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Hoofdstuk 1. 
 
 

De El Shaddaibeweging. 
 
1.Inleiding. 
Berichten over een miljoenen aanhangers tellende geloofsgemeenschap die nog 
steeds groeiende was. Daarover las ik in de kranten toen ik vorig jaar op de 
Filippijnen was. Het bleek te gaan over de El Shaddaibeweging, een 
geloofsgemeenschap die opgericht is op de Filippijnen en gezien wordt als een 
Pentecostale/Charismatische beweging. Het bleek een snel groeiende groep te zijn 
die openluchtsamenkomsten hield aan de kust bij het centrum van Manilla. Ik besloot 
naar een dienst te gaan. De zondagochtenddienst waaraan ik deelnam leek, tot mijn 
verbazing, veel op de Pinksterachtige diensten die ik vooral van televisie-
uitzendingen ken. Mijn verbazing had vooral te maken met de Protestantse sfeer van 
de dienst. Ik had namelijk verwacht dat het een duidelijk Katholieke signatuur zou 
hebben omdat de Filippijnen zo overwegend Katholiek is.    
Toen ik me verder verdiepte in de El Shaddaibeweging werd ik nieuwsgierig naar de 
manier waarop omgegaan wordt met de koloniale geschiedenis, de armoede en de 
‘oorspronkelijke’  wereldvisie. Met de ‘oorspronkelijke’ wereldvisie bedoel ik een 
wereldvisie die niet gedomineerd door het Westerse rationele denken.  
 
De vraagstelling van dit werkstuk is: Wat is de El Shaddaibeweging?  
Omdat dit een erg ruime vraagstelling is, is er gekozen voor een toespitsing op de 
volgende deelvragen:  
Wat is de relatie van de El Shaddaibeweging tot de Rooms Katholieke kerk? 
Wat is de relatie van de El Shaddaibeweging tot de Charismatische/Pentecostale 
bewegingen in Azië/Philippijnen?  
Wat is de relatie van de El Shaddaibeweging tot de bevrijdingstheologie?  
 
Voordat ik begin met de beantwoording van de vragen geef ik een korte beschrijving 
van de geschiedenis van de Filippijnen. Deze geschiedenis met zijn lange periode 
van kolonisatie die vergezeld ging met Christelijke missionering vanuit Spanje vormt 
namelijk mede de context van de El Shaddaibeweging.  
Hierna beschrijf ik de oprichting, en de structuur van El Shaddai. Daarna wordt 
stilgestaan aan de theologie van deze beweging. De verhouding van de El 
Shaddaibeweging met de Rooms Katholieke kerk komt in dit hoofdstuk ook aan de 
orde.  
Om meer zicht te krijgen op de relatie tussen de El Shaddaibeweging en de 
Pentecostale/Charismatische beweging ik nader ingaan op de ontwikkeling van deze 
beweging en dan met name in Azië en de Filippijnen. Verder wordt gekeken naar de 
specifieke aspecten vanuit deze beweging die bij de El Shaddaibeweging terug te 
vinden.  
Nadenkend over de El Shaddaibeweging en hun manier van omgaan met armoede 
en koloniale geschiedenis vroeg ik mij af of er sprake is van invloed van de 
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bevrijdingstheologie. In het laatste hoofdstuk wil ik stilstaan bij de overeenkomsten 
en verschillen tussen beide groeperingen. 
Hierna kom ik in de conclusie op de drie deelvragen terug.  
 
Bij de bestudering van dit onderwerp maak ik behalve van enig participerend 
onderzoek door het bijwonen van een dienst van de El Shaddaibeweging, vooral 
gebruik van literatuur. Voor de beschrijving van de El Shaddai beweging raadpleeg ik 
een studie van de Filippijnse Katholieke priester Leonardo Mercado1 uit 2002. Voor 
meer inzicht in de achtergrond en de theologie van de beweging gebruik ik het 
onderzoek van Katharine Wiegele2, een Amerikaanse cultureel antropologe die 
participerend onderzoek deed bij El Shaddai gedurende 13 maanden in1995 en1996. 
Verder wordt er een onderzoek van de Duitse sociale wetenschapper Christl Kessler3 
geraadpleegd die empirisch onderzoek deed naar de religieuze veranderingen 
binnen de Charismatische beweging op de Filippijnen in 2003. In dit onderzoek 
werden ook de leiding en aanhangers van de El Shaddaibeweging ondervraagd over 
hun geloofsbeleving.  
Om meer informatie te verkrijgen over de bevrijdingstheologie werd gebruik gemaakt 
van de studie van Kathleen Nadeau die als cultureel antropologe in 1993 en 1994 
participerend onderzoek op het gebied van de bevrijdingstheologie op de Filippijnen. 
Verder werden vooral secundaire bronnen gebruikt de belangrijkste hiervan is: ‘Asian 
and Pentecostal: the charismatic face of Christianity in Asia’4 (ed. Allen Anderson & 
Edmond Tang; 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Mercado, L.N. El Shaddai: A study, Manila, Philippines: Logos Publications Incorporated.(2001) 
 
2
 Wiegele, K. L. Investing in Miracles: El Shaddai and the transformation op popular Catholicism in the 
Philippines. Southeast Asia: politics, meaning, memory. Honolulu, Hawai: University of Hawai’i Press.(2005)  
 
3
  Kessler,C. Charismatic Christians: Genuinely Religious, Genuinely Modern in: Aguilar, F. V. (Ed.) Philippine 
studies. The charismatics 54:4 (2006) blz. 560-585. 
 
4
 Anderson, A. H. & Tang, E.(Ed.) Asian and Pentecostal: the charismatic face of Christianity in Asia. Baguio City, 

Philippines: Asian Journal of Pentecostal Studies & Regnum Books International.(2005) 
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Hoofdstuk 2.  
 
 
Korte Geschiedenis van de Filippijnen. 
 
In dit hoofdstuk wordt in het kort de geschiedenis van de Filippijnen beschreven 
omdat dit onlosmakelijk verbonden is met de achtergrond van de El 
Shaddaibeweging. Er wordt begonnen met de sociale en politieke geschiedenis. De 
verspreiding van het Christendom onder de Spaanse overheersing die in de 16e 
eeuw begon en eindigde in de 19e eeuw komt aan de orde. Er wordt gekeken waarin 
het Christendom op de Filippijnen afwijkt van andere Aziatische landen.  
 
 

2.1. Sociale en politieke geschiedenis  
De Filippijnen, is een eilandengroep die behoort tot zuidoost Azië en ligt tussen 
Taiwan in het Noorden en Indonesië in het Zuiden. Er is een lange geschiedenis van 
bewoning die 25.000 jaar geleden begon. De inwoners komen uit verschillende 
gebieden. De zeespiegel was in die tijd veel lager waardoor de eilanden verbonden 
waren met het Aziatische vasteland. Hierdoor konden mensen uit Maleisië, Borneo 
en uit Australië zich vestigen in dit gebied.  
Vanaf ongeveer 200 jaar na Christus trokken er ook inwoners vanuit China naar de 
Filippijnen. Er kwam toen al een levendige ruilhandel op gang met dit land dat 
eeuwenlang heeft stand gehouden. Jaren later, rond 1100 werd de bevolking 
uitgebreid met mensen die via de zee vanuit India, Japan, Java, en Thailand de 
eilanden bereikten. 
Er is zo in de loop van de tijd een gemengde bevolking van allerlei Aziatische 
bevolkingsgroepen en culturen op de eilanden ontstaan. Het gebied werd 
voornamelijk bewoond langs de kust en de rivieren.  
 
In 1521 viel de Portugees Ferdinand Magellan dit gebied binnen. Door de 
uitgebreidheid van de eilandengroep verliep de verovering niet erg gemakkelijk en 
pas in 1561 na diverse pogingen lukte het uiteindelijk om de eilanden te annexeren5. 
 
De Filippijnen werd uiteindelijk 330 jaar overheerst door Spanje. Economisch gezien 
werd de Filippijnen ondergeschikt gemaakt aan Spanje. Op religieus gebied werd 
door actieve missionering het traditionele volksgeloof verdrongen door het Iberisch 
Katholieke geloof. 
 
Hoewel er eerder al wel enige opstand was tegen de overheersers ontstond er in het 
begin van de 19e eeuw een toename van verschillende  
onafhankelijkheidsbewegingen. Eén van de belangrijkste vrijheidsstrijders was José 
Rizal, die uiteindelijk door de Spaanse overheersers gefusilleerd werd. Verder was er 

                                                 
5
 www.zuidoostazie.nl/id/1/1371/geschiedenis_filippijnen.html - 63k - geraadpleegd op 31-10-2008 
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de opstand van de Moro’s, Moslims uit het zuiden van de Filippijnen die steeds erg 
achtergesteld werden. Tevens was er een communistische groep die opkwam voor 
de achtergestelde boeren in het Noorden.  
Het verlies van Spanje in een oorlog met Amerika leidde er toe dat de Filippijnen 
vanaf 1898 toebehoorden aan Amerika. De Amerikanen bereidden de 
onafhankelijkheid van de Filippijnen voor, maar gingen ook door met het 
economische gebruik van de eilandengroep.  
In 1935 kreeg men voor het eerst een eigen president genaamd Manuel Quezon. In 
de Tweede Wereldoorlog veroverde Japan de Filippijnen. Vanuit de bevolking 
ontstond een hevig verzet hiertegen. 
De bevrijding, met behulp van Amerika, vond plaats in 1946, waarna de Filippijnen 
onafhankelijk werd. Amerika bleef echter belangen houden op de Filippijnen met 
name op economisch en militair gebied. 
Het kolonialisme had echter forse sporen achtergelaten op de Filippijnen hetgeen de 
onafhankelijkheid bemoeilijkte. De zeer ongelijke verdeling van landbouwgrond was  
één van deze sporen. Verder was er sprake van een kleine zeer rijke elite en een 
grote groep arme mensen. De corruptie was omvangrijk en er waren nog steeds 
handelsmonopolies6.  
 
Een moeilijke periode brak aan toen president Ferdinand Marcos in 1965 aan de 
macht kwam. Hoewel hij veel beloften deed voor verbeteringen van de economie 
werd de situatie op het gebied van landbouwgrondverdeling en armoedebestrijding 
niet beter. In 1969 werd Marcos herkozen. Voor iedereen was duidelijk dat dit nooit 
op een eerlijke manier gebeurd was. Omdat Marcos per se aan de macht wilde 
blijven stelde hij in 1972 de noodwet in. Als onderbouwing hiervoor gebruikte hij de 
communistische opstanden in het noorden en de opstanden van de Moslims in het 
zuiden. Deze noodwet maakte het voor hem mogelijk om het parlement naar huis te 
sturen. Hierdoor kon hij zelf als een soort dictator regeren.  
De bijzondere situatie van de noodwet (Martial Law) van 1972-1986 onder het 
Marcos bewind maakte het politieke belang van de Katholieke kerk groter7. Veel 
groeperingen, zoals het parlement, het hof, politieke partijen en vakbonden, werden 
door het leger onderdrukt. De kerk werd als reactie daarop steeds meer de stem van 
de armen en onderdrukten. Door het tweede Vaticaanse Concilie hadden kerkleiders 
de vrijheid gekregen om zich meer bezig te gaan houden met sociale en politieke 
veranderingen. Het was een periode van veel onderdrukking, corruptie en moorden. 
Bekend uit deze periode is de People Power Revolution8 een grote opstand waarbij 
veel mensen uit verschillende groeperingen bij elkaar kwamen en die in 1986 de val 
van Marcos inluidde9.  

                                                 
6
 
http://books.google.nl/books?id=sCY4sAjTGIYC&pg=PA184&dq=Nadeau,+K.M.+theology+liberation#PPA181,M1 
geraadpleegd 12 maart 2009. 

 
7
 Nadeau, K.M. Liberation Theology in the Philippines: Faith in a Revolution. Religion in the Age of 

Transformation. Westport, USA: Praeger Publishers. (2002) introduction. 

 
8
 Wiegele, K. L. Investing in Miracles: El Shaddai and the transformation of popular Catholicism in the Philippines. 
Southeast Asia: politics, meaning, memory. Honolulu, Hawai: University of Hawai’i Press. (2005) blz.88. 
 
