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De strijd in ons 
denkenHeb je ooit jezelf wel eens wijsgemaakt dat iets

vast en zeker mis zou gaan*? Je wist gewoon dat
je die baan niet zou krijgen, zelfs al voor het solli-
citatiegesprek begon. En toen kreeg je die baan
toch.... Of je was er bijna zeker van dat de kin-
deren betrokken zouden raken bij een auto-onge-
luk op de terugweg van vakantie naar huis…
maar ze kwamen toch veilig thuis. Terugkijkend
op dit soort gebeurtenissen vragen we ons af
waarom we toch zo bezorgd waren. En uiteinde-
lijk kwam je tot de conclusie dat de bezorgdheid
uitsluitend ‘tussen je oren’ zat.
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Het is niet verwonderlijk, dat ook de bijbel ingaat
op het ‘tussen de oren-syndroom’. God begrijpt dat
wij ons – onbewust en onbedoeld - talloze doem-
scenario’s kunnen inbeelden, waarin relaties sneu-
velen, zaken mislukken en er slechte dingen gebeu-
ren. Daarom geeft Hij ons in zijn Woord instructie
om dit ‘syndroom’, dat onze gedachten met ons op
de loop gaan, te herkennen en te overwinnen. Deze
strijd in onze gedachten is eigenlijk een heel
gewoon onderdeel van ons leven als christen. In 2
Korinthiërs 10:3 spreekt Paulus er zeer beeldend
over:

Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten
strijde naar het vlees…

Paulus zegt hier dat we weliswaar met ons fysieke
lichaam leven in een natuurlijke wereld, maar tege-

lijkertijd zijn we betrokken bij een oorlog. Die oor-
log wordt echter niet gestreden in die materiële
wereld, maar in een andere wereld. Dat legt hij uit
in vers 4:

Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vlese-
lijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bol-
werken…

God heeft ons de juiste wapens gegeven, omdat
deze oorlog waarin we betrokken zijn niet in de
natuurlijke wereld plaatsvindt. Onze wapens zijn
niet fysiek, niet vleselijk, maar geestelijk. God heeft
ons geestelijke wapens gegeven die bolwerken zul-
len verwoesten. In deze oorlog zijn er bolwerken,
vestingen, die tegen ons zijn gericht en die zich
verzetten tegen God. Paulus beschrijft deze bol-
werken in vers vijf:



e e n  g e e s t e l i j k e  s t r i j d  i n  o n z e  g e d a c h t e n
e n  G o d  h e e f t  o n s  d e  w a p e n s  g e g e v e n  o m  t e  o v e r w i n n e n .

We hebben al lemaal te maken met

… zodat wij de redeneringen en elke schans, die opge-
worpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk
bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de
gehoorzaamheid aan Christus…

Al deze woorden hebben betrekking op het gebied
van ons denken: redeneringen (andere vertalingen
zeggen: argumenten of spitsvondigheden), kennis
van God en bedenksels. Paulus maakt daarmee dui-
delijk dat de strijd zich afspeelt in ons denken.
Daarom is het niet abnormaal of onnatuurlijk als
we druk of spanning ervaren in ons denken. Het is
deel van de normale christelijke praktijk. Het is
niet noodzakelijk een aanwijzing dat we iets ver-
keerd doen, of op de verkeerde weg zijn. Het is een
normaal onderdeel van onze beleving als christen.

De vijand binnen in ons
Op een bepaald moment in mijn leven deed ik een
onthutsende ontdekking: binnenin mij bevond zich
een vijand van God! Hoewel ik al lang christen was
en God diende, ontdekte ik dat mijn eigen gedach-
ten die vijand waren. In Romeinen 8:7 legt Paulus
uit:

Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap
is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de
wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet.

