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 W E R K G R O E P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
                                      

p/a M. v.d. Kraats,
Populierenstraat 51,
8266 BK Kampen,
Nederland. Tel. 038 3328234

                                                                                          Brief nr.1, Kampen, 17 januari 1995.

Beste broeders, voorgangers en oudsten,

Hartelijk gegroet in de naam van onze Here Jezus Christus. Graag willen wij een belangrijke
geestelijke zaak onder uw aandacht brengen. Alvorens dit te doen, delen wij u mee, dat wij deze brief
op 22 sep-tember 1994 naar de geestelijke leiding van de Agape-conferentie in Dalfsen gestuurd
hebben. Hoewel het Agape-team onze bezorgdheid op prijs stelde, is de inhoud van deze brief niet ter
sprake gebracht. Op 28 oktober 1994 is een brief met de zelfde inhoud ter discussie naar het Landelijk
Platform van de Pinkster- en Volle Evangelie Gemeenten in Nederland gestuurd. De geplande
conferentie van gemeen-teleiders in Bilthoven op 10-12 november is niet doorgegaan zodat de brief
hier ook niet behandeld is. Wij hebben daarom besloten ons nu rechtstreeks tot de leiders van de
ongeveer 440 charismatische gemeenten in Nederland te wenden. U en uw oudsten geven samen
leiding aan een gemeente. Wij ver-zoeken u om u te bezinnen op de "afwijkende stroming", die op dit
moment de charismatische wereld in Nederland in  beweging houdt. Wij doelen vooral op de z.g.
"faith-teachers", die vanuit Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Zuidkorea en Engeland het geestelijk
klimaat in ons land trachten te veranderen.

Wij schrijven u namens de nieuw opgerichte werkgroep "Terug naar de Bijbel". Deze werkgroep heeft
vanaf januari 1994 tot nu toe dit onderwerp bestudeerd aan de hand van boeken van zowel pro- als
con-traschrijvers. Daarnaast heeft zij tijdschriften gelezen, cassettebandjes beluisterd, videobanden
bekeken en samenkomsten en conferenties bezocht (zie toegevoegde lijst).

De conclusie van de werkgroep luidt dat de charismatische beweging van charismatisch-Katholiek tot
Volle Evangelie Gemeente, van Evangelie Gemeente tot alle varianten van Pinkstergemeenten zeer
ernstig gevaar loopt. Dit betreft zowel de theologie als de praktische uitvoering in de diensten. Hier
onder hebben wij in  13 punten kort samengevat om welke misvattingen het gaat.

 1. De satan werd pas overwonnen toen Jezus na zijn fysieke dood aan het kruis in de hel een gevecht 
     met satan leverde.
     Werkgroep : Door zijn kruisdood heeft Jezus Christus de overheden en machten openlijk
tentoonge- 
     steld en zo over hen gezegevierd.
2. Over zonde : De satan is de echte boosdoener, de mens is alleen het misleide slachtoffer.    
    Werkgroep : De zonde is het gevolg van satanische misleiding, maar de moreel verdorven mens 
                        maakt zelf de verkeerde keus, zondigt en staat daarom schuldig voor God.
3. Aan het kruis overwon Jezus de satan, dus is de zondemacht over de mens vernietigd.
    Werkgroep : Jezus heeft door zijn kruisdood verlossing en vergeving van zonde bewerkt waardoor 
                        de duivel niet langer kan aanklagen wie in Jezus gelooft en zijn zonde heeft beleden.
4. De mens is niet belast met erfzonde (in Adam hebben alle mensen gezondigd....), dus als de