9
 People Power Revolution wordt ook wel EDSA revolution genoemd naar de straat waarin zich het verzet 
afspeelde.  
 



 7 

In 1987 kwam er onder leiding van president Corazon Aquino een nieuwe grondwet 
tot stand. Het bleef in deze regeringsperiode echter onrustig door veel 
aanslagdreigingen van opstandelingen. De beloofde landhervormingen bleven uit. 
Er volgde een rustiger periode onder Fidel Ramos10, die tot president gekozen was in 
1992. Er kwam meer stabiliteit en er was een toename van economische 
ontwikkelingen.  
De volgende president, Joseph Estrada, werd afgezet vanwege verdenking van 
corruptie. Hij werd opgevolgd door de huidige president Gloria Macapal-Arroya. 
Ook nu nog zijn er bedreigingen door de communistische groepen uit het noorden 
van Luzon en de Moslims uit het Zuiden. Verder is er sprake van ernstige 
natuurrampen waarbij veel mensen omgekomen zijn en anderen dakloos geworden. 
Door de hoge mate van werkloosheid en ‘underemployment’, leven veel mensen 
onder het minimuminkomen. Het gebrek aan werk leidt er tot dat veel mensen 
verhuizen van armere plattelandsgebieden naar de steden om daar werk te 
zoeken11. Ook is er een grote groep mensen de zogenaamde ‘overseas workers’ die 
voor langere tijd in het buitenland werken. Deze mensen helpen hun familie op de 
Filippijnen vaak door middel van financiële steun. Binnen gezinnen en families heeft 
de langdurige afwezigheid van gezinsleden echter ook veel negatieve gevolgen 
bijvoorbeeld voor de opvoeding van de kinderen. 
 
 

2.2. De opkomst van het Christendom 

Toen de missionarissen voet aan land zetten op de Filippijnen in 1561 was er op 
godsdienstig gebied vooral sprake van traditionele religies. Op de zuidelijke eilanden 
bestond er echter al vanaf de vijftiende eeuw een Moslimgemeenschap die nog 
steeds bestaat. Ongeveer 5% van de Filippijnse bevolking is momenteel Moslim. Er 
zijn door de eeuwen heen regelmatig conflicten geweest tussen de Moslimbevolking 
en de regering omdat zij worden achtergesteld. 
 
Na de verovering van de eilanden was het de Pauselijke raad die het beheer van de 
gebieden in Azië verdeelde over Portugal en Spanje. De Filippijnen werd 
toegewezen aan Spanje als dankbetuiging aan het Spaanse koningshuis omdat zij 
de moslims uit hun vaderland verdreven hadden. De koning van Spanje, Philip II, 
werd zelfs de naamgever van deze eilandengroep. De Spaanse kroon kreeg als 
beheerder de hoogste macht in deze gebieden12. Dit betekende dat het Spaanse 
koningshuis ook de uiteindelijke beslissingen nam over religieuze aanstellingen en 
regels.  
Tijdens de eeuwenlange Spaanse overheersing veranderde de gehele structuur van 
de Filippijnse maatschappij zoals die tot de verovering gefunctioneerd had13. De 
oorspronkelijke bewoners werden volledig ondergeschikt gemaakt aan de 
overheerser omdat men hen vooral zag als heidenen die bekeerd moesten worden.  

                                                 
10
http://books.google.nl/books?id=sCY4sAjTGIYC&dq=Nadeau,+K.M.+theology+liberation&source=gbs_summary

_s&cad=0 geraadpleegd 12 maart 2009 
  
11
 http://www.philippines.hvu.nl/News.htm geraadpleegd 12 maart 2009 

 
12
 Cushner, P.N., Spain in the Philippines: from conquest to revolution. Quezon City, Philippines: IPC 

monographics, No1. Atenoa de Manilla University. (1971) blz. 74.   
 
13
 Nadeau, K.M., Liberation Theology in the Philippines: Faith in a Revolution. Religion in the Age of 

Transformation. Westport USA: Praeger Publishers. (2002) blz.11. 
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De bekeringsdrang van de Spanjaarden was mede zo groot omdat de reformatie de 
Katholieke kerk in Europa had aangetast. Als reactie hierop was de contrareformatie 
ontstaan en werd er alles aangedaan om de Katholieke kerk te versterken en te laten 
groeien.  
 
De missionering op de Filippijnen verliep voorspoedig volgens Gary Tiedemann, 
docent moderne Chinese geschiedenis aan de universiteit van Londen, zeker in 
verhouding tot andere Aziatische landen14. Eén reden hiervan was de afwezigheid 
van wereldreligies zoals Boeddhisme en Hindoeïsme. Er bestonden alleen 
traditionele religies. Volgens de theorie van Robin Horton15 voldoet een traditionele 
religie door zijn beperkte visie op de werkelijkheid op een bepaald moment, door 
contacten met een wijdere wereld, niet meer16. Hierdoor krijgt men behoefte aan een 
religie met een wereldvisie. De afwezigheid van een andere wereldreligie17 op de 
Filippijnen maakte dat het  Christendom niet de concurrentie hoefde aan te gaan met 
deze religies.  
 
Bij de kerstening maakte men volgens gebruik van de ervaringen die men had 
opgedaan in Latijns Amerika18. Men benaderde de gemeenschap via de dorpsoudste 
en zorgde dat men de locale taal sprak. De geestelijken zorgden er verder voor dat 
de christelijke boodschap niet alleen door verhalen maar ook door schilderijen en 
beelden werd overgebracht.  
Aan het eind van de zestiende eeuw waren er al bijna 300.000 mensen gedoopt.  
 
De Katholieke rituelen konden voor de nieuwe Christenen tamelijk gemakkelijk 
dienen als vervanging voor de oorspronkelijke gebruiken van de traditionele religies. 
Het gebruik van wijwater, het reciteren van Latijnse teksten uit de Bijbel en het 
symbool van het Kruis konden gezien worden als alternatieven voor de traditionele 
helingrituelen. In de Filippijnse gemeenschap waarin men gewend was geesten te 
aanbidden, werden de Katholieke heiligen gemakkelijk als substituut geaccepteerd. 
In plaats van de namen van de voorouders werden nu de namen van de heiligen 
aangeroepen. Ook symbolen als rozenkransen en medailles die door de geestelijken 
gezegend waren, werden gemakkelijk geaccepteerd als substituut. Tegelijkertijd 
werden er ondanks de bedenkingen van de missionarissen, ook eigen gebruiken die 
gebaseerd zijn op christelijke symbolen ontwikkeld en opgenomen in het Filippijns 
Katholicisme. Voorbeelden hiervan zijn de aanbidding van ‘Santo Nino’19 en de 
processie van de ‘Black Nazarene’. Santo Nino is het oudste religieuze symbool op 
de Filippijnen het is een beeldje dat meegebracht door de Ferdinand Magellan in 
1621 en stelt het Jezus als kind voor. Het is op een ‘wonderbaarlijke wijze gespaard 

                                                 

14
 Tiedemann, R.G., China and its neighbours. in: Hastings, A. (ed.) A World History of Christianity. Cambridge, 

U.K: W.B. Eerdmans Publishing Company. (1999) blz. 374. 

15
 http: //findarticles.com/p/articles/mi_1058/is_n35_v100/ai_14663230/print?tag=artB…. geraadpleegd op 31-10-

2008 
 
16
 Horton heeft zijn theorie overigens oorspronkelijk ontwikkeld voor Afrika. 

 
17
 Uiteraard afgezien van de kleine groep Moslim op de Zuidelijke eilanden.  

18
 Tiedemann, Idem.  blz. 374. 

19
 ‘http://www.philippines.hvu.nl/cebu5.htm geraadpleegd 12 maart 2009. 
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gebleven tijdens een brand die gesticht was door de Spanjaarden en wordt sindsdien 
aanbeden. 
De ‘Black Nazarene’20 is een 200 jaar oud levensgroot donkerhouten beeld van 
Jezus van Nazareth dat ieder jaar op 9 januari wordt rondgedragen in Manila. Tijdens 
de processie probeert men het beeld aan te raken en zodoende te genezen van 
ziekte. 
 
De Filippijnse bevolking wende langzamerhand ook aan de christelijke ideeën over 
bijvoorbeeld monogamie en de onverbreekbaarheid van het huwelijk. Bij de bekering 
tot Christen werd men geacht deze te beloven zich aan deze regels te houden. Het 
Filippijnse Katholicisme werd volgens Joseph Suico, faculteitslid van het Asian 
Pacific Theological Seminary op de Filippijnen, zodoende een mengeling van 
oorspronkelijke religieuze gebruiken vermengd met de Iberische variant van het 
Katholicisme21.  
 
In tegenstelling tot het beeld dat hierboven geschetst wordt, was volgens Mary John 
Mananzan, een Filippijnse feministische religieuze de bekering tot het Christendom  
wel erg ingrijpend22. Behalve het geloof werden namelijk ook aspecten als 
dogmatisme, autoritarisme en patriarchale onderdrukking overgebracht. De sociale 
structuren die voor de Spaanse overheersing bestonden werden niet gerespecteerd 
door de overheersers. Mananzan benadrukt verder dat de man/vrouw verhoudingen 
in de Filippijnse maatschappij vóór de Spaanse kolonisatie veel gelijkwaardiger 
waren dan nadien. Ook Kathleen Nadeau, een cultureel antropologe die een 
onderzoek deed naar bevrijdingstheologie op de Filippijnen, beschrijft dat de 
vrouwen vóór de Spaanse kolonisatie hoge maatschappelijke posities hadden en 
veel autoriteit bezaten23.    
 
De Filippijnen neemt, doordat zij overwegend christelijk is, een bijzondere positie in 
binnen de Aziatische wereld. In zuidoost Azië was over het algemeen sprake van 
een sterke positie van religies zoals Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam en inheemse 
religies. Deze religies vormden een belemmering voor de verspreiding van het 
Christendom omdat zij al een religie met wereldvisie waren. Deze religies ontbraken 
op de Filippijnen. 
Volgens David Martin, een Engelse hoogleraar in de sociologie, lijkt de Filippijnen 
door haar overwegend Christelijke/Katholieke geloof en kolonisatie door Spanje 
evenveel op Latijns Amerika24 als op een Aziatisch land. Het Katholicisme is daar 

                                                 

 
20
. http://www.philippines.hvu.nl/cebu5.htm geraadpleegd 12 maart 2009. 

  
21
 Suico, J. Pentecostalism in the Philippines. in: Anderson, A. H. & Tang, E.(Eds.) Asian and Pentecostal: the 

charismatic face of Christianity in Asia.  Baguio City, Philippines: Asian Journal of Pentecostal Studies & Regnum 

Books International. (2005) blz. 347. 
 
22
 Mananzan, M.J. Woman, Religion and Spirituality in Asia. Pasig City, Philippines: Anvil Publishing Incorporated. 

(2004) blz .28. 
 
23
 Nadeau, K.M. Liberation Theology in the Philippines: Faith in a Revolution. Religion in the Age of 

Transformation. Westport, USA: Praeger Publishers. (2002) blz 10. 
 
24
 Martin, D. Issues affecting the study of Pentecostalisme in Asia in: Anderson, A. H. & Tang, E.(Eds.) Asian and 

Pentecostal: the charismatic face of Christianity in Asia.  Baguio City, Philippines: Asian Journal  of Pentecostal 
Studies & Regnum Books International. (2005) blz.31. 
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immers ook van Spaanse origine en er zijn ook grote groepen mensen voor wie het 
Katholicisme een dun laagje over het inheemse of oorspronkelijke geloof is.   
Het Katholisme is, volgens Martin, ook nu nog een mix van officiële leer en 
volksgebruiken. Men bezoekt de officiële kerkdiensten zoals de mis, doopdiensten, 
begrafenissen en huwelijken maar hierbij komen dan nog een aantal volksreligieuze 
gebruiken. Het geloof wordt over het algemeen op een intensieve persoonlijke 
manier beleefd25. 
 
Behalve de Rooms Katholieke meerderheid van 82% is er een Protestantse 
minderheid. Het Protestantisme bereikte de Filippijnen vooral via de Amerikanen die 
het beheer van de Filippijnen overnamen in 1898. De eerste Protestantse kerkdienst 
vond dat jaar al plaats. De jaren daarna kwamen er veel Amerikaanse missionarissen 
van verschillende Protestantse stromingen die zich onderling competitief opstelden26. 
Dit leidde tot veel onenigheid en scheidingen binnen de Protestantse kerken. Hoewel 
er pogingen werden ondernomen om enige eenheid te bewerkstelligen bleef dit 
moeilijk. 
 
