificeren van deze 

demonen en het (zogenaamd) wegsturen ervan. Dat is niet alleen zeer tijdrovend, het vormt eigenlijk 

gewoon een nieuwe vorm van slavernij aan regels en inzettingen. “Als u met Christus aan de elementen 

van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: 

raak niet en smaak niet en roer niet aan? (dingen die alle door het gebruik te niet gaan), naar de geboden 

en leringen van de mensen, (dingen die wel een schijn van wijsheid hebben in eigenwillige verering en 

nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend) tot bevrediging van 

het vlees.” (Ko2:20-23). In plaats van ruimte te bieden aan de christen om “ootmoedig te wandelen met 

uw God” (Mi6:8), komen er nieuwe geboden en beperkingen.  

De Heer Jezus heeft zijn Woord gegeven “opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar 

hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” (Jh16:33). We zijn wel in de wereld, maar niet van de 

wereld. Maar omdat Hij met ons, hoeven wij niet door angst geregeerd te worden. Wanneer we in 

gemeenschap (geloofsverbinding) met de Heer Jezus leven, zijn we vrij om te leven tot zijn eer. Dat is de 

echte waarheid die vrijmaakt: “Zij verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden, dat 

God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid 

kennen. Want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijk als het met dankzegging wordt 

genomen…” (1Tm4:3-4). 

 De christen heeft de opdracht om zijn leven te richten op God door de Heer Jezus te volgen. M.i. doet 

iedere gelovige er wijs aan om zich vooral te richten op het eren en aanbidden van God en het ontwikkelen 

van zijn geloofsrelatie met de Heer Jezus. Er ligt geen enkele meerwaarde in het zich bezighouden met 

zonden uit het verleden of vermeende demonen en vervolgens formules te bedenken om daarmee te 

breken en die geesten weg te jagen. Het leidt slechts af van Christus en doet daarenboven af aan de 

overwinning die Hij – volledig en voor altijd – heeft behaald. Andersons ‘bevrijdingspastoraat’ laat 

christenen de vragen stellen “wie ben ik [in Christus]” en “wie zijn de demonen [die mij het leven zuur 

maken]”. Bijbels pastoraat gaat m.i. om “wie is de Heer Jezus voor mij?” en “hoe is mijn relatie met God en 

zijn Woord?” 

                                                                 
25 In de diverse boeken benoemt Anderson dit expliciet. In het werkboek wordt er enkel op gehint: “Gebed als je in een niet-
christelijke omgeving woont … Ik verwerp elke aanspraak van satan op deze kamer of ruimte, gebaseerd op de activiteiten 
van bewoners, nu of in het verleden, inclusief mijzelf” (Werkboek, p.56). 
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 Afsluitend twee citaten van Els Nannen26: « Veelzeggend is dat het enthousiasme voor eigentijdse 

openbaringen samengaat met een afnemende Bijbelkennis. Die is vandaag bij de meeste christenen 

minimaal. Zelfs predikanten beweren over een Bijbeltekst soms het tegenovergestelde van wat er 

werkelijk staat. Dat krijg je als de Bijbel niet meer je enige maatstaf is. Of als je die onnauwkeurig leest en 

citeert. Dan komen er vanzelf ontsporingen. »  

« Wie geconcentreerd is op de Heilige Geest en gefixeerd op satan met zijn demonen, kan blijkbaar in de 

praktijk moeilijk christocentrisch zijn en blijven. En wie van het eigentijdse paradigma uitgaat dat er méér 

is dan de Schrift, kan moeilijk nog Schriftgebonden blijven. De Schrift neemt dan steeds minder de centrale 

plaats in, die het in de dienst van de Heer Jezus en van de apostelen had en in onze dienst zou moeten 

hebben en behouden. » 

“Velen zullen in die dag tot Mij zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet door uw naam geprofeteerd en 

door uw naam demonen uitgedreven en door uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik openlijk 

tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, werkers van de wetteloosheid!”  

(Mt7:22-23) 

“Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen 

begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; en zij zullen 

het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Maar jij, wees nuchter in alles…” 

 (2Tm4:3-5) 

 

 

                                                                 
26 Els Nannen is een ex-zendelinge die onlangs (en op hoge leeftijd, haar 80e!) het boek Waarlijk Vrij? Bevrijdingspastoraat in 
het licht heeft geschreven (Kampen: Voorhoeve, 2010). Naar dit boek zij ook verwezen voor een verdieping van de in dit 
paper vervatte kritiek op het bevrijdingspastoraat van Neil Anderson.  