2

    punten 2 en 3 van kracht worden, heeft de mens geen last meer van de macht van het kwaad.
    Werkgroep : De mens is te allen tijde door de zonde belast, hij kan  alleen op grond van het offer
van 
                        Jezus door de heiliging door de Geest, zijn vleselijke gedachten en daden overwinnen 
                        ("niet ik maar Christus leeft in mij").
  5. De mens is bijna gelijk aan God. ("U hebt geen God, die in u leeft, u bent er zelf een." K.
Copeland, 
      citaat vermeld in Christendom in Verleiding-D. Hunt blz. 94.)
     Werkgroep : God, de Eeuwige, de Almachtige, de Heilige houdt van ons en geeft ons genade maar 
                        wij blijven mensen en dat niveau overstijgen wij niet hier op aarde.
 6. Het valt op dat in de praktische uitvoering van de bijeenkomsten bijna geen uiting van eerbied  voor
     God te vinden is, soms lijkt het of de spreker of de gemeenteleden het over hun beste makker 
     hebben.
     Werkgroep : Op basis van antwoord bij punt 5 zal elk christen met eerbied en ontzag over de Here 
                         God moeten spreken. 
 7. De Heilige Geest is een kracht, een krachtstroom , een elektrische energie of een profetische
zalving.
     Werkgroep : De Heilige Geest is de derde persoon van de goddelijke drieëenheid en zal met de
zelf-
                          de eerbied en ontzag tegemoet getreden moeten worden als bedoeld in punt 6.
 8. Door zijn kruisdood heeft Jezus Christus een geloofswet in werking gesteld, die tot heden werkt, 
     vergelijkbaar met de zwaartekracht op aarde, zelfs God moet zich aan deze wetmatigheid houden.      

     Werkgroep : Geloof in de bijbelse zin behelst altijd een volledig vertrouwen in en een afhankelijk-
                          heid van de Here God en is niet een kosmisch opererende wet; hierbij is altijd een
                          duidelijke nederige vertrouwensrelatie met de Here God noodzakelijk.
 9. Genezing is een gevolg van de verzoening en dus van het christen worden, tegelijk met de redding
     uit de zondemacht ontvangt men de zekerheid van lichamelijke genezing.
     Werkgroep : Wij vinden genezing als heil door genade in de Bijbel, maar het is geen absolute toe-
                          gezegde heilsgave, zoals vergeving dat wel is. Het is Gods soevereine wil om al dan 
                          niet te genezen.
10. Voorspoed is eveneens een logisch gevolg van het christen worden.
      Werkgroep : In tegendeel, in het Nieuwe Testament hebben de christenen uiteindelijk genoeg aan 
                          voedsel, kleding en onderdak, zij worden geacht schatten te verzamelen in de hemel. 
                          Rijkdom is in het geheel geen punt van verkondiging in de leer van de apostelen.
11. De profeten moeten in deze dagen veel aandacht krijgen, want de gemeenten moeten in deze eind-
      tijd de "nu-wil" van God weten.
      Werkgroep : Evenals genezing heeft de profetie haar gebalanceerde plaats in de Bijbel; het gevaar
is
                           zeer groot dat de geopenbaarde kennis naast of boven de Bijbel een eigen plaats gaat 
                           krijgen. De Bijbel geeft zelfhaar normen aan (is normatief)
12. Verschijnselen als vallen, lachen, rusten, schokken, dansen in de geest zijn nieuwe uitingen van de 
      Heilige Geest.
      Werkgroep : De Bijbel geeft alle uitingen van de Heilige Geest weer; genoemde verschijnselen ko-                

                          men daarvoor niet in aanmerking en moeten dus als zodanig afgewezen worden.
13. Het valt op dat in de praktijk van de bijeenkomsten de Bijbel weinig of niet gebruikt wordt. Men 
      gebruikt teksten buiten de context om ervaringen te bewijzen.
      Werkgroep : De Bijbel dient voorgelezen, uitgelegd en onderwezen te worden in de diensten.           