 

2.3. Samenvatting. 
De lange geschiedenis van de Filippijnen wordt gekenmerkt door een periode van 
Spaanse overheersing van meer dan drie eeuwen. In die periode werd de Filippijnen 
gebruikt als wingewest door Spanje en werd de sociale structuur die tot die tijd 
bestond ondergeschikt gemaakt aan de Spaanse belangen. Tegelijkertijd zorgden de 
missionarissen voor de kerstening van de bevolking die voorheen voornamelijk 
aanhangers van oorspronkelijke religies waren. De bevolking van de Filippijnen werd 
grotendeels bekeerd tot het Christendom, vooral omdat er geen sprake was van 
wereldreligies voor de Spaanse overheersing. 
Door de overname van de Verenigde Staten en na de bezetting door Japan tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, werd het land in 1946 onafhankelijk. Hierna volgde een 
periode volgde een periode van dictatuur waarbij onderdrukking en corruptie 
overheersend was. Na het afzetten van Marcos keerde de rust enigszins terug. Ook 
de huidige regering heeft nog te maken met opstand in het noorden en zuiden van 
het land. Er is nog steeds veel werkloosheid of ‘underemployment’ waardoor de 
levensstandaard laag is. Natuurrampen hebben veel mensen dakloos gemaakt. Deze 
beide situaties leiden tot veranderingen in de sociale structuur omdat veel mensen 
verhuizen vanuit hun traditionele omgeving naar gebieden waar zij werk en onderdak 
hopen te kunnen vinden. 
Op religieus gebied is er sprake van een grote meerderheid aan Christenen. Het 
grootste gedeelte zo’n 82 % daarvan is Rooms Katholiek en er is sprake van een 
Protestantse minderheid. Verder is er al eeuwenlang sprake van een Islamitische 
minderheid van ongeveer 3% van de bevolking. 

                                                 
25
 Martin, D. Issues affecting the study of Pentecostalisme in Asia in: Anderson, A. H. & Tang, E.(Eds.) Asian and 
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Hoofdstuk 3.  
 
 
De El Shaddaibeweging. 
 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende aspecten van de El Shaddaibeweging 
beschreven27. De literatuur die ik hiervoor gebruik komt vooral van Leonardo 
Mercado, Katharine Wiegele en Lode Wostyn (hoogleraar in de theologie aan diverse 
Theologische Hogescholen op de Filippijnen.)  
Eerst komt de oprichting en structuur van de beweging aan de orde. Daarna is er 
aandacht voor de theologie en de relatie met de Rooms Katholieke kerk. Tenslotte 
wordt de invloed van de Filippijnse cultuur en de verandering die de El 
Shaddaibeweging te weeg brengt bij individuele aanhangers en als groep in zijn 
geheel besproken. 
 
 

3.1. Oprichting. 
Eén van de grootste Charismatische bewegingen die op de Filippijnen gesticht is, is 
El Shaddai DWXI-PPFI (Prayer Partner Foundation Incorporation) of El Shaddai 
Ministeries. In de volksmond wordt de beweging meestal alleen El Shaddai28 
genoemd.  
El Shaddai (Ministeries) is opgericht door Mike Velarde in augustus 198429. Dit was 
nog onder de noodwet van Marcos. (zie 2.1) Aanvankelijk richtte deze Filippijnse 
zakenman, als dank na een wonderbaarlijke genezing in 1978, het radiostation El 
Shaddai DVXI-PPFI op30. Hij hield zich in het begin alleen bezig met het 
radiopastoraat. In 1982 zegt Mike Velarde een openbaring te hebben gehad waarin 
gezegd werd: ‘Kom, bouw mij een centrum’. Velarde maakte als reactie hierop een 
plan om een groot kerkgebouw te bouwen. Hij ging zelfs naar Rome om de 
bouwtekening door de Paus te laten zegenen31. Hierna kreeg Mike Velarde echter te 
maken met een aantal grote tegenvallers zowel in zijn privéleven als in zaken. Deze 
tegenvallers schreef hij toe aan de duivel. Velarde concludeerde uit hetgeen gebeurd 
was dat God een ander plan met hem had en niet zozeer een nieuw kerkgebouw 
wilde maar een ‘heilige tempel van mensen’. Het plan om een kerkgebouw te 

                                                 
27
Wiegele. K. L. Investing in Miracles: El Shaddai and the transformation op popular Catholicism in the 

Philippines. Southeast, meaning, memory. Honolulu, Hawai: University of Hawai’i Press. (2005) blz. 5. 

 
 
28
 El Shaddai is de Hebreeuwse naam die Abraham aan God gaf en betekent ‘de Almachtige’ of ‘de God die meer 

dan genoeg is’.  Mike Velarde had deze naam gezien op een tijdschrift van Hagin, een Amerikaanse 
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29
 Mercado, L.N. El Shaddai: A study. Manila, Philippines: Logos Publications Incorporated. (2001) blz. 4. 

 
30
  Wostyn, L. Catholic Charismatics in the Philippines in: Anderson, A. H. & Tang, E.(Eds.) Asian and 

Pentecostal: the charismatic face of Christianity in Asia. Baguio City, Philippines: Asian Journal  of Pentecostal 
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 Wiegele. Idem. blz. 51. 
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bouwen liet hij daarna vallen. Hij ging wel door met de radio-uitzendingen en kreeg 
steeds meer vragen naar gebedsbijeenkomsten. Mensen kwamen in het begin vooral 
samen op het terrein naast de radiostudio. Later werd de groep zo groot dat men op 
andere terreinen bijeen moest komen. 
Sinds 1988 is  de El Shaddaibeweging sterk gegroeid32. Er zijn meer dan een half 
miljoen geregistreerde aanhangers op de Filippijnen en honderdduizenden in het 
buitenland. In onder andere Hongkong, Canada, USA, Singapore, het Midden 
Oosten, en in Europa. In de praktijk blijkt de hoeveelheid aanhangers veel hoger en 
wordt geschat op 7 miljoen. Er zijn meer dan 10.000 vrijwilligers fulltime aan het werk 
voor de beweging. 
De aanhangers zijn volgens Leonardo Mercado over het algemeen arme mensen33. 
Velarde zelf benadrukt echter dat de aanhangers uit allerlei lagen van de bevolking 
komen. Dit lijkt eerder een ideologische uitspraak door Velarde dan dat het de 
werkelijkheid weerspiegelt. ‘Je bent wat je zegt te zijn’ (zie 3.3).  
Wiegele kreeg via Ed Bautista, die werkzaam is bij de sociale dienstverlening van de 
El Shaddaibeweging te horen dat 80% van de El Shaddaileden zich bevindt onder de 
nationale armoede grens en 15% daarboven. Haar eigen onderzoek inschatting 
bevestigt deze cijfers34. 
 
 

3.2. Structuur. 
De El Shaddaibeweging is een internationale organisatie met een nationale afdeling 
en locale onderafdelingen.  
De nationale organisatie bestaat uit drie hoofdgroepen: financiën, administratie en 
een groep die zich alleen richt op de prediking. 
Mike Velarde noemt zich ‘servant-leader’ en staat aan de top van de organisatie. Hij 
wordt ondersteund door de ‘spiritual director’ Bisschop Bacani (in samenwerking met 
enkele andere priesters) en het uitvoerend secretariaat dat bestaat uit hoofden van 
de volgende diensten: muziek, educatie, missionaire activiteiten, internationale 
afdelingen, verwerking van algemene zaken, financiën en media. 
Bij het leiden van de organisatie wordt Velarde geassisteerd door een groep van 24 
ouderlingen. Omdat de El Shaddaibeweging een stichting is heeft het ook een raad 
van bestuur. 
De volgelingen hebben verschillende taken binnen de organisatie. Om in aanmerking 
te komen voor deze taken en moeten zij echte herboren Katholieken zijn die geloven 
in de Eucharist, drie jaar lid zijn van de El Shaddaibeweging en van goed moreel 
karakter. De belangrijkste eis is dat men afstand heeft genomen van alle soorten 
ondeugdelijk gedrag zoals gokken, roken, alcohol drinken, onwettige en 
buitenechtelijke relaties.  
Hoewel zowel vrouwen als actief zijn in locale afdelingen van de El Shaddaibeweging 
ziet men de vrouwen niet terug in leidinggevende functies. Ook ziet men hen niet als 
voorgangers optreden. 
Volgens de overlevering hadden vrouwen vóór de kolonisatie door Spanje een goede 
maatschappelijke positie. Door de kolonisatie is de sociale structuur die daarbij 

                                                 
32
 Wostyn, L. Idem. blz. 371. 

 
33
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hoorde verdwenen en werden de vrouwen gedrongen in een ondergeschikte rol. 
Hoewel bij El Shaddai ruimte lijkt te zijn voor oorspronkelijke Filippijnse gebruiken 
geldt dit niet voor de positie van de vrouw.   
Nadat El Shaddai kritiek kreeg omdat het niet genoeg zou doen voor de armen heeft 
het enkele sociale programma’s opgericht. De bekendste is de El Shaddai Golden 
Rule Co. die de aanhangers steun biedt met diensten en inkomsten35. Er zijn onder 
andere projecten zoals de ‘Super Bodega’ een winkel met goedkopere goederen en 
‘Supercheap House and Lot’ een loterij waarbij men een huis kan winnen. Veder zijn 
er nog meer, volgens Wiegele, onduidelijke projecten die meer lijken op ‘symbolische 
gebaren’ dan dat zij echt zoden aan de dijk zetten36.  
 
 

3.3.De theologie. 
De volgelingen van El Shaddai worden geacht niet alleen de leer van deze beweging 
maar ook de leer van de Rooms Katholieke kerk (en de Bijbel) te volgen.  
De theologie van El Shaddai wordt wel de prosperity of voorspoedtheologie 
genoemd37. Deze leer is gebaseerd op het idee dat er goede dingen gaan gebeuren 
als je laat zien dat je vertrouwt op God. De kern is dat als je investeert in je geloof er 
wonderen zullen gebeuren.  
Deze voorspoedtheologie van Velarde lijkt, volgens Wiegele, erg op die van 
Amerikaanse televisie-evangelist Pat Robertson38. Onder andere door de nadruk op 
healing(genezing) van fysieke kwalen. Volgens Velarde ontstaat ziekte door slechte 
geesten in de lichaamscellen. Door gebed kunnen deze slechte geesten verdreven 
worden en kan het lichaam weer gezond worden. 
De opvatting van Velarde over ‘lijden’ lijkt ook erg op dat van Pat Robertson.  
Beiden zien lijden als een tijdelijke toestand die mensen moeten overwinnen door 
persoonlijke en sociale actie. Zij zien het als de plicht van Christenen om zichzelf van 
lijden te bevrijden door het zoeken en volgen van Gods plan voor hun leven. Lijden 
op zichzelf wordt niet gezien als deugdzaam zoals wel het geval is binnen het 
Katholicisme. Lijden speelt in het Spaanse Katholicisme van oudsher een prominente 
rol en heeft zodoende ook een grote plaats in het Filippijnse Katholicisme. Velarde 
keert zich daartegen. Hij is ook tegen de zelf-kruisiging en zelf-kastijding zoals die 
voorkomt in bepaalde delen van de Filippijnen in de week voor Pasen.  
Velarde benadrukt verder dat mensen met negatieve gevoelens zoals haat en 
boosheid het Koninkrijk van God niet binnen zullen gaan. Negatieve gevoelens 
moeten vermeden worden, positief denken wordt gepropageerd.  
 
Velarde vindt dat goede gezondheid en succes in dit leven gebruikt dient te worden 
ter ere van God. De theologie van Velarde is vooral gericht op ‘dit leven’ in plaats van 
op het hiernamaals. ‘het paradijs moet hier en nu bereikt worden en niet uitgesteld tot 
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na de dood39. Hierin wijkt Velarde af van de hoofdstroom van de Filippijnse 
Katholieke leer met zijn gerichtheid op het hiernamaals.   
 
Velarde lijkt ook enkele thema’s te ontlenen aan Kenneth Hagin40, de Amerikaanse 
prediker aan wiens tijdschrift de beweging de naam El Shaddai te danken heeft. 
Hagin is de grondlegger van de ‘positieve getuigenis charismatics’ dat is de huidige 
‘health and wealth’ beweging41. Deze beweging die gedragen wordt door enkele 
fundamentalistische Charismatische Amerikaanse televisiepredikanten heeft drie 
kenmerken die door Velarde worden onderschreven. Dat zijn: geloof in de 
gebedsgenezing van fysieke ziekten, de nadruk op materiële voorspoed en positieve 
getuigenis. 
Het begrip ‘positieve getuigenis’ wordt onder andere ontleend aan Marcus 11:24 
‘Daarom zeg Ik u, alwat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het 
zal u geschieden’ (NBG 1951) 
Positieve getuigenis is: dat als je gelooft dat je hebt ontvangen waarvoor je gebeden 
hebt, dan zal het je ook gebeuren. Dit wordt ook wel ‘name it and claim it’42 
genoemd.   
De nadruk op positieve getuigenis is ontstaan in de zestiger jaren van de vorige 
eeuw in de VS als reactie op de evangelicalen die vooral de publieke getuigenis van 
schuld en kruisiging van het zelf benadrukten. Wiegele geeft aan dat het bij El 
Shaddai waarschijnlijk een reactie is op de nadruk lijden en ‘het opnemen van je 
kruis’ bij de hoofdstroom van de Katholieke Kerk. 
 
