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Beste broeders of zuster,

In onze brief van 17 januari jl. in Nederland en in die van 7 maart jl. naar België, hebben wij
u deelgenoot gemaakt van onze bezorgdheid over de invloed van de “faith-teachers” op ons geeste-
lijk klimaat. Ondanks dat de “Toronto Blessing” veel aandacht krijgt als onderdeel van deze leer,
zullen wij ons in de toekomst blijven richten op de totaliteit van de leer van de “faith-teachers”. Wel
zullen wij in deze brief uitputtend ingaan op stelling nr. 12 - Verschijnselen als vallen, lachen, rus-
ten, schok-ken, dansen in de geest als nieuwe uitingen van de Heilige Geest, populair gezegd de
“Toronto Bles-sing”. De werkgroep is van mening dat wij dergelijke nieuwe zaken in de christelijke
kringen mogen en moeten toetsen. De bijbelse opdracht voor ons allemaal is, ons aan de waarheid
te houden. “Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid” (Efeze 6:10-20) en “Geliefden,
vertrouwt niet ie-dere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn” (1Joh.4:1-6). Aangezien
wij, u en de hele christelijke Gemeente, maar één toetsingskader hebben nl. het Woord van God,
willen wij dit in de komende bewoordingen dan ook doen. Voor het gemakkelijk leesbaar houden
van deze brief is er een onderverdeling gemaakt.

1. De bijbel is geen woordenboek of encyclopedie maar een bibliotheek van 66 boeken. De indeling
van de bijbel in hoofdstukken met nummers en de hoofdstukken in verzen is niet door de schrijvers
zelf gemaakt. Neen, vele eeuwen na het schrijven van het laatste bijbelboek ongeveer ten tijde van
de uitvinding van de boekdrukkunst heeft de huidige indeling gestalte gekregen. Dit is gedaan lou-
ter en alleen voor het gemak van de lezers. De schrijvers zelf hebben deze indeling niet gekend tij-
dens hun door Gods Geest geleide schrijfwerk. Voor hen was hun boek één geheel. Sterker nog, als
zij gewe-ten hadden, hoe wij soms maar één zin (tekst) uit hun werk nemen en die als waarheid
verkondigen, zouden zij zeker geprotesteerd hebben. Neen, zouden zij gezegd hebben, ik heb de
hele brief ge-schreven en je moet de hele brief nemen om te begrijpen wat ik bedoel te zeggen. Dit
geldt trouwens ook voor elke andere schrijver. 

De bijbel is niet één boek, maar een verzameling van boeken van verschillende schrijvers.
Elke schrijver heeft geïnspireerd door de Heilige Geest, zijn gedachten vastgelegd in zijn boek en
sa-men vormen deze boeken het geïnspireerde Woord van God. Dit Woord van God als verzame-
ling van boeken is des te unieker, als men bedenkt dat deze boeken niet allemaal in de zelfde tijds-
periode zijn geschreven. Tussen het schrijven van het eerste volledige boek en  het schrijven van
het laatste boek ligt een periode van ruwweg 1500 jaren. Door de grote verscheidenheid van boe-
ken, van schrij-vers en van tijdsperiodes heeft God aan de gelovigen een toetsingskader gegeven,
dat uniek is in de gehele wereld. Geen enkele stroming, filosofie of andere godsdienst kan zich op
zo’n  uitgebalan-ceerