“Geestelijke bedekking” een bijbelse leerstelling of een
Rooms-katholiek / heidens dogma?
door Steve Hill

Inleiding:
Soms loopt de scheidslijn tussen wat juist en onjuist is in een leerstelling en in
de praktijk niet door de woorden of zelfs niet door de praktijk heen, maar door
de harten van hen die erbij betrokken zijn. Mensen kunnen leiders de schuld
geven en leiders kunnen de mensen de schuld geven.Dwaasheid wordt echter
vaak door beide veroorzaakt! Het was het volk Israël dat een koning eiste toen
dat niet de wil van God voor hen was. God wilde hun koning zijn! Theocratie is
geen regering door één man. Dat is een dictatuur! Theocratie is regering door
God. Dit is vervuld in het Nieuwe Verbond met de verklaring dat “het hoofd van
iedere man Christus is”! Dat is de belofte van Jezus: “Ik zal mijn gemeente
bouwen!”.
Soms wordt de scheiding tussen waarheid en leugen zichtbaar door de nadruk.
De waarheid is in Jezus. Deze is levend en dynamisch. Jezus is God zelf en dé
mens.Die twee dingen kunnen logischerwijs in dezelfde persoon niet
tegelijkertijd waar zijn. Onze wereld echter is niet verstandelijk bepaald. Ze is
relationeel van structuur. Waarheid is een persoon! Jezus is beide, zowel de Zoon
van God als de Zoon des mensen. We moeten beide tegelijkertijd vasthouden om
trouw te blijven aan wie Hij is. Als we een van beide waarheden loslaten
belanden we in de sloot aan de andere kant van de weg. Om op de weg van God
te blijven moeten we beiden tegelijkertijd gelijkelijk, absoluut, geheel voor waar
houden! Ons denken moet aanbidden. Zij kan niet begrijpen, dat wil zeggen, dit
beheersen! Als mijn denken hier toe in staat zou zijn, zou het God zijn. Mijn
denken moet het geheim aanbidden van de Zoon van God die de zoon des
Mensen is! Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in Christus verbo rgen
(Colossenzen2:3)!
Neem het voorbeeld van “geestelijk vaderschap” of “vader op grond van
bediening”.Er is hier sprake van een paradox! Laten we kijken wat er gebeurd
wanneer we de ene kant boven de andere benadrukken. Als ik Mozes en Jozua,
Elia en Elisa evenals Paulus en Timotheus noem, wat denkt u dan? Wat zou u
onderwijzen? De meesten zouden onderwijzen dat het noodzakelijk is om een
geestelijke vader of een geestelijke mentor te hebben. En dat zou de helft van de
waarheid zijn. Noch Mozes noch Elia, noch Paulus had echter een geestelijke
vader! Paulus gebruikt dit feit zelfs als onderdeel van de echtheid van zijn
boodschap en apostelschap! Echtwaar! Lees Galaten 1:15-24! Dat is de andere
kant van de waarheid.
Waarom zou de noodzaak van een geestelijke vader onderwezen worden vanuit
deze voorbeelden en niet de andere kant? Wat zouden de motieven van het hart
zijn? Als ik behoefte aan controle heb en dat mensen zich aan mij onderwerpen,
zou ik de noodzaak van een geestelijke vader benadrukken. Als ik een rebel ben

en mijn onafhankelijkheid wil rechtvaardigen zal ik onderwijzen dat wij ons niet
behoeven te onderwerpen aan iemand anders dan aan God.
Als ik echter geen verborgen agenda heb, zal ik beide kanten onderwijzen.
Paulus verklaart aan de Corinthiërs in 1 Corinthiërs 11:3 uit dat “Het hoofd van
iedere man is Christus” is. Toch vermaant Paulus in de Corinthiërs (1 Corinthiërs
4:14) als zijn “geliefde kinderen”. De waarheid is levend en roept altijd
tegenstellingen op! Het “ hoofd van iedere man is Christus” en “onderwerp uzelf
aan elkaar in de vreze van God” zijn beide tegelijkertijd waar!