Mercado de Filippijnse priester schrijft in zijn studie over de theologie van de El 
Shaddaibeweging dat Velarde theologische reflectie gebruikt in zijn preken. Zoals 
iedere Christen kan reflecteren over een ervaring in zijn leven in het licht van God’s 
woord zo preekt Velarde over zijn ervaringen. Vooral in de eerste jaren van de 
beweging legde hij de nadruk op materiële welstand in zijn preken nu is het accent 
meer komen te liggen op de kracht van geloof voor het oplossen van problemen. Zijn 
preken zijn gericht op het dagelijks leven dus ook op werk en gezondheidsproblemen 
omdat ‘het Heilige’ overal aanwezig is43. 
 
Mercado  geeft ook een achttal factoren weer die volgens hem debet zijn aan het 
succes van de El Shaddaibeweging: 

1. de nadruk op de rol van de Heilige Geest. 
2. de aantrekkelijke liturgie. 
3. het effectieve gebruik van communicatie. 
4. de charisma en methodiek van Mike Velarde. 
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5. het feit dat El Shaddai tegemoet komt aan de behoeften van de mensen. 
6. de theologie die gebruikt wordt. 
7. de versterking van de positie van leken. 
8. het gebruik van Filippijnse symbolen. 

Het grootste aandeel van het succes ziet Mercado in de aantrekkelijke liturgie en de 
bijzondere charisma van Velarde. Het (s)preektalent van Mike Velarde wordt volgens 
Mercado met jaloezie bezien door menige bisschop. De liturgie typeert hij overigens 
als een kruising tussen Protestantisme en Katholicisme44.  
   
De eerste jaren van de El Shaddaibeweging, toen het alleen nog een 
radioprogramma was, hoorde de beweging niet bij een bepaalde geloofsrichting en 
werd over het algemeen aangenomen dat het Protestants was45. Een Katholieke 
priester die Velarde kende vertelde Wiegele dat hij aan Velarde op een bepaald 
moment vroeg of hij in wilde zetten voor de meerderheid van de mensen of voor de 
minderheid. Velarde koos toen voor de meerderheid en verklaarde zichzelf en zijn 
beweging (Charismatisch) Katholiek. 
 
 

3.4. Relatie tot  de Rooms Katholieke kerk.  
Als Mercado de theologische inhoud van de preken van Velarde met die van de 
Rooms Katholieke kerk vergelijkt komt hij tot de volgende verschillen: Velarde 
spreekt over de triniteit waarbij hij de nadruk legt op een persoonlijke relatie met God. 
Velarde preekt niet over Christus als Santo Nino(Het kindje Jezus) die één van de 
meest belangrijke Christelijke symbolen is op de Filippijnen. Velarde vindt het geloof 
in Santo Nino een onvolwassen geloof omdat het betrekking heeft op Jezus als kind 
en niet als volwassene. Velarde ziet Christus als de Zoon van God met wie je een 
persoonlijke relatie kunt hebben.  
Hoewel Velarde niet openlijk tegen de Rooms Katholieke leer ingaat ontmoedigt hij 
wel sommige gebruiken zoals Mariaverering. De nadruk ligt bij Velarde op Christus, 
en de Heilige Geest. Velarde heeft weinig aandacht voor Maria in zijn preken. Hij  
benadrukt dat gelovigen een dírect contact met Jezus en God hebben en niet door 
bemiddeling van geestelijken of van Maria. Ook hierin betoont Velarde zich eerder 
Protestant dan Katholiek46. 
 
Katholieke geestelijken die Wiegele voor haar onderzoek spreekt vinden over het 
algemeen dat Velarde teveel aandacht heeft voor de zegeningen en te weinig voor 
het verdriet en de lasten van het leven. Volgens een priester, die één van de 
geestelijke leidsmannen van de El Shaddaibeweging is, ontkent Velarde ‘de wijsheid 
van evangelische armoede’. De geestelijken vinden ook dat de theologie van El 
Shaddai een concept van sociale gerechtigheid mist47.  
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De El Shaddaibeweging is als een Charismatische lekenbeweging een onderdeel 
gebleven van de Rooms Katholieke kerk op de Filippijnen. Hoewel de aanhangers 
van de El Shaddaibeweging in naam Katholiek blijven veranderde wel hun manier 
van geloof beleven en praktiseren. De nadruk is zoals bij alle Charismatische 
bewegingen komen te liggen bij levendige massabijeenkomsten waar de ervaring 
van de aanwezigheid van de Heilige Geest een grote rol speelt48.  
Voor de leden van El Shaddaibeweging geldt dat zij afstand kunnen nemen van oude 
Katholieke rituelen en gebruiken maar tegelijkertijd officieel lid blijven van de Rooms 
Katholiek kerk. Zij verliezen daardoor niet de rechten die behoren bij het 
lidmaatschap. Hierdoor leidt de aansluiting bij de El Shaddaibeweging minder tot 
scheiding binnen familie en binnen de gemeenschap. 
De locale onderafdelingen van de El Shaddaibeweging kunnen  overigens geleid 
worden door priesters. Dit leidt soms tot spanningen met de El Shaddaiaanhangers 
omdat de priesters zelf een te grote rol innemen tijdens de diensten waardoor de 
typische El Shaddaisfeer en levendigheid verloren gaat. 
Het feit dat de El Shaddaibeweging geen eigen kerkgebouwen heeft maakt het 
waarschijnlijk gemakkelijker om de groep als een onderdeel van de Katholieke kerk 
te blijven zien, dan anders het geval geweest zou zijn. 
 
De El Shaddaibeweging is niet alleen als een Charismatische lekenbeweging 
onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk op de Filippijnen gebleven49. Ook heeft er 
een Rooms Katholieke geestelijke als ‘spiritual director’ invloed op de religieuze 
koers van deze beweging. Bsschop Bacani, die ten tijde van de studie van Mercado 
geestelijk leider van de Katholieke Charismatische beweging was gaf verder 
regelmatig religieus onderricht aan de top van de El Shaddaibeweging.  
 
De El Shaddaibeweging steunt sterk op het Charismatisch leiderschap van Velarde. 
Het is niet duidelijk wat er zal gaan gebeuren met de beweging als hij wegvalt. Mocht 
de beweging deze klap niet overleven dan zijn de El Shaddai-aanhangers in ieder 
geval nog lid van de Katholieke Kerk. 
 

3.5. De invloed van de Filippijnse cultuur.  
Volgens Lode Wostyn, in zijn artikel over Katholiek Charismatisme op de Filippijnen, 
is de wereld van Velarde de wereld van de oorspronkelijke religie. Hij vindt dat 
aspecten van de oorspronkelijke religie nog steeds grote plaats innemen in het 
religieuze leven. Daarmee bedoelt hij de grote waarde die gehecht wordt aan 
geesten en wonderen. Wostyn noemt Velarde verder een zelfhulpgoeroe, prediker 
van positief denken en ‘mental healing’. De boodschap van Velarde vindt hij hierbij 
passend serieus maar naïef50.   
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Mercado ziet de Filippijnse cultuur terug in het gebruik van gezegende 
zakdoeken/olie, de nadruk op wonderen en de Heilige Geest. Velarde activeert de 
mensen tijdens de bijeenkomsten en laat mensen bijvoorbeeld hun paraplu onderste  
boven houden om Gods zegen opvangen. Het gebruik van de locale taal Tagalog 
wordt gezien als een groot voordeel. De priesters spreken deze taal vaak niet goed.  
De stijl van (s)preken van Velarde past volgens Mercado bij het Filippijnse 
temperament. Tijdens de bijeenkomsten moedigt hij aan te reageren of vraagt hij de 
toehoorders zinnen na te zeggen. Velarde weet mensen zo aan te spreken dat het 
lijkt of hij zich persoonlijk tegen hen richt.  
Het wereldbeeld dat Velarde schetst past met zijn gerichtheid op ‘deze wereld’ en 
‘het hier en nu’ bij het Filippijnse levensgevoel. 
De massabijeenkomsten ademen volgens Mercado zelfs een ‘fiesta’sfeer uit en 
komen daarmee tegemoet aan een behoefte van de Filippijnse aanhangers. Deze 
sfeer ontstaat door de grootschaligheid, langdurigheid en emotionaliteit van de 
bijeenkomsten51. De massabijeenkomsten vinden buiten plaats op prachtige locaties. 
Grote televisielampen maken de sfeer nog intenser. De hele entourage maakt dat de 
aanwezigen het gevoel krijgen dat er iets belangrijks gaat gebeuren en dat zíj er toe 
doen. Wiegele beschrijft in het onderzoek het grote verschil tussen nauwe straatjes 
waar de aanhangers wonen en de ruimte beschenen door televisielampen waardoor 
men letterlijk in het ‘spotlight’ komt te staan. Zijzelf was hier ook van onder de indruk 
toen zij met enkele aanhangers van de El Shaddaibeweging naar een 
massabijeenkomst ging52. 
 
Velarde spreekt niet alleen over geestelijke aangelegenheden tijdens de 
bijeenkomsten en radiotoespraken. Hij geeft ook adviezen over het dagelijks leven. 
Over de positie van de vrouw in het gezin doet Velarde duidelijke uitspraken. De man 
is het hoofd van het gezin en niet de vrouw. Als de rolverdeling niet traditioneel is 
dan is er iets niet goed en kan dit op zichzelf al tot problemen leiden. De vrouw wordt 
geacht haar man niet tegen te spreken en geen eisen te stellen aan hem. De man 
moet zich overigens wel gedragen als een waardige huisvader. Echtscheiding is op 
de Filippijnen overigens nog steeds niet mogelijk. 
Er wordt ook praktisch advies gegeven hoe men met geld om moet gaan. De 
aanbeveling is: niet lenen, maar sparen. Uit het onderzoek van Wiegele komt 
overigens naar voren dat maar weinig mensen deze boodschap ter harte lijken te 
nemen53.  
Verder  wordt er door Mike Velarde gewaarschuwd tegen misbruik van alcohol, 
drugs, roken, spelen, geld lenen, klagen, overspel plegen of slechte dingen zeggen 
over de leiding van de El Shaddaibeweging.(!) 

 
3.6. Verandering. 
Waar het bij de El Shaddaibeweging vooral om draait is de verandering van de 
zelfperceptie van de individuele aanhangers, volgens Wiegele. Hiermee wordt 
bedoeld dat men zichzelf doordat men lid is van de El Shaddaibeweging anders 
beleefd. Door de geschreven gebedsvragen, bekering en getuigenissen van 
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wonderen kijken de El Shaddaileden op een andere manier naar hun leven. De 
getuigenissen van wonderen worden voortdurend herhaald en uitgezonden via de 
radio en televisie waardoor zij als voorbeeld en ondersteuning van dit proces werken. 
De El Shaddaizender, die 24 uur per etmaal uitzendt, wordt zodoende gebruikt om 
de verandering te ondersteunen.  
Via de radiozender en de massabijeenkomsten wordt steeds een verhaal van hoop 
vertelt. De El Shaddaibeweging  weet zodoende een verwachtingsvolle sfeer te 
scheppen die niet alleen tijdens de bijeenkomsten voelbaar is maar ook in de 
thuisomgeving. Deze verwachtingsvolle sfeer ondersteunt de andere kijk op zichzelf 
van de aanhangers. Het gebruik van een ‘eigen’ taal werkt er ook aan mee om op 
een andere manier om mensen op aan andere manier naar zichzelf te laten kijken. 
Deze ‘eigen’ taal is doorspekt met woorden als genade en wonderen, inspiratie en 
geleid worden door Yahweh El Shaddai. De bekende ‘People Power Revolution’ uit 
1986 wordt door Velarde bijvoorbeeld ‘God’s Power Revolution’ genoemd. Hierdoor 
wordt het een wonder in plaats van een overwinning door de gezamenlijke 
inspanning van een grote groep mensen. De nadruk wordt steeds gelegd op het 
volgen van Gods wil54.  

 
Een ander soort verandering die door de El Shaddaibeweging tot stand is gekomen 
is te zien aan de manier waarop het Katholicisme door de grote groep aanhangers 
van de El Shaddaibeweging wordt gepraktiseerd55. Als Charismatisch Christenen 
ervaren zij een vrije beweging van de Heilige Geest via de openluchtsamenkomsten 
en de massamedia. De mogelijkheid om God te ontmoeten vond in de Rooms 
Katholieke kerk voornamelijk plaats via bemiddeling van de priester tijdens de mis. 
Nu kan men echter God ontmoeten in het eigen huis en binnen zichzelf.  
Velarde zegt in een interview met Wiegele overigens dat hij de mensen niet bij de 
Katholieke kerk wil weghalen, maar de kerk juist dichter bij de mensen wil brengen.  