Ik ben grootgebracht met een hoge opleiding en
veel nadruk op de ontwikkeling van mijn verstand.
Ik studeerde aan een gerenommeerde universiteit
en werd professor. Maar het probleem was dat
mijn verstand, dat ik zo had ontwikkeld, een vijand
was van God. Binnen in mij woonde dus een hoog
ontwikkelde vijand van God. Veel mensen vertrou-
wen op onderwijs en opleiding. Maar geen enkel
onderwijs zal uw denken zo veranderen dat het niet
langer een vijand is van God. Onderwijs en oplei-
ding kan uw denken alleen verder ontwikkelen op
de manier zoals het is. Als u een vleselijk verstand,
een aards denken heeft, maar u volgt vijf jaar lang
bijbelschool of seminarie, dan komt u waarschijn-
lijk van school met een hoog opleid, maar nog
steeds vleselijk verstand. Er moet een totale en
complete verandering plaatsvinden.

In 2 Korinthiërs zegt Paulus dat God ons de
geschikte wapens heeft gegeven. Er staan ons veel
wapens ter beschikking in deze oorlog, maar ik
geloof dat de twee belangrijkste bestaan uit de tijd
die we besteden aan Gods Woord en gebed. Toen ik
nog maar pas christen was, gebeurde het dat ik een
jaar lang moest vertrouwen op het Woord van God
voor lichamelijke genezing die ik nodig had. In
Mattheüs 4:4 zegt Jezus dat de mens zal leven door
elk woord dat uitgaat van de mond van God. Dat is
precies wat ik toen moest doen. Aan het einde van
dat jaar was ik niet alleen lichamelijk genezen,
maar had ik ook een totaal ander denken gekregen.
Ik had geleerd te denken in lijn met Gods woord.
Maar begrijp me goed. In de loop van dat jaar had
ik in gebed veel strijd. Mijn weg naar de waarheid
van God moest ik bevechten. De leugens van de
duivel – twijfel, ontmoediging, angst, onzekerheid –
moest ik afwijzen, en wel door middel van gebed.
Door gebruik te maken van de twee grote wapens
– het Woord van God en gebed – won ik uiteinde-
lijk de strijd in mijn gedachten.

Drie bolwerken
In 2 Korinthiërs spreekt Paulus over ‘bolwerken’.
Een andere vertaling zegt ‘bolwerken in onze
gedachten’. Wat zijn die bolwerken? Over dit
onderwerp heb ik veel nagedacht en vandaaruit wil
ik enkele dingen noemen… 

Een veel voorkomend bolwerk is trots. Het aller-
grootste bolwerk in het denken van de mens is
trots - zelfzuchtige, op zelfbehoud gerichte, zelfver-
heerlijkende trots.
Er zijn meerdere vormen van trots. Bijna alle rassen
en volken hebben een zekere mate van nationale
trots. Zelf ben ik van geboorte Brits en geloof me,
de Britten kunnen een heel trots volk zijn. Het kan
lang duren voordat een Brit zal erkennen dat hij
een probleem heeft met trots. Duitsland is ook zo’n
land met een geschiedenis van nationale trots.
Nationalisme, de trots van het Arische ras, was de
sleutel waardoor Hitler in staat was de heerschappij
te krijgen over het Duitse volk – en daaronder
waren massa’s christenen.



G o d s  W o o r d  n a a r  j e  l e v e n  b e l e m m e r e n .

De belangri jkste reden om af te rekenen met bolwerken,

i s  d a t  z e  d e  t o e g a n g  v a n  

Ook trots over de eigen denominatie – elitair den-
ken - is een veel voorkomende verschijningsvorm
van dit bolwerk. Sommige mensen zeggen (of den-
ken): ,,Ik weet waar wij als kerk voor staan; vertel
me niets wat afwijkt van de doctrine van mijn
denominatie – zelfs al staat het in de bijbel.’’ We
kunnen hier te maken hebben met een Baptist, een
Gereformeerde, een Pinksterbroeder, iemand uit
charismatische kringen, een Hervormde of een
Rooms-Katholiek… de lijst is eindeloos. Als iemand
blijft vasthouden aan alles wat onder een bepaald
etiketje valt - Protestants of Katholiek, Evangelisch,
Pinkster of wat dan ook – dan heeft die persoon
naar mijn mening een bolwerk van trots in zijn
geest.