Ons doel is om direct te zijn. Sommigen zouden misschien zeggen dat we te
direct zijn. “Aardig” zijn was nooit een van mijn doelstellingen voor het leven en
omdat ik al ouder dan 50 jaar ben, ben ik niet van plan dat als een nieuwe
doelstelling aan te nemen. “Aardig” is niet een vrucht van de Geest! Verder heb
ik als het om direct zijn gaat, Paulus als mentor! In Galaten vraag hij hen die de
besnijdenis promoten om zich dan ook maar te laten castreren (Galaten 5:12,
vanuit de bijbelvert. The Message).
Hij is heel sarcastisch als hij tegen tot de Corinthiërs spreekt over hun relaties
met valse apostelen! Lees 2 Corinthiërs 11 uit de nieuwe vertaling, The Message
of de Amplified bible!
Zijn er schriftgedeelten die geestelijke bedekking door onderwerping
aan geestelijk gezag onderwijzen?

Zijn er schriftgedeelten die onderwijzen dat geestelijke bedekking alleen
bij Jezus is?
1 Timotheus 2:5
“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus”
De reformatie werd daarover uitgevochten! Heb je een “priester” nodig om
tussen God en jou te bemiddelen? Op grond van leerstellingen zouden
Christenen heden ten dage op die vraag een klinkend “Nee!” laten horen.
Waarom staan zij zichzelf dan toe om betrokken te zijn in een praktijk die
voortvloeit uit dat onderwijs? Waarom denken zij dat het nodig is om een
geestelijk bedekking te hebben door zich aan een leider te onderwerpen? Waar
komt dat vandaan? Dit komt van het Roomse onderwijs dat redding alleen

mogelijk is als je een deel bent van het Rooms-katholieke instituut en
onderworpen bent aan een priester.
De aanvaarding van deze leerstelling door charismatische Christenen wordt door
twee kanten veroorzaakt.
De mensen willen geen volledige verantwoordelijk nemen voor hun relatie met
Jezus en vertrouwen Hem alleen voor hun geestelijke veiligheid zodat zij iemand
anders in die plaats aanstellen.
De leiders vinden deze leerstelling erg nuttig om mensen op hun plaats te
houden, dat is in hun bediening.
In psychologisch jargon wordt dit een co-dependente relatie genoemd(een relatie
die door een verkeerde verbondenheid een negatieve wederzijdse afhankelijkheid
veroorzaakt – noot v.d. vert.)!
Als Jezus jouw leider is wat voor geestelijke bedekking heb je meer nodig? Neem
je verantwoordelijkheid om in Christus te zijn!
1 Johannes 2:24-27
“Maar de zalving die je van Hem hebt ontvangen blijft in jou en je hebt
niet nodig dat iemand je onderricht geeft; maar zoals zijn zalving je
leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem
zoals zij u geleerd heeft”
Johannes 16:13
“Maar wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij je de weg
wijzen tot de volle waarheid”
In Christus, door de zalving, worden wij onderwezen in de waarheid. Johannes
zegt dat dit het tegengif is tegen hen die proberen te misleiden. Ja, we hebben
leraren maar we hebben de Heilige Geest en de belofte van Jezus dat Hij ons in
alle waarheid zal leiden.
Nogmaals een co-dependente relatie wordt door beide kanten veroorzaakt. De
ene kant heeft het nodig onmisbaar te zijn en de andere kant wil de
verantwoordelijkheid niet nemen om zelf van God te horen.
Jouw bescherming tegen geestelijke misleiding is in Christus en in Zijn zalving.
Jezus verklaarde dat Zijn schapen naar Zijn stem horen (Johannes 10:4)! Dat is
jouw verantwoordelijkheid en jouw vrijheid!
1 Petrus 2:4-10
“een koninklijk priesterschap”, “een heilige natie”, “tot het brengen van
geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus”
Onze geestelijke offers zijn God welgevallig door Jezus Christus en niet door
iemand anders! Wij zijn allemaal “heilig” en “koninklijke” priesters. Er zijn geen
eerste of tweede klas priesters. Slechts één klasse!