 
3.7. Samenvatting. 
In dit hoofdstuk is de El Shaddaibeweging beschreven als de grootste 
Charismatische beweging die op de Filippijnen ontstaan is. Het is een relatief jonge 
beweging die in 1984 is opgericht door de Filippijnse zakenman Mike Velarde, De 
oorsprong ligt in het radiopastoraat  Het aantal volgelingen wordt geschat op zeven 
miljoen. De volgelingen zijn vooral afkomstig uit armere kringen. 
De El Shaddaibeweging is een internationale organisatie met een nationale afdeling 
en locale onderafdelingen. Velarde is de leider die wordt ondersteund door de 
spirituele leider, ouderlingen en hoofden van verschillende ondersteunende diensten. 
Veel volgelingen zijn als vrijwilliger actief.  
 
De aanhangers worden geacht zowel de Rooms Katholieke leer, de Bijbel en de 
theologie van de El Shaddaibeweging te volgen. De theologiën van de El 
Shaddaibeweging zijn de voorspoedtheologie en de ‘health and wealth’ theologie die 
grote gelijkenis vertonen met de theologie van de Amerikaanse televisie-evangelist 
Pat Robertson en Kenneth Hagin. Er zijn vergelijkbare aspecten aanwezig zoals de 
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nadruk op gebedsgenezing van lichamelijke kwalen, de nadruk op materiële zaken 
en positieve getuigenis. De theologie van de beweging is vooral gericht op ‘dit leven’. 
Het wijkt hiermee af van de hoofdstroom van de Rooms Katholieke kerk op de 
Filippijnen die gericht is op het hiernamaals.  
Binnen de beweging wordt verder de nadruk gelegd op de Heilige Geest en de 
individuele relatie met God. 
 
De El Shaddaibeweging wordt door de Rooms Katholieke kerk erkend als een 
lekenbeweging. De kerk heeft verder nog invloed op de religieuze inhoud van de 
beweging doordat zij in de top van de organisatie hierover zeggenschap hebben. 
De Rooms Katholieke kerk heeft door structurele incorporatie en spirituele sturing 
kans gezien deze beweging binnenshuis te houden. 
 
Vooral door zijn manier van communiceren weet Velarde zijn boodschap voor 
mensen aantrekkelijk te maken. Door zijn gebruik van de oorspronkelijke taal en zijn 
levendige spreekstijl weet hij mensen het gevoel te geven dat zij er persoonlijk toe 
doen.   
Gebeurtenissen in het leven leert men binnen de beweging in een ‘eigen’ taal 
benoemen. Er wordt veel gesproken over wonderen en genade. Getuigenissen van 
wonderen worden voortdurend herhaald en uitgezonden via de radiozender van El 
Shaddai, waardoor zij als model en ondersteuning van het individu werken. Mensen 
leren zichzelf zodoende op een andere positievere manier beleven. 
Mede gezien het enorme aantal aanhangers is er door de El Shaddaibeweging een 
grote verandering opgetreden in de manier waarop binnen de Rooms Katholieke kerk 
het geloof gepraktiseerd wordt.   
 
De El Shaddaibeweging heeft aspecten uit de oorspronkelijke cultuur van de 
Filippijnen opgenomen. Dit zie je onder andere in het gebruik van gezegende 
zakdoeken/olie, de nadruk op wonderen en alom tegenwoordigheid van de Heilige 
Geest. Ook wordt een oorspronkelijk Filippijnse taal, het Tagalog, gebruikt. 
Samenkomsten vinden veelal in de openlucht plaats en zijn grootschalig, langdurig 
en emotioneel, daarmee aansluitend bij het Filippijnse levensgevoel. De opvattingen 
over het dagelijks leven zijn traditioneel. De beweging adviseert hierover.  
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Hoofdstuk 4.  
 
 
De Pentecostale/Charismatische beweging in Azië. 
 
In dit hoofdstuk wordt El Shaddaibeweging gepositioneerd in relatie tot de 
Pentecostale/Charismatische beweging. 
Eerst wordt aandacht geschonken aan de verplaatsing van het zwaartepunt van het 
Christendom en de plaats van de Pentecostale/Charismatische beweging daarin. 
Vervolgens worden  theorieën over de toename van deze beweging in Azië en meer 
specifiek op de Filippijnen besproken. De huidige verdeling van de verschillende 
Pentecostale/Charismatische stromingen komt daarna aan de orde. Vervolgens 
wordt stilgestaan naar de verschillende manieren waarop de 
Pentecostale/Charismatische beweging gedefinieerd wordt. Tevens komen 
inhoudelijke aspecten van deze religieuze stroming aan de orde; onder andere de 
omgang met het bovennatuurlijke, het intuïtieve Bijbellezen en de nadruk op het 
individu.  
Aan de hand van empirisch onderzoek wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid van 
deze religie in de moderne tijd. Afsluitend wordt de verhouding van de El 
Shaddaibeweging en de Pentecostale/Charismatische wereld beschreven.   
 
 

4.1.Veranderingen binnen het Christendom.  
Er is een verplaatsing bezig van het zwaartepunt van het Christendom, van de 
noordwestelijke wereld naar de Zuidelijke en Oosterse wereld waar nu inmiddels 
60% van de Christenen woont. John Parratt noemt bij de inleiding van zijn boek over 
de Derde Wereld Theologieën deze geografische verschuiving de grootste 
verandering van de theologie in de laatste decennia56. 
Mede door deze mondiale verschuiving is er, volgens John Prior, priesterdocent en 
lid van de International Association for Mission Studies, een beweging van het 
traditionele Christendom met bijbehorende theologie en ethiek naar een perifere 
vorm van Christelijk geloof opgetreden. Prior noemt dit een paradigmatische 
verandering.  
Er is sprake van een dramatische groei van het Pentecostalisme gedurende de 
laatste 50 jaar in Azië57. Van een kleine minderheid is het nu uitgegroeid tot een 
meerderheid. Niet alleen het (Rooms) Katholicisme heeft ermee te maken maar de 
hele Christelijke religie. Inmiddels is ongeveer 66% van de belijdende christenen 
Pentecostaal, Charismatisch of Neo-Charismatisch. De meeste van deze 
kerkgemeenschappen zijn niet ontstaan in het westen maar in de Aziatische landen 
zelf58.  
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Het Pentecostalisme laat, volgens hem, een structurele breuk zien met de religieuze 
culturen van het (Rooms) Katholicisme, de Orthodoxie, Reformatorische en andere 
oudere oorspronkelijke vormen van Christendom. De betrokkenheid en de groei van 
de Charismatische beweging binnen de Katholieke en Protestantse Kerken zorgt 
voor een sociale diversiteit, religieus non-conformisme en cultureel pluralisme vooral 
binnen de stedelijke kerkelijke gemeente59. 
Deze scheiding is er zowel op cultureel als op theologisch gebied. De Pentecostale 
en Charismatische bewegingen zijn opgenomen in orale, verhalende, en inclusieve 
tradities, terwijl het conventionele Christendom in geworteld in literaire, conceptuele 
exclusieve tradities. 
 
De verspreiding van het Pentecostalisme wordt bevorderd door de toename van 
interactie mogelijkheden via internet en de media. Vanuit de Filippijnen is er 
bijvoorbeeld een grote groep ‘overseas workers’ dit zijn mensen die in het buitenland 
vooral in het huishouden werken en intensief contact met hun gezin en familie 
onderhouden. Pentecostalisme wordt evenals het Protestantisme nog altijd 
geassocieerd met de invloed van de Verenigde Staten op de Filippijnen. Alle grote 
Pentecostale denominaties zonden in de tijd dat de Filippijnen bestuurd werd door de 
Verenigde Staten missionarissen hier naar toe60. Men evangeliseerde vooral op 
afgelegen plaatsen waar de invloed van de Rooms Katholieke kerk beperkt was. Ook 
nu nog ziet men Pentecostale kerken vooral buiten de steden. 

 
 
4.2. De opkomst van het Pentecostalisme. 
In zijn artikel over het Pentecostalisme in Azië bespreekt Hwa Yung, de vroegere 
directeur van het centrum voor studie van het Christendom in Azië, enkele 
zienswijzen over de opkomst van het Pentecostalisme. 
Hij noemt verschillende theorieën waarbij wordt uitgegaan van drie 
vernieuwingsgolven waarmee het Pentecostalisme zich ontwikkeld heeft61. 
De traditionele drie golventheorie is ontwikkeld met de USA als centrum. Binnen 
deze theorie wordt als eerste golf de beweging van 1901 in Kansas (USA) gezien 
met hierop aansluitend het bekende Azusa Street Revival in Los Angeles (1906). De 
eerste golf leidde tot de verspreiding van het zogenaamde klassieke 
Pentecostalisme.  
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De tweede golf betreft de vernieuwing die rond 1960 is begonnen in de USA. Deze 
vernieuwing bestaat uit de beïnvloeding van het Pentecostalisme binnen de 
gevestigde Protestantse en Rooms Katholieke kerken. Deze tweede golf wordt vaak 
de Charismatische beweging genoemd. De derde vernieuwingsgolf wordt gedateerd 
rond 1980. Toen ontstond de groep die ook wel de Neo-Pentecostals worden 
genoemd die bestaan uit onafhankelijke inheemse kerken. Deze kerken zijn meer 
oecumenisch, belevingsgericht en spiritueel gericht dan de klassieke Pentecostals 
van de eerste golf. Bij de Neo-Pentecostals spreekt men ook wel van 
‘contextualiseren van binnenuit’ dat wil zeggen dat zij gebruik maken van de 
gewoonten en gebruiken van de locale culturen.   
 
John Prior ontwikkelde een drie golventheorie waarbij meer gekeken wordt vanuit 
Azië62. Zijn theorie is gebaseerd op beschrijvingen van Pentecostale oplevingen in 
1903 in Korea en in 1905 in India. Ook hij noemt overigens als meest spectaculaire 
vernieuwing de Azusa Street Mission(1903-1906) in Los Angeles. Dit noemt hij de 
eerste golf die langzaam plaatsvond gedurende eerste helft van de twintigste eeuw.  
Als kenmerken van die vernieuwing noemt hij dat het Pentecostalisme interraciaal en 
pacifistisch was. Er was nadrukkelijk aandacht voor de versterking van de positie van 
vrouwen. Sociale betrokkenheid was volop aanwezig. 
Als tweede golf noemt ook hij de Charismatische beweging die plaatsvond binnen de 
gevestigde kerken en als derde golf het ontstaan van de onafhankelijke kerken. Deze 
kerken zijn volgens John Prior eucumenischer, ervaringsgerichter en meer op de 
Heilige geest georiënteerd dan de klassieke Pentecostalen. Zij doen aan 
contextualisering van binnenuit waarbij zij gebruik maken van metaforen de locale 
culturen. Hun voorgangers hebben meestal weinig of geen formele theologische 
opleiding. 
 
Hwa Yung vindt dat bij de traditionele theorie van de drie vernieuwingsgolven binnen 
het Pentecostalisme teveel is uitgegaan van het idee dat Amerika het centrum van 
het Christendom is. Deze theorie omschrijft Yung als ‘drie golven vanuit een 
hoofdcentrum’. De drie golventheorie is volgens Yung niet nodig en niet passend 
voor de ontwikkeling van het Pentecostalisme in Azië. Hij meent dat het inheemse 
Christendom door de contextuele manier van Bijbel lezen, het wereldbeeld en de 
manier waarop met het geloof gepraktiseerd wordt vanzelf Pentecostalistisch is. Het 
leidde als vanzelf tot een Inheems Christendom dat grote gelijkenis vertoont met het 
westerse Pentecostalisme omdat beiden zich spiegelen aan het Christendom zoals 
beschreven in het Nieuwe Testament63.  

 
 
4.3.Verdeling over verschillende groeperingen. 
Hieronder wordt de verdeling in verschillende groeperingen van het 
Pentecostalisme/Charimatisme besproken zoals beschreven wordt door Hwa Yung,  
John Prior en Kessler. 
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Volgens Hwa Yung is er als je kijkt naar de sociale kaart van het Christendom op de 
Filippijnen, sprake van een kleine minderheid van christenen die zijn beïnvloed door 
het moderne westerse wetenschappelijke wereldbeeld en liberale theologie. Een 
tweede veel grotere groep is conservatief of evangelisch. Zij hebben een westerse 
opvoeding gehad en hebben een evangelische theologie. Dit maakt het moeilijk voor 
hen om een plaats te vinden voor het bovennatuurlijke. Hun theologie staat hen 
echter ook niet toe het bovennatuurlijke af te wijzen. De spanning die dit oproept leidt 
er over het algemeen toe dat zij proberen de betekenis van het bovennatuurlijke te 
minimaliseren en net zoals de eerste groep de Pentecostale/Charismatische 
vernieuwing afwijzen. 
De derde groeiende groep Christenen komt van verschillende kerkgenootschappen 
maar heeft zich nooit echt thuis gevoeld bij de westerse theologie waar zij mee 
opgegroeid zijn. Deze theologie in namelijk in een wereldbeeld dat vreemd is aan 
hun eigen cultuur en aan het Bijbelse Christendom. Met hun keuze voor een vorm 
van Pentecostaal/Charismatisch Christendom komen zij dichterbij hun 
oorspronkelijke Aziatische wereldbeeld dat het bovennatuurlijke serieus neemt. Veel 
van hen blijven overigens lid van hun eigen kerkgenootschap.  
De vierde groep zijn Christenen die lid zijn geworden van Pentecostale 
kerkgenootschappen vanuit het westen. 
Uiteindelijk is er een vijfde groep die lid is van onafhankelijke kerken die niet 
voortkomen uit het westen, maar die zijn opgericht door leiders van de eigen 
bevolking. Deze kerken staan open voor het bovennatuurlijke64. 
 
Een andere manier om de verschillende groeperingen binnen de Pentecostale 
bewegingen in Azië per land in kaart te brengen heeft John Prior gebruikt. Hij 
gebruikte hiervoor de drie golventheorie (zie 4.2) In dit gedeelte wordt het gedeelte 
over de Filippijnen eruit gelicht.  
Met de benaming Pentecostale kerken noemt hij de Klassieke  Pentecostale 
kerkgenootschappen kerken van ‘de eerste golf’ bestaande vanaf het begin van de 
twintigste eeuw. 
De term Charismatische Christenen wordt gebruikt voor Christenen van gevestigde 
denominaties die op een Pentecostale manier meedoen aan diensten die de nadruk 
leggen op de Heilige Geest, de gaven en de individuele spirituele ervaring met de 
Heilige Geest. Deze groepen bestaan vanaf omstreeks 1960 en worden wel de 
‘tweede golf’ genoemd. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw was er de ‘derde 
golf’ van Pentecostale vernieuwing bij oorspronkelijke en onafhankelijke kerken. 
Op de Filippijnen waren in 2002 van de 20 miljoen Pentecostale en Charismatische 
Christenen: 
4%  (765,813) Klassiek Pentecostalen (Pentecostale kerken die bestaan vanaf het 
begin van de twintigste eeuw.) 
58%(11.7m) Charismatische Christenen die lid zijn gebleven van (meestal) de 
Katholieke Kerk. 
38%(7.6m) Neo Pentecostalen.  
Volgens deze verdeling is de groep Charismatische Christenen veruit de grootste 
groep65.  
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Kessler gebruikt voor haar onderzoek naar Charismatische Christenen op de 
Filippijnen de bredere definitie van Karla Poewe die zegt: tot de Charismatische 
Christenen behoren alle soorten Christenen die de spirituele ervaring van de Heilige 
Geest benadrukken, inclusief de traditionele Pentecostale kerken, Neo-Pentecostale 
groeperingen ook ‘charismatische’ Christenen in andere denominaties.  
Kessler maakt dus niet het onderscheid dat Prior wel aanbrengt. Het is in de 
literatuur niet altijd duidelijk over welke groep het gaat66.  
 

4.4. Gemeenschappelijke Kenmerken. 
Karakteristiek van de hedendaagse Pentecostale/Charismatische beweging is 
volgens Hwa Yung de sterke nadruk op het werk van de Heilige Geest zoals 
beschreven in het Nieuwe Testament. 
John Prior noemt de intuïtieve of letterlijke spiritualiteit de essentie van het 
Pentecostalisme67. De nadruk ligt meestal op uitbundige kerkdiensten met de nadruk 
op de subjectieve religieuze ervaring. Het gaat om de ervaringsgerichte spiritualiteit 
waarin men in het dagelijks leven contact met God ervaart. Deze spiritualiteit is 
vooral gericht op de ervaring van de werking van de Heilige Geest en de werking van 
spirituele gaven. Hierbij ligt de nadruk op het bovennatuurlijke en de betrokkenheid in 
de strijd tussen goede en kwade geesten. Het uitdrijven van demonen, de 
ontmoeting van het goddelijke in dromen en visioenen hoort hier ook bij. Verder is er 
sprake van profetieën, (glossolalie)het spreken in tongen en de bijbehorende 
interpretatie. 
Het Pentecostalisme onderstreept dat de mens de moeite waard is en op weg is naar 
een bijzondere toekomst. 
 
Van oudsher ziet de Pentecostale beweging de Bijbel als een geïnspireerde tekst en 
neigden zij naar het letterlijk nemen van de tekst van de Bijbel zonder enige 
interpretatie of plaatsing in de geschiedenis68. Tegenwoordig benadrukken de 
Aziatische aanhangers van de Pentecostale/Charismatische beweging het intuïtieve 
Bijbel lezen in plaats van de tamelijk rigide fundamentalistische manier. Dit leidt er 
toe dat zij, vanuit hun dagelijkse realiteit, bijzondere aandacht hebben voor het 
bovennatuurlijke in de tekst zoals wonderen, visioenen, genezingen en de kracht van 
profetieën. De Bijbel wordt op deze manier gebruikt als bron van wijsheid en gids 
voor het dagelijkse leven. 
Het fundamentalistische Pentecostalisme is voor een groot deel ongevormd tot het  
voorspoedevangelie van de blanke Amerikaanse middenklasse.   
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4.5. De Katholieke Charismatische Vernieuwings Beweging. 
Er zijn op de Filippijnen meerdere Charismatische bewegingen. De Catholic 
Charismatic Renewal Movement69 is bijvoorbeeld een beweging die gesteund werd 
door het episcopaat en aanvankelijk vooral bestond uit praktiserende Katholieken uit 
de middenklasse. De bisschoppen bepaalden vanaf het begin de regels en grenzen 
van deze beweging. De priesters dienden als spirituele raadgevers en de beweging 
werd geïnstitutionaliseerd, ten dele als reactie op en uit angst om aanhangers te 
verliezen aan de Protestantse Pentecostale beweging. Deze beweging werd vaak 
gekoppeld aan de sterk op bekering gerichte Amerikaanse fundamentalisten.  
Aan het ontstaan van de CCRM in de Filippijnen rond 1970 werkten een aantal 
factoren mee. Protestantse groepen organiseerden onder invloed van de 
Pentecostale beweging gebedsbijeenkomsten in Manilla die ook bezocht werden 
door Katholieken. Filippijnse leden van religieuze ordes kwamen in de Verenigde 
Staten en in Europa in contact met de Charismatische beweging. Terug op de 
Filippijnen begonnen zij met gebedsgroepen met nadruk op uitingen van de Heilige 
Geest. Deze groepen groeiden binnen een jaar al tot duizendtal leden. Hierna 
verspreidden Charismatische groepen zich snel over Manilla en de omliggende 
provincies. In deze periode is overigens ook de El Shaddaibeweging opgericht. (zie 
3.1) 
De toenmalige kardinaal wiens naam niet genoemd wordt was aanvankelijk 
ambivalent over oecumenische Charismatische groepen. In het begin van de gids 
voor de Charismatische beweging pleitte hij tegen en later voor gezamenlijke 
gebedsdiensten met ‘anders gelovige’ Christenen. Uiteindelijk noemde hij debat met 
‘anders gelovigen’ een welkom fenomeen en werk van de Heilige Geest. 
 

4.6. Recent Onderzoek. 
Kessler heeft in 2003 empirisch onderzoek gedaan naar religieuze verandering op de 
Filippijnen. Het is een groot en creatief opgezet onderzoek waarin gebruik werd 
gemaakt van vragenlijsten en diepte-interviews70. (Het voert te ver om hier dieper in 
te gaan op de onderzoeksopzet, maar het is een creatief en mooi opgezet 
onderzoek.) 
Naar aanleiding van diepte-interviews met leiders van de Catholic Charismatic 
Renewal Movement71 en andere Pentecostale/Charismatische groepen komt een 
beeld naar voren wat de Charismatische beweging volgens hen aan zijn volgers 
biedt.  
De Charismatische beweging zorgt voor een adequaat wereldbeeld. Dit wereldbeeld 
biedt duidelijke op de Bijbel gebaseerde normen die een leidraad bieden in een 
omgeving met vele keuzes. Verder biedt de Charismatische beweging een 
spiritualiteit die gericht is op de persoonlijke ervaring en de aanwezigheid van een 
liefhebbende en zorgende God. Deze persoonlijke God beschermt degenen die de 
keuze maken om hem te volgen.  
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Verder biedt de Charismatische beweging gemeenschappen met zeer betrokken 
sociale relaties en gedeelde individuele betrokkenheid in het geloof. Lidmaatschap 
van de beweging zorgt verder voor een sociaal netwerk en gevoel om bij een 
gemeenschap te horen.  
 
De Charismatische beweging wordt door Kessler modern genoemd omdat het de 
nadruk legt op persoonlijke ervaringen en keuzes72. Dit staat haaks op het 
traditionele Katholieke geloof dat gericht is op het onderhouden van rituelen en vaste 
riten. Charismatische Christenen zeggen een persoonlijke, emotionele en spirituele 
verhouding met God te hebben. Door deze verhouding met God voelt men zich 
beschermd en veilig in een snel veranderende wereld. Dit speelt een grote rol in hun 
dagelijks leven. 
In grote lijnen biedt de Charismatische religie verder nog een ‘cognitief raamwerk’ dat 
wil zeggen een manier waarop er naar de wereld gekeken kan worden. Dit raamwerk 
vormt een leidraad in een maatschappij die door veel mensen als onoverzichtelijk 
wordt ervaren. Het verlaten van God wordt gezien als oorzaak van problemen. Het 
weer terugkeren naar God als oplossing hiervan.  
In het Charismatisch denken is er sprake van een aanwezigheid van zowel God als 
de Satan in de wereld. Charismatische Christenen zien veel problemen als het werk 
van de Satan: bijvoorbeeld drugsverslaving, homoseksualiteit, overspel, corruptie. 
Men kan hiervan genezen door ‘terug te keren naar God’.  
Persoonlijke vernieuwing en terugkeer naar God zullen, volgens deze denkwijze, alle 
problemen opheffen zowel persoonlijke als maatschappelijke. 
 
Als de oplossing van alle maatschappelijke en economische problemen van de 
Filippijnse maatschappij wordt de morele vernieuwing van de politieke en 
economische elite gezien73. Structurele verandering wordt als van weinig waarde 
gezien als het niet gepaard gaat met individuele morele vernieuwing. Bijvoorbeeld: 
herverdeling van land, een groot probleem op de Filippijnen, moet aangepakt worden 
door de individuele verandering van de landeigenaren in plaats van door dwang van 
de staat. 
Deze nadruk op het individu, in plaats van structuren en instituten, ziet Kessler als 
wezenlijk voor de Charismatische religie. Door het inbedden van het individu in het 
Christelijke gezin, en dit gezin weer in de Charismatische gemeenschap wordt het 
individu niet alleen gezien als kern maar ook als model voor de maatschappij in zijn 
geheel.  
Er is behoefte aan een nieuwe inbedding van het individu en het gezin in 
gemeenschappen doordat de familiale verbanden losser zijn geworden. Dit loslaten 
van de familie is lang niet altijd een gewenste keus. Het hangt vaak samen met de 
slechte economische situatie waardoor veel mensen voor werk moeten verhuizen. Dit 
kan zowel binnen de Filippijnen zijn, of als contractwerker in Hongkong of het 
Midden-Oosten. De individualisering die dit met zich meebrengt is evenals 
modernisering een complex proces. Een toename van vrijheid leidt tot een afname 
vaste normen en waarden hetgeen weer gepaard gaat met instabiliteit en een 
toenemende onzekerheid. 
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Uit het onderzoek van Kessler kwam verder naar voren dat de aanhangers van de 
Charismatische beweging voortkwamen uit alle sociaal economische lagen van de 
maatschappij74. Het idee dat vooral in de media benadrukt wordt dat de aanhangers 
voornamelijk uit de lagere sociale klassen komen kon niet worden bevestigd. Ook 
kon geen bevestiging gevonden worden van het idee dat de Charismatische 
beweging voornamelijk zou bestaan uit mensen uit de middenklasse. Uit haar 
onderzoek komt naar voren dat zowel orthodoxe Katholieken als aanhangers van de 
Charismatische beweging vooral een intrinsieke religieuze motivatie hebben. Dit 
betekent dat het geloof een betekenis op zichzelf voor hen heeft. Dit in tegenstelling 
tot extrinsieke religiositeit die dient voor de sociale, emotionele en cognitieve 
beloningen.  
 
De Charismatische beweging past volgens Kessler bij deze tijd omdat het de nadruk 
op individualiteit en het maken van eigen keuzes accepteert. Het geeft een antwoord 
op de vragen die ontstaan door deze individualiteit. Het biedt een aansprekende 
religie. Tevens biedt het een cognitief raamwerk, godsdienstige legitimatie en sociale 
netwerken. De Charismatische beweging ondersteunt zodoende mensen bij hun 
functioneren in de moderne maatschappij. Als voorbeeld van zo’n Charismatische 
beweging wordt door Kessler de El Shaddaibeweging genoemd. 

 
4.6. Relatie tot de El Shaddaibeweging. 
De El Shaddaibeweging is de grootste Charismatische beweging op de Filippijnen. 
Het werd opgericht in 1984 door Mike Velarde een Filippijnse zakenman. Dit is 
relatief laat voor een Charismatische beweging want deze ontstonden al vanaf 1960. 
Het was aanvankelijk niet duidelijk of de leider van de El Shaddaibeweging zijn 
beweging binnen de Rooms Katholieke kerk zou plaatsen.  
Het is tamelijk bijzonder dat de El Shaddaibeweging hoewel de beweging is 
opgericht op de Filippijnen door een Filippino toch lid is van de Rooms Katholieke 
kerk op de Filippijnen.  
Het is daarom lastig de El Shaddaibeweging onder te brengen in de typering van 
Hwa Yung (zie 4.3) die vijf groepen onderscheid. Hij maakt hierin verschil tussen de 
Charismatische groep, dit zijn degenen die bij hun eigen denominatie blijven en de  
groep van onafhankelijke kerken die door inwoners van het eigen land gesticht zijn.  
Hoewel de El Shaddaibeweging formeel een Charismatische groep is, lijkt het 
gevoelsmatig en qua uitstraling meer op de groep van onafhankelijke kerken. 
Volgens de indeling van John Prior hoort de El Shaddai tot de Charismatische 
bewegingen. Uiteraard geldt hetzelfde volgens Kessler die wel een heel ruime 
definitie voor Charismatische groeperingen hanteert. 
 
Inhoudelijk gezien is de El Shaddaibeweging duidelijk te herkennen als 
Charismatische beweging aan de manier waarop zij omgaat met het geloof.  Er is 
sprake van levendige samenkomsten met de nadruk op de individuele ervaring van 
de Heilige geest. Men gebruikt de Bijbel als gids en bron voor het dagelijks leven. 
Men voelt zich beschermd door een persoonlijke relatie met God. Wonderen, 
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visioenen en genezingen spelen een rol zowel in het dagelijks leven als in de 
samenkomsten. Verder wordt steeds onderstreept dat ieder mens de moeite waard is 
en op weg naar een bijzondere toekomst. 
Er is een gedeelde manier van tegen problemen aankijken waarbij het ontstaan van 
problemen wordt geweten aan ‘het verlaten van God’. De oplossing wordt gevonden 
in het ‘terugkeren naar God’.  Persoonlijke vernieuwing behoort aan de basis liggen 
van elke verandering zowel persoonlijk als maatschappelijk. 
Dit zijn allemaal aspecten van de Charismatische beweging die we bij de El 
Shaddaibeweging terugzien. 
Het lidmaatschap van een Charismatische beweging zoals de El Shaddaibeweging 
biedt verder contact met gelijkgezinden waarmee een sociaal netwerk gevormd kan 
worden.  
 
Specifiek  voor de El Shaddaibeweging geldt dat Velarde een keuze heeft gemaakt 
van de oorspronkelijk Amerikaanse ‘prosperity theology’ en de ‘health and wealth’ 
theology gecombineerd met Rooms Katholicisme en ruimte voor Filippijnse 
gebruiken.  
 
Hoewel Kessler in haar onderzoek naar het inkomen van leden Charismatische 
bewegingen vond dat deze niet afwijkt van het gemiddelde, geldt dit niet voor leden 
van de El Shaddaibeweging. Zij hebben duidelijk een lager inkomen dan uit dit 
onderzoek blijkt. (zie 3.2) 
 

4.7. Samenvatting.  
De opkomst van het Pentecostalisme en Charistische Christendom hangt samen met 
veranderingen binnen het Christendom. Het zwaartepunt van het Christendom dat 
eerder in het Westen lag verschuift naar andere werelddelen waaronder Azië. 
Tevens is er een grote toename van het Pentecostalisme/Charismatische 
Christendom in verhouding tot de oudere traditionelere vormen van het Christendom. 
Dit betekent dat er een ander wereldbeeld dominant wordt namelijk het meer op het 
bovennatuurlijke en wonderen gerichte wereldbeeld zoals in de eerste jaren van het 
Christendom.  
Er zijn verschillende ideeën over de opkomst van de 
Pentecostalische/Charismatische beweging. Het bekendst is de drie golventheorie 
waarbij de eerste golf aan het begin van de twintigste eeuw wordt gepositioneerd en 
de tweede golf rond 1960 en de derde golf rond 1980. De eerste golf wordt het 
Klassiek Pentecostalisme genoemd, de tweede golf de Charismatische beweging en 
de derde golf het Neo-Pentecostalisme.  De grootste groep op de Filippijnen zijn de 
Charismatische Christenen. Kenmerkend hiervoor is dat men lid blijft van de eigen 
kerkgenootschap en zich tegelijkertijd als Charismatisch Christen ervaart en 
gedraagt. 
 
Kenmerken van de Charismatische beweging is de sterke nadruk op de Heilige 
Geest zoals beschreven in het Nieuwe Testament. De Charismatische beweging legt 
verder de nadruk op het individu en een persoonlijke relatie met God. Zij bieden een 
sterk op de Bijbel gebaseerd wereldbeeld en kunnen daardoor steun bieden bij het 
omgaan met problemen.  
De keuze voor God of het verlaten van God wordt gezien als cruciaal in de omgang 
met problemen. Indien er problemen zijn en je kiest voor God dan zullen de 
problemen zich oplossen. Verandering wordt vooral vanuit het individu bekeken. 
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Ook maatschappelijke verandering verwacht men door morele vernieuwing van de 
economische elite.  
Charismatische bewegingen bieden mogelijkheden voor individuen om daarbinnen 
een sociaal netwerk op te bouwen. Dit komt aan een behoefte tegemoet van mensen 
die door de slechte economische omstandigheden hun familie hebben moeten 
verlaten voor werk ergens anders. 
 
De El Shaddaibeweging is een Charismatische beweging met enkele specifieke 
kenmerken buiten de hierboven omschreven zaken om. De leider van de El 
Shaddaibeweging heeft gekozen voor een mix van theologie. Hij baseert zich op de 
Charismatische beweging en dan met name de ‘voorspoedtheologie’ en de ‘health 
and wealth’ theology. Verder heeft de Rooms Katholieke kerk zeggenschap over zijn 
geestelijke boodschap omdat er een vertegenwoordiger van de kerk als ‘spiritual 
director’ een plaats heeft hoog in de organisatie van de El Shaddaibeweging. Velarde 
gebruikt verder de Bijbel en elementen uit de Filippijnse cultuur.  
 
Onderzoek van Kessler geeft aan dat aanhangers voortkomen uit alle lagen sociaal 
economische klassen en dat er vooral sprake is van een intrinsieke godsdienstige 
beleving. Voor de El Shaddaibeweging geldt echter dat de meeste aanhangers een 
laag inkomen hebben. 
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Hoofdstuk 5. 
 
 
De relatie van de El Shaddaibeweging tot de 
bevrijdingstheologie. 
 
In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de relatie van de El Shaddaibeweging en de 
bevrijdingstheologie. Er wordt kort stilgestaan bij de gelijkenissen en verschillen van 
beide bewegingen. Er wordt niet uitgebreid ingegaan op de bevrijdingstheologie 
omdat het accent van dit werkstuk ligt bij de El Shadaibeweging en haar achtergrond. 
 

5.1. Enige achtergrondinformatie over de bevrijdingstheologie. 
De bevrijdingstheologie en de El Shaddaibeweging zijn respectievelijk rond 1960 en 
rond 1980 ontstaan. Beiden richten zich vooral op de economische zwakkeren. De 
vraag kwam dan ook bij mij op of er sprake is van samenwerking of dezelfde 
zienswijzen bij deze twee bewegingen. De wortels van beide  bewegingen bevinden 
zich  binnen de Rooms Katholieke Kerk. Tevens is de theologie van beide 
bewegingen meer op het hier en nu gericht dan op het hiernamaals. 
 
Terwijl El Shaddai opgericht is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw op de 
Filippijnen. Is de bevrijdingstheologie, als bredere beweging, ontstaan in Zuid 
Amerika na het tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren van de vorige eeuw. 
Tijdens dit concilie werd gesteld dat ‘de kerk is van de armen en met de armen’ en er 
gesproken werd over Gods ‘preferentional option for the poor’.  
De bevrijdingstheologie is contextuele theologie die begint aan de basis, dat wil 
zeggen bij de vragen en behoeften van de armen en mensen aan de rand van de 
maatschappij. Het begint met vragen die ontstaan in de dagelijkse werkelijkheid en 
analyseert en reflecteert daarover aan de hand van de bijbel. De uitkomst hiervan 
koppelt men vervolgens terug naar de maatschappelijke werkelijkheid. De 
hermeneutische cirkel wordt omgedraaid, in die zin dat men start bij de dagelijkse 
werkelijkheid in plaats van met de bijbel. De bevrijdingstheologie op de Filippijnen 
wordt de ‘Theology of struggle’ door cultureel antropologe Kathleen Nadeau in haar 
onderzoek genoemd75.  
 
De jarenlang durende rechteloze situatie onder de noodwet (Martial Law) onder het 
Marcos bewind die duurde van 1972 tot 1986 maakte het politieke belang van de 
Katholieke kerk groter. Veel groeperingen, zoals het parlement, het hof, politieke 
partijen en vakbonden werden namelijk door het leger onderdrukt.  Als reactie hierop 
werd de kerk de stem van de armen en de onderdrukten. Kerkleiders konden zich 
hierbij beroepen op het tweede Vaticaanse Concilie om zich meer bezig te gaan 
houden met sociale en politieke veranderingen. 
Na de Conferentie van Latijns Amerikaanse Bisschoppen in Medillin in 1968 
begonnen ook op de Filippijnen ook Basic Ecclesial Communities, 
basisgemeenschappen waarin men samen met de armen werkte en te leefde. 

                                                 
75
 Nadeau, K.M. Liberation Theology in the Philippines: Faith in a Revolution. Religion in the Age of 

Transformation. Westport, USA: Praeger Publishers. (2002) blz. 45 
 



 31 

Een grote moeilijkheid was dat de noodwet van Marcos erg lang stand hield. Hoewel 
de geestelijke leiders zich uitspraken tegen de ‘collectieve zonde van oneerlijke en 
anachronistische structuren’ werd er niet openlijk gesproken over deze noodwet. De 
officiële positie van de bisschoppen was er een van ‘kritische medewerking’. Leiders 
van de Katholieke kerk hebben uiteindelijk wel meegewerkt aan de val van het 
bewind van Marcos in 1986 in de People Power Revolution.  
Het is overigens onduidelijk hoe Velarde gereageerd heeft tijdens de People Power 
Revolution. Volgens Wiegele is er geen informatie meer te vinden over deze 
periode76. 
 