                          Volgens de hermeneutiek is het niet geoorloofd om teksten buiten hun verband te 
                          gebruiken.
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Met deze "13 stellingen" hebben wij niet de pretentie volledig te zijn of alles in de juiste theologische
terminologie weergegeven te hebben. Evenmin willen wij ons bevoogdend opstellen. Het kan heel
goed zijn dat in uw gemeente in het geheel geen sprake is van bovengenoemde afwijkingen in praktijk
of leer. Of misschien zijn er in uw gemeente slechts over enkele punten vragen. Wij hebben ons als
groep medebroeders en -zusters gebogen over deze onderwerpen en zullen dit ook blijven doen. Wij
hebben besloten hiervoor tijd vrij te maken en zo de Heer te dienen. U mag deze brief dan ook zien als
een nederige handreiking. Wij hopen en bidden, dat u het als zodanig kunt gebruiken ten dienste van
de schapen, waar u verantwoordelijk voor bent gesteld. Mocht u na het lezen van deze brief vragen
hebben, dan zijn wij bereid deze mondeling of schriftelijk te beantwoorden. Het kan ook zijn, dat u
materiaal hebt dat ons als werkgroep ontgaan is. Wij stellen het zeer op prijs als u ons daarvan op de
hoogte wilt stellen.

Namens de werkgroep,

Rien v.d. Kraats.

N.B. De werkgroep is samengesteld uit zeven leden of ondersteunende leden met een gemiddelde
actieve gemeente-ervaring van ongeveer 20 jaar; de theologische opleidingen variëren van 2 tot 4
jaar dagschool (internaat) terwijl een persoon een HBO opleiding van 5 jaar heeft gehad; de
leeftijden variëren van 35 tot 68 jaar.

Bijlage

Lijst met geraadpleegde de literatuur boeken videobanden, enz.
1. De Bijbel
2. Bladen :              Kracht van Omhoog
                               De Lichtbaak
                               De Oogst
                               Alpha
                               Opwekking Magazine
                               Uitdaging
                               Elsevier (augustus 1994)
                               Charisma Magazine
                               Koers (augustus 1994)
                               The Berean Call - D. Hunt (USA)
                               Christian Research Journal (USA)
3. Boeken :             A different Gospel - D.R. Mc.Connell
                               Het geheim van Zijn stem - Kim Clement
                               Opwekking begint bij jezelf - Erlo Stegen
                               Evangelisatie door vuur - Reinhard Bonke
                               The fourth wave - David Pawson
                               Tekenen van Gods kracht? - John White
                               Christendom in verleiding - Dave Hunt & T.A. MacMahon
                               Beyond Seduction - Dave Hunt
                               Louter Goud - Jaap Dieleman
                               Opwekking in Wales - Rick Joyner
                               7 Boekjes van Stichting Samuel
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                               Charisma in Golven - R. Matzken e.a.
                               Charisma uit de diepte - R. Matzken
                               Kracht om te groeien - J. Wimber
                               Het vallen in de Geest : heilig of occult? - Martie Dieperink
                               Rusten in de Geest - M.F.G. Parmentier
                               Het neervallen in evangelische samenkomsten - J.W. van Petegem
                               Charimatische Verwarring - MacArthur
                               Hypnose en de Christen - M. en D. Bobgan
                               Demonie en Bevrijding - Frank en Ida Hammond
                               Vijanden die tegenover ons staan - Derek Prince
                               Heraut van de Koning - Klaas van Balen
                               Psycho Heresy - M. and D. Bobgan
                               Christianity in Crisis - H. Hanegraaff
                               Wat gebeurt er in hemelsnaam op aarde ? - JmeO nrs. 1 en 2
4.Videobanden :      Dr. Yonggi Cho - Europahal, Karlsruhe d.d. 9- 5-1993.
                               Jorge Tadeu - Kom en Zie Rotterdam - 1e uitzending Charisma- TV
                                                                                            d.d. 27-12-l992.
                               Marilyn Hickey - Eurospirit, Amsterdam d.d. 12- 5- 1994.
                               Reinhard Bonke en Benny Hinn - Eurofire Lissabon d.d. 23-8-1990.
                               Larry Lea - London Campaign d.d. 19-8-1994.
                               Mc Cauley - Zuid-Afrika - The importance of Praise.
                               Leigh Valentine - 26- 5-93 USA
5. Cassettebandjes : Prophetic Convention Emmen - Ashley McQuicken + D. Viljoen 6- 5-'94.
                               Agape-conferentie - David Pawson 28- 30 september 1994.
                               Vonk samenkomsten Zwolle - Toronto-team 29+30 november 1994.
                               Christian Research Institute - USA (faithteachers) 1994