Waarom zou je de leer van Christus beperken en iemand anders op de planeet
iets laten overnemen van Zijn taak over jouw leven?
Petrus vervolgt de rest van hoofdstuk twee en vervolgens tot en met hoofdstuk 5
om te spreken over hoe wij als koninklijke priesters met elkaar behoren om te
gaan. Hij spreekt over onderwerping aan burgerlijk gezag en gezag op de
werkplek, zelfs als wat zij vragen onbillijk kan zijn. Hij spreekt over vrouwen om
zich te onderwerpen aan echtgenoten en echtgenoten aan hun vrouwen, “opdat

hun gebeden niet zouden worden verhinderd”! Zijn conclusie op dit gedeelte
staat in vers 8 van hoofdstuk 3, “Ten slotte, weest allen eensgezind,
medelijdend, hebt de broeders lief…”
De rest van hoofdstuk 3 en 4 gaat over onderwerping aan omstandigheden waar
wij zouden kunnen lijden als gevolg van het feit dat we Christen zijn. Hoofdstuk
5 gaat over de relatie tot geestelijk gezag. De leiders worden geboden om te
dienen zonder “heer” te zijn over degenen die aan hen zijn toevertrouwd. De
jongeren worden aangespoord zich te onderwerpen aan de oudsten maar allen
worden opgedragen om “aan elkaar onderworpen te zijn en zich te kleden met
nederigheid”.
Wanneer iemand vraagt: “Aan wie ben jij onderworpen?” is het vaak een beladen
vraag! Zij hebben hun bedekking en zij zien op hen die dat niet hebben neer!
Mijn antwoord aan zo iemand is: “Ik ben onderworpen aan jou!” Wat een
antwoord! Wat een realiteit! Robert Fitts, wel bedankt voor dat inzicht! (Uit een
boek dat spoedig wordt gepubliceerd, “Forty Trends…” www.robertfitts.com).
Hiërarchische onderwerping komt in het Nieuwe Testament niet voor.
Er is één Meester en dat is Jezus en wij zijn allen broeders. Hiërarchische
onderwerping is een uitvinding van het Rooms-katholiek/heidens systeem. Het
begon toen een heidense priesterschap over het volk van God werd aangesteld.
Religie is een speciaal volk (priesters), in een speciale plaats (tempel), op een
speciale tijd (godsdienstige tijden en dagen), die speciale dingen (rituelen) voor
het volk doen die zij zelf niet mogen doen. Dit schept de macht van het
priesterschap en behoedt de mensen voor verantwoordelijkheid. Dat is het
“koopje” van religie. Jij geeft mij je vrijheid (en je geld) en ik zal elk besef van
verantwoordelijkheid of schuld vanwege je zonde verwijderen. Je zal genieten
van een leven vrij van morele verantwoordelijkheid. Behoor alleen maar tot het
instituut. Je zult ook naar de hel gaan omdat je Jezus niet kent! Maar wie zei ook
al weer dat het een goede koop was!
Deze religieuze geest is dezelfde geest die grote menigten afslachtte die alleen
maar zélf de Bijbel wilde lezen.
Hoeveel van dit geestelijke elitarisme is de charismatische kerk
binnengedrongen?
Psalm 27
“De Heer is mijn licht en mijn heil; wie zal ik vrezen? De Heer is de
kracht van mijn leven; voor wie zal ik bang zijn?”
Psalm 140:8
“Here Here, Sterkte mijner verlossing, Gij beschermt mijn hoofd ten
dage van de strijd”.
Men behoort te weten dat de leerstelling over geestelijke bedekking
eenvoudigweg verkeerd is omdat het gebaseerd is op vrees. Deze leerstelling
zegt dat je leven geestelijk niet beschermd is, dat is, dat je open staat voor
demonisch invloeden en aanvallen in je leven als je niet onderworpen bent aan
iemand die in de religieuze rangorde boven je staat.