Een bolwerk dat uit trots kan voortkomen is voor-
oordeel - Je hebt je mening, je oordeel over
iemand, over een beweging of over een gebeurtenis
al klaar voordat je de feiten en achtergronden hebt
gehoord. Dat is bekrompen. Het is arrogant. En het
is afbrekend. Een bolwerk dat hiermee samen
hangt, maar toch heel verschillend is, is: vooringe-
nomenheid. Je denkt iets te weten, terwijl je het
eigenlijk níet weet; je doet alsof je een helder beeld
hebt van iets, terwijl dat niet zo is.
Naast deze bolwerken in de sfeer van trots zijn er
vele andere bolwerken te noemen: minderwaardig-
heid, angst, kritiek, bezorgdheid, controle houden,
en ga zo maar door.

Er is een manier om na te gaan of er in jouw
gedachten een bolwerk aanwezig is. Als je merkt
dat je geïrriteerd raakt als één van deze bolwerken,
of een ander onderwerp, ter sprake komt, dan zou
dat een indicatie kunnen zijn. Wees dan eerlijk
genoeg om te overwegen of het iets is waarmee je
misschien moet afrekenen. De belangrijkste reden
om dat te doen, is omdat bolwerken de toegang
van Gods Woord naar je leven blokkeren. In Psalm
119:130 staat:

Het openen van uw woorden verspreidt licht; het geeft
de onverstandigen inzicht.

Wilt u - wil jij* -  licht en inzicht ontvangen? Of
wil je verdergaan in de schemering, in onwetend-

heid en vooroordeel? De keuze is aan jou. Als je
licht en inzicht wilt, dan zul je moeten opstaan
tegen deze bolwerken in je eigen gedachten, met
de waarheid van Gods Woord en met de kracht van
gebed. Verneder jezelf en laat het woord van God
zijn werk in jou doen – je veranderen, vormen,
opvoeden en vernieuwen. Misschien herken je deze
dingen en vraag je je af hoe ik dit allemaal weet.
Dat komt doordat het voor ons allemaal opgaat.
We zijn allemaal blootgesteld aan bolwerken. We
hebben allemaal te maken met een geestelijke strijd
in onze gedachten en God heeft ons de wapens
gegeven om te overwinnen.

De helm van hoop
Ik leerde uit de eerste hand hoe ik deze geestelijke
wapens moest gebruiken. Vanaf 1949 was ik onge-
veer negen jaar lang voorganger van een gemeente
in Londen. In mijn bediening had ik een zekere
mate van succes; geregeld werden in onze gemeen-
te mensen gered, genezen en gedoopt in de Heilige
Geest. Persoonlijk had ik echter problemen waar ik
geen oplossing voor had. Met regelmaat leed ik aan
depressiviteit, buien die over me heen kwamen als
een donkere, zware wolk. De wolk leek mij neer te
drukken en me af te snijden van normale commu-
nicatie met andere mensen, zelfs met mijn gezin.
Ik vocht hiertegen met alle kracht die in me was. Ik
bad. Ik vastte. Ik nam beslissingen. Ik deed alles wat
ik kon bedenken, maar het werd niet beter. Sterker
nog, hoe meer ik bad en vastte, hoe erger het werd.
Ik herinner me hoe één van onze dochters, die toen
ongeveer 14 jaar was, op een dag tegen me zei:
,,Alstublieft papa, vast niet meer. Het gaat slechter
met u als u vast.’’ Ik was aan het eind van mijn
mogelijkheden. Totdat op een dag een frase uit
Jesaja 61:3 mijn aandacht trok:

…een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest…

Toen ik die woorden las, besefte ik plotseling dat ik
te maken had met een geest - met een persoonlijk-
heid die mij bestudeerde, mijn zwakheden kende
en die wist hoe en wanneer hij mij moest aanval-
len. Ik had niet te maken met geestelijke of fysieke
omstandigheden uitsluitend  in mezelf. Ik had niet
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alleen maar te maken met een geestelijk patroon.
Nee, er stond iemand tegenover mij – een geest
door satan zelf aangesteld – die mij bestudeerde en
zich had voorgenomen mijn ondergang te bewer-
ken.