 

5.2. De manier waarop de cultuur van de armoede wordt doorbroken.. 
Hoewel Velarde steeds benadrukt dat zijn aanhangers uit alle lagen van de bevolking 
komen blijken vooral de sociaal economisch zwakkeren volgelingen van de El 
Shaddaibeweging te zijn. Velarde doet deze uitspraken meer uit ideologische 
overwegingen passend bij het positieve denken dat hij propageert.  
Voor Velarde is de autoriteit van de staat door God gegeven en moet gerespecteerd 
worden77. Hij is tegen collectieve weerstand en verzet. De ‘People Power Revolution’ 
wordt bijvoorbeeld door Velarde ‘God’s Power’ genoemd. Hierdoor wordt het een 
wonder in plaats van een overwinning door georganiseerd verzet.  
De El Shaddaibeweging kiest, vanuit haar Charismatische achtergrond, steeds voor 
een individuele benadering voor de oplossing van armoede en lijden. Terwijl de 
bevrijdingstheologie kiest voor een sociale en structurele verandering. Dit is een 
fundamenteel verschil tussen beide bewegingen. Deze keuze past bij de theologie 
die de El Shaddaibeweging aanhangt; de voorspoedtheologie of health and 
wealthgospel.  
Hoewel ook bisschop Labayan, een belangrijke figuur bij de ontwikkeling van de 
Filippijnse bevrijdingstheologie, aangeeft dat ‘het hart van de revolutie, de revolutie 
van het hart is!’ Is het uiteindelijke doel van de bevrijdingstheologie een structurele 
verandering van de maatschappij waardoor er meer gerechtigheid ontstaat.  
Velarde noemt de El Shaddaibeweging apolitiek. De bevrijdingstheologie gebruikt 
wel links politieke theorieën om de maatschappij veranderen.  
De leiding van de El Shaddaibeweging is vooral bezig met de verandering van de 
zelfperceptie van degenen die zich aansluiten. Mensen leren om op een andere 
manier tegen hun situatie aan te kijken en te benoemen. Men leert bijvoorbeeld om 
zichzelf niet meer als arm te benoemen ook al is hun financiële positie niet 
veranderd. Als je jezelf ziet als arm geeft dit aan dat er een afstand is tussen God en 
jou78. God is volgens Velarde met degene die uit de armoede wil komen.  
De sociale programma’s die de El Shaddaibeweging opgezet heeft lijken volgens 
Wiegele weinig zoden aan de dijk te zetten.(3.2)  
Volgens Wiegele deelt de El Shaddaibeweging met de bevrijdingstheologie dat zij 
zich keren tegen de  ‘cultuur van armoede’ . Met deze cultuur van armoede wordt 
een houding van hopeloosheid en fatalisme bedoeld. Deze houding weerhoudt de 
armen van het streven naar een betere toekomst.  
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Door de hoopvolle boodschap van Velarde die het belang van het individu 
onderstreept lijkt de El Shaddaibeweging een belangrijke bijdrage te leveren tegen 
de hopeloosheid en het fatalisme dat hoort bij armoede. Velarde sluit in zijn 
taalgebruik en houding aan bij de gewone mensen. 
Als je je aansluit bij de El Shaddaibeweging en dus uitgaat van de 
voorspoedtheologie dan men kies je voor een apolitieke en ahistorische interpretatie 
van de ongelijkheid. De nadruk wordt gelegd op persoonlijke actie en geloof. De 
bevrijdingstheologie legt de nadruk op structurele, sociale en historische oplossingen 
voor problemen zoals armoede en ziekte. 
De bevrijdingstheologie kiest niet alleen voor de economische kant van de sociale 
ontwikkeling maar ook voor culturele, politieke, ecologisch gerichte duurzame 
ontwikkeling van het land. Een belangrijk thema bij de bevrijdingstheologie is tevens 
de verbetering van de positie van de vrouw. Terwijl de El Shaddaibeweging kiest 
voor een orthodoxe rolverdeling tussen mannen en vrouwen. 
 

5.3.Samenvatting: 
Zowel de El Shaddaibeweging als de bevrijdingstheologie zijn vrij jonge bewegingen 
beide met wortels binnen het Rooms Katholicisme. Zij hebben echter een 
fundamenteel andere insteek met betrekking tot verbetering van de wereld. De El 
Shaddaibeweging kiest vanuit hun theologie voor de individuele verandering van de 
aanhangers. De bevrijdingstheologie kiest voor een structurele verandering van de 
maatschappij. Beiden zijn wel gericht op het hier en nu in hun theologie.  
Vanuit de bevrijdingstheologie worden voor vragen vanuit het dagelijks leven 
gezamenlijk oplossingen gezocht binnen het geloof.  Bij de El Shaddaibeweging 
worden mensen persoonlijk gestimuleerd om zich tot God te wenden en daardoor 
weer de goede keuzes te maken.  
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Hoofdstuk 6 
 
 

Conclusie. 
 
In dit hoofdstuk wil ik recapitulerend de drie vragen beantwoorden die gesteld zijn in 
de inleiding. 
 
Vraag 1: Wat is de relatie van de El Shaddaibeweging tot de Rooms Katholieke 
Kerk?  
Op institutioneel niveau maakt de El Shaddaibeweging als een Charismatische 
lekenbeweging deel uit van de Rooms Katholieke Kerk op de Filippijnen. De Rooms 
Katholieke kerk heeft verder inspraak bij de geestelijke koers die de El 
Shaddaibeweging vaart doordat een Bisschop als ‘spiritual director’ hoog in de 
hiërarchie van de beweging een positie heeft. 
Het is de Rooms Katholieke kerk zodoende gelukt om de El Shaddaibeweging als 
onderdeel van hun kerk te behouden.  
 
Voor de aanhangers van de El Shaddaibeweging geldt dat zij zich door deze band 
tussen de beweging en de Rooms Katholieke kerk niet officieel los hoeven de maken 
van de kerk. Zij hoeven geen afstand te doen van de voordelen die het lidmaatschap 
van de kerk met zich meebrengt. Sociaal gezien kan dit gemakkelijker voor hen zijn 
vooral tegenover hun familie en de gemeenschap. Tegelijkertijd hebben zij echter wel 
de vrijheid om hun geloof te beleven op een manier die past bij een Charismatische 
beweging. (Zie ook 3.4 ) 
De manier van geloofsbeleving door deze Charismatisch Katholieken wijkt echter 
nogal af van de officiële Rooms Katholieke leer. Onder andere door de levendige 
emotionele openluchtbijeenkomsten waarop men zich persoonlijk aangesproken 
voelt. Verder is er ruimte voor de Filippijnse cultuur. Het gebruik van de media door 
Velarde maakt de beleving van het geloof ook anders.  
Mensen ervaren nu dat zij door naar de radio te luisteren of naar de televisie te kijken 
geraakt kunnen worden door de Heilige Geest. Zij hoeven niet naar een Kerkgebouw 
te gaan om God te ontmoeten. 
 
De priester Mercado geeft aan dat  Velarde in zijn preken niet tegen de leer van de 
Rooms Katholieke kerk ingaat. Volgens Mercado ontmoedigt hij wel bepaalde 
gebruiken zoals de Mariaverering, Velarde benadrukt vooral de persoonlijke relatie 
met God. 
Theologisch gezien zijn er grote verschillen omdat de El Shaddaibeweging gebruik 
maakt van de prosperity theologie en de ‘health and wealth’ theologie. Kenmerken 
hiervan zijn de nadruk op (gebeds)genezing van fysieke kwalen, materiële welstand 
en positieve getuigenis. 
Lijden wordt bijvoorbeeld gezien als iets waar Christenen zich van moeten leren 
bevrijden door te zoeken naar Gods plan in hun leven. Lijden op zichzelf wordt niet 
gezien als deugdzaam zoals wel het geval is binnen het Rooms Katholicisme. 
Volgens Velarde moeten mensen juist hun gezondheid en succes gebruiken ter ere 
van God. Hierin wijkt de El Shaddaibeweging af van de hoofdstroom van de 
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Filippijnse Katholieke leer met zijn gerichtheid op het hiernamaals. Een belangrijke 
pijler onder de theologie van Velarde is het idee dat er goede dingen gaan gebeuren 
als je laat zien dat je vertrouwt op God. De kern is dat als je investeert in je geloof er 
wonderen zullen gebeuren.  
 
In grote lijnen kun je zeggen dat de El Shaddaibeweging de mensen stimuleert om 
een persoonlijke relatie op te bouwen met God. Door in deze relatie te investeren 
kunnen zijn er vanuit gaan dat er ‘wonderen’ gebeuren in hun leven. De El 
Shaddaibeweging activeert mensen meer dan gebruikelijk is binnen de Rooms 
Katholieke kerk om te zoeken naar Gods wil met hun leven. 
 
Over de toekomst van de beweging schrijft Mercado dat het leiderschap van Mike 
Velarde gezichtsbepalend is voor de El Shaddaibeweging en dat het nog onduidelijk 
is wat er gaat gebeuren als hij weg zou vallen. 
De Rooms Katholieke kerk heeft er voor gezorgd dat mocht de beweging dit verlies 
niet overleven de aanhangers in ieder geval nog lid zijn van de Rooms Katholieke 
kerk.  
 
Vraag 2: Wat is de relatie van de El Shaddaibeweging met de 
Pentecostale/Charismatische beweging? 
De El Shaddaibeweging is een onmiskenbaar een Charismatische beweging als je 
kijkt naar de gemeenschappelijke kenmerken die bestaan bij dit soort groeperingen.   
(zie 4.5) 
Het was een tijdlang niet duidelijk of de El Shaddaibeweging zich zou ontwikkelen tot 
een onafhankelijke kerk (Neo Pentecostale) kerk. Uiteindelijk is de beweging toch het 
best te omschrijven als een Charismatische Katholieke lekenbeweging van ‘de 
tweede golf’ (zie 4.4) Tijdens deze vernieuwingsgolf nam het Charismatisch 
Christendom binnen bestaande denominaties toe.  
 
Er zijn echter wel enkele specifieke kenmerken aan te geven van de El 
Shaddaibeweging. Een specifiek kenmerk is onder andere de manier waarop Mike 
Velarde vorm gegeven heeft aan deze beweging. Het bestond aanvankelijk alleen uit 
een radiozender. Via deze radioprogramma’s ontstonden er openluchtbijeenkomsten 
en dit leidde tot de massabijeenkomsten waarvoor zij nu bekend staan. 
 
Hoewel de beweging is opgericht door een Filippino op de Filippijnen is er sprake 
van westerse invloed op de theologie er wordt namelijk gebruik gemaakt van een 
specifieke vorm van Charismatische theologie de ‘prosperity’ theologie die 
oorspronkelijk voortkomt uit het fundamentalistische Pentecostalisme in Amerika. (zie 
3.3) 
Velarde wijkt echter af van de westerse ‘prosperity’ leiders omdat hij als enige 
officieel deel blijft uitmaken van een vaste denominatie (de Rooms Katholieke kerk)  
De meeste Charismatische leiders van grote bewegingen hebben zich afgescheiden 
van hun denominatie en zijn zelfstandig door gegaan.  
Het is echter niet zo dat Velarde geen ruimte biedt voor typisch Filippijnse gebruiken. 
Juist door het gebruik van de oorspronkelijke taal en doordat hij goed weet aan te 
sluiten bij het Filippijnse levensgevoel lijkt zijn beweging erg succesvol. 
 
Inhoudelijk is goed te zien dat de El Shaddaibeweging voortkomt uit de 
Charismatische beweging. De nadruk op de Heilige Geest en de subjectieve 
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religieuze ervaring waarbij men in het dagelijks leven contact met God heeft. Ook de 
spirituele gaven zoals gebedsgenezing, visioenen en profetieën horen daarbij. De 
aanwezigheid van goede en kwade geesten hoort bij het wereldbeeld. 
Het spreken in tongen staat niet zo op de voorgrond bij de El Shaddaibeweging. 
Net als binnen andere Charismatische bewegingen onderstreept Velarde dat de 
mens de moeite waard is en op weg is naar een bijzondere toekomst. Het gebruik 
van de Bijbel is bij de El Shaddaibeweging ook zoals gebruikelijk is bij 
Charismatische bewegingen. De Bijbel wordt gebruikt als gids voor het dagelijks 
leven en als bron van wijsheid. 
 
Vraag 3: Wat is de relatie van de El Shaddaibeweging tot de Bevrijdingstheologie? 
Beiden zijn relatie jonge bewegingen voortkomend uit de Rooms Katholieke traditie 
die zich vooral inzetten voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. 
De El Shaddaibeweging en de Bevrijdingstheologie echter hebben een fundamenteel 
andere manier waarop zij verandering tot stand willen brengen. De El 
Shaddaibeweging kiest vanuit hun theologie voor de individuele verandering van de 
aanhangers. Terwijl de bevrijdingstheologie kiest voor een structurele verandering 
van de maatschappij. Beiden zijn wel gericht op het hier en nu in hun theologie.  
De bevrijdingstheologie probeert in basisgemeenschappen waarin men samenleeft 
met de armen. Samen met hen te komen door het gebruik van Bijbelverhalen te 
komen tot oplossingen van problemen waar men in het dagelijks leven tegenaan 
loopt. Bij de El Shaddaibeweging wordt doordat men de religie leert beleven in een 
persoonlijke relatie met God zichzelf als individu met keuzemogelijkheden beleven. 
Velarde leert verder door positieve getuigenissen een verwachtingsvolle sfeer te 
creëren die de hopeloosheid en het fatalisme dat samenhangt met armoede helpt 
verdrijven.   
 
De El Shaddaibeweging heeft onder leiding van Mike Velarde vanaf 1984 een 
beweging weten op te bouwen die bestaat uit miljoenen leden. Het succes van deze 
prestatie lijkt af te hangen van de combinatie van verschillende onderdelen:  
De communicatieve vaardigheden van Velarde. 
De Charismatische manier van geloofsbeleving die geplaatst wordt binnen het 
Filippijnse levensgevoel. 
Het behouden van de band met de Rooms Katholieke kerk. 
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