Het koninkrijk van God ontleent zijn kracht aan geloof dat door liefde werkt. Als
ik echt van mensen houdt dan is mijn verantwoordelijkheid als leider om te
maken dat hun aandacht op Jezus is gericht. Of zoals Paulus in 2 Corinthiërs
11:2 zegt: “om u als een reine maagd voor Christus te stellen”. Dat is onze
opdracht! Apostelen en profeten behoren fundamentenleggers te zijn.
Fundamenten zijn verborgen. Zij ondersteunen de rest van het gebouw en
duwen het de lucht in. Zij zijn niet voor bedekking!
Het koninkrijk van duisternis haalt zijn kracht uit vrees die door haat werkt. Als
ik een reden heb om mensen te controleren dan veracht ik hen fundamenteel.
Mensen werden voor God gemaakt. Mensen werden gemaakt om vrij te zijn. Mijn
motivatie om vrees te zaaien om te controle uit te oefenen en mijzelf in een
plaats te brengen als een “bedekking” is in werkelijkheid een fundamentele haat
ten opzichte van mensen. Ik beschouw hen als iets om te worden gebruikt om
mijn bediening te bevorderen, om mijn programma’s te draaien, om mijn visie te
dienen en in algemene zin om hen ten gunste van mijzelf op hun plaats te
houden.
Psalm 105:39, Jesaja 4:5
“Want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn”.
Dit was het beeld toen God de kinderen van Israël uit Egypte leidde. De wolk
overdag en de vuurkolom ’s nachts waren hun bescherming. Zijn glorie, Zijn
aanwezigheid was hun bedekking.
Dit is het beeld zoals God dat over “elke woonplaats van de berg Sion” schept:
de wolk overdag en het vuur ’s nachts als bescherming van Zijn glorie.
Wie is uw bedekking? De glorieuze, eeuwige, almachtige God zelf? Zijn
aanwezigheid in wolk en vuurkolom. Zijn heerlijkheid geopenbaard over mijn
leven. Dat is de wereld van mijn Vader! Ik woon in Zijn aanwezigheid!
Als je op een mens ziet om te doen wat God voor zichzelf gereserveerd heeft om
te doen, zul je in toenemende mate vrees ervaren.. Je zult meer en meer
afhankelijk worden van die mens en die bediening. Je zult meer en meer de leer
van Christus ontkennen! Je zult meer en meer verschuiven naar een cultus.
Zijn er schriftgedeelten die onderwijzen tegen geestelijke bedekking?
Mattheus 23:8-12:
“Noem niemand op aarde uw vader, want één is uw Vader, Hij die in de
hemel is”
In Mattheus 23 spreekt Jezus “Wee” na “Wee” uit over de godsdienstige leiders
van Zijn dagen. Zijn onderricht aan Zijn discipelen is heel eenvoudig – noem
jezelf geen “Rabbi”, “leraar” of “vader” zoals zij doen want je hebt één Vader, de
Hemelse Vader en je hebt één leraar, de Christus, en bovendien, “zijn jullie allen
broeders”.
Het kan niet eenvoudiger dan dat. Wij zijn echter zo gewend aan het religieus
gebruik van deze bewoordingen en wij zijn zo gewend aan het ontkennen van
verantwoordelijkheid dat wij deze bewoordingen voor onszelf en onze broeders
aanvaarden en gebruiken.. Jezus gebood ons om dit niet te doen.

Wat betreft “noem niemand op aarde uw vader”, begrijp je het niet?
2 Corinthiërs 1:24
“Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zij
medewerkers aan uw blijdschap, want door geloof staat gij vast”
Was Paulus gesteld over de Corinthiërs in de Heer? Ja, hij deed een beroep op
hen als een vader. Maar hij is heel duidelijk dat als hij een plaats van
heerschappij, van bescherming zou innemen, hij ze niet langer zou helpen om
staande te blijven. Hij zou betrokken zijn bij hun val.
Zijn er schriftgedeelten die verdraaid worden om geestelijke bedekking
te onderwijzen?
Mattheus 8:5-13: “Ik ben ook een man onder autoriteit”
De hoofdman herkende dat Jezus een man was onder autoriteit, zoals hijzelf en
daarom autoriteit bezat. Juiste observatie. De hoofdman was onder gezag van
Ceasar en Jezus was onder gezag van God.