Vanaf dat moment begreep ik waarom de druk gro-
ter werd naarmate ik God meer wilde dienen: het
was de missie van deze geest om mij te hinderen in
mijn dienst aan God. Als ik wat laks en onverschil-
lig was, nam de druk af. Maar hoe meer toegewijd
en serieus ik werd in mijn acties voor Gods
Koninkrijk, hoe hoger de druk werd opgevoerd. Ik
had te maken met een persoonlijkheid met kennis
van zaken, die precies wist hoe en wanneer hij de
druk moest opvoeren. Het herkennen van de iden-
titeit van mijn vijand, was een enorme stap vooruit.
Zoekend in de bijbel ontdekte ik een tekst die naar
mijn vaste overtuiging de oplossing van mijn pro-
bleem bevatte. Joel 2:32 zegt:

En het zal geschieden, dat ieder die de naam des
Heren aanroept, behouden zal worden…

Ik geloofde dat deze belofte net zo allesomvattend
was als Johannes 3:16:
… een  ieder die in Hem gelooft, gaat niet verloren,
maar heeft eeuwig leven.

Joel 2:32 zag ik als een belofte over bevrijding,
want het Griekse woord sozo, dat hier vertaald staat
als behouden, betekent ook ‘genezen’, ‘bevrijd’ en
‘gered’. Op basis hiervan voegde ik twee schriftge-
deelten aan elkaar - Jesaja 61:3 en Joel 2:32 en bad
een specifiek gebed. Ik benoemde de geest  (een
geest van zwaarmoedigheid, oftewel een ‘kwijnende
geest’) en ik eigende me Gods belofte toe (een
ieder die de Naam des Heren zal aanroept, zal
behouden worden):

,,God, in de naam van onze Heer Jezus Christus en
op grond van uw Woord, vraag ik U mij te bevrij-

den van de geest van zwaarmoedigheid.’’

Toen ik dit specifieke, bijbelse gebed uitsprak, was
ik bevrijd. De druk was verdwenen.
Maar ik leerde nog meer. Ik ontdekte dat het één
ding is om te worden bevrijd, maar het is nog iets
anders om vrij te blijven. God liet me zien, dat Hij
zijn deel had gedaan en dat ik nu mijn deel moest
doen. Hij had mijn geest vrijgemaakt van deze
demonische druk. Nu was het aan mij om mijn
geest opnieuw te onderwijzen – om een totaal
andere kijk en manier van denken te ontwikkelen.
Voordat ik bevrijd werd, was ik daar niet toe in
staat. Maar nu ik bevrijd was, werd het mijn verant-
woordelijkheid om het te doen. God had zijn deel in
mijn bevrijding gedaan, maar nu was het mijn taak
om mijn vrijheid vast te houden.

Ik geloof dat dit principe geldt in bijna alle gebie-
den waarin God tussenbeide komt ten gunste van
ons – redding, genezing, bevrijding. God doet zijn
deel en daarna is het aan ons om ons eigen deel te
doen. Dat deel is volharden – vasthouden aan wat
God ons heeft gegeven.

Door DPM samengesteld op basis van Derek Prince’
Engelstalige studies ‘Learning by living’, ‘The helmet
of Hope’. Aanbevolen voor verdere studie: het boekje
‘Geestelijke strijd’ en  2 dvd’s’ ‘Oorlog in de hemel’
en ‘Oorlog op aarde’.

N.B. SPECIALE ACTIE TOT EIND MEI 2005:
De twee dvd’s van € 39,- voor € 25,-(excl. Porto)   

* Sinds enige tijd gebruikt DPM Nederland bewust de
aanspreektitels ‘u’ en ‘je’ door elkaar. Dit houdt verband
met het feit dat steeds meer jonge mensen horen tot
het lezerspubliek van Dereks boeken en studiebrieven.
Daar zijn we blij mee en dit willen we stimuleren door
met de je-vorm het onderwijs voor jongeren toeganke-
lijker te maken.