Wanneer velen dit echter prediken, passen zij het verkeerd toe. Zij prediken dat
als je gezag wilt hebben, je jezelf moet onderwerpen aan een hiërarchische
structuur, onderwerp je aan mij! Wel, dat is zeker waar, als je gezag van hen wilt
hebben in hun structuur.
Maar Jezus maakte deel uit van geen enkele structuur. Hij bezat gezag vanwege
Zijn onderwerping aan God en dat is de juiste toepassing van het schriftgedeelte.
Dat is de toepassing die in Handelingen 4:19 wordt gebruikt – zij weigerden zich
te onderwerpen aan de Joodse raad en bleven trouw aan hun onderwerping aan
God. Het gezag van God komt door onderwerping aan God. Het komt niet door
onderwerping aan enig mens.
Psalm 91:1 “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
vernacht in de schaduw van de Almachtige.”
Sommigen leren dat de schaduw van de Almachtige gedelegeerde autoriteit is en
claimen dat de bescherming die in de Psalm is beloofd te maken heeft met
onderwerping aan zo’n gedelegeerde autoriteit.
Psalm 91 is echter één van de meest krachtige uitspraken in de hele Schrift over
onze bescherming omdat we in God zijn! Lees het! Geloof het! Geniet ervan!
Laat niemand de openbaring van deze Psalm verzwakken!
En “gebedsschilden” en “gebedsbescherming” dan?
Er zijn geen schriftgedeelten die hierover spreken. Geen één. Nergens. Niet in
het Oude Testament en niet in het Nieuwe. Het is er niet!
Wat zeggen de Nieuwtestamentische gebeden over het staan tegenover een
geestelijke aanval? Het zijn gebeden om moed! Zie Handelingen 4:24-31 en
Efeziërs 6:18-20!
Wat zeggen de Nieuwtestamentische gebeden in het algemeen? Zij zijn

openbaringen van wie wij zijn in Christus! Dat is waar het om gaat!
Zie Efeziërs 1:15-23! Waarom zou je opzien naar enig mens voor bescherming
als je ook maar enige openbaring zou hebben over wie je bent in Christus, boven
alle overheid en macht?
En Efeziërs 3:14-21 dan? Wij hebben geen mens nodig, maar we hebben
openbaring nodig van de “kracht die in ons werkt” die “bij machte is oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen”!
Kijk naar Filippenzen 1:3-11! Het gebed is dat onze “liefde nog steeds meer
overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te
onderscheiden”. We moeten weten wie wij zijn en wat we in Christus hebben!
Hetzelfde verhaal in Colossenzen 1:9-11 en in 1 Thessalonicenzen 3:11-13 en in
Filemon 1:4-6
Gebed wordt niet beantwoord en gebed is niet effectief doordat er meer mensen
bidden. Ontvang je ook van die e-mails die je vragen om deze door te sturen om
een miljoen mensen te krijgen die bidden voor de genezing van hun door kanker
getroffen kind? Dat is geen bijbels geloof of gebed! Jacobus zegt ons dat “Het
effectieve, vurige gebed van een rechtvaardig mens vermag veel” Eén
rechtvaardig mens is alles wat nodig is. Eén mens in een juiste relatie met God!
Ik ben niet meer beschermd naarmate er meer mensen zijn die voor mij bidden.
Waar staat dat in de Bijbel? De kwestie is of ik al dan niet in Christus ben en
moedig gehoorzaam ben aan Hem ongeacht de omstandigheden. De strijd is een
strijd van geloof – ben ik in Christus of geloof ik in de omstandigheden?
Balans alstublieft!
Ja, ja, ja, ik weet dat velen de term “geestelijke bedekking” gebruiken en dat zij
niet een of ander Rooms-katholiek/heidens dogma bedoelen. Zij bedoelen een
juiste relatie met het lichaam van Christus, met intieme vrienden die zij
liefhebben en waar zij correctie van aanvaarden. Ja en ja opnieuw.
We hebben relaties nodig die toelaten dat wij “ de waarheid spreken in liefde tot
elkaar” of anders zullen wij niet volwassen worden zoals Paulus zegt in Efeziërs
4:15. Onderwerping is een hartgesteldheid en niet een plaats in een
hiërarchische structuur. In bijna elk schriftgedeelte waar onderwerping aan
verschillende structuren van autoriteit wordt onderwezen zul je ook de essentiële
instructie vinden om “elkaar onderdanig te zijn”. De werkelijkheid van een
broederschap van een koninklijk priesterschap is nooit afwezig. We hebben die
werkelijkheid zeer dringend nodig!
Degenen die hongeren naar macht en ambitieus zijn, zullen zich aan de
hiërarchie onderwerpen eenvoudigweg omdat het de weg naar de macht is. Zij
zullen zich onderwerpen aan degenen die boven hen staan maar zij zullen niets
aanvaarden van iemand die “onder” hen staat. Zij zijn experts in “de juiste orde”
maar missen een nederig hart. Zij zullen de dingen volgens de hiërarchische
structuur doen maar zullen de “andere dingen” niet doen! Zij leunen zwaar op
Oudtestamentisch voorbeeld en terminologie zoals “de Man van Godcomplex”
(dat is een ander verhaal!) maar missen inzicht in de Nieuwtestamentische

werkelijkheid van “allen één in Christus” (Galaten 3:28).
Dit wordt zelfs nog dwazer wanneer één van deze leiders zich aan een andere
leider “onderwerpt” die duizenden kilometers ver weg van hem woont en dan die
“onderwerping” gebruikt als deel van zijn presentatie aan zijn mensen, “Ik ben
een man die mij onderwerpt. Ik sta onder gezag.” Bedoeling? “ Je moet je aan
mij onderwerpen!”
Onderwerping aan iemand aan de andere kant van de wereld? Wat betekent dat?
Zien zij hoe je leeft? En dan geen onderwerping aan de broeders die om de hoek
wonen omdat zij lager in rangorde zijn! Dat is geen nederig hart. Dat is een trots
hart!
“Een hovaardig leven” of trots op je positie en plaats is nummer één in de
satanische drie-eenheid. Nummer twee is “de begeerte des ogen” of
materialisme en rijkdom. Nummer drie is de “begeerte des vlezes”. John Wimber
noemt deze drie “de glorie, het goud en de vrouwen”!
Gezags- en controlestructuren zijn gericht op positie, plaats, hiërarchie en
noemen dat “de juiste orde”. Wanneer trouw aan de structuur, aan het instituut
of aan een mens een hogere plaats inneemt dan de trouw aan de waarheid dan
hebben we ons begeven in de zeden van de maffia. Trouw heeft een hogere
waarde dan waarheid. Dit is het grondkenmerk van een cultus. Alle culten gaan
uiteindelijk om macht, geld en seks.
Graham Cooke zegt: “Ik heb wel veel eunuch’s (ontmanden, d.i. gecastreerd noot v.d. vertaler) in het huis van God gezien en maar heel weinig vruchtbare
zonen (A Divine Confrontation, pagina 99). Ja, amen! Mensen die trouw zijn aan
de samenkomsten en aan de programma’s! Mensen die onderworpen zijn. Maar
mensen die geen geloof hebben om ook maar iets voor God te doen! Sommigen
van de meest trouwe mensen hebben het minste geloof!
Ik heb mensen gezien die volkomen trouw zijn aan een bepaald “geestelijk huis”
tot op het punt van ontrouw aan het huis dat Jezus aan het bouwen is. De
leerstelling van geestelijke bedekking is deel van de geestelijke technologie die
gebruikt wordt om een dergelijke misleiding te creëren en eunuch’s voort te
brengen.
Jezus leerde dat we allemaal broeders zijn.
Paulus, Petrus, Johannes spraken veel over het “elkaar” onderwerp. Hoe spreken
wij daarover?
Heb je ooit een lijst gemaakt van alle “elkaar” schriftgedeeltes? Dat is een
studie!
Beter nog – hoe doen wij dat?
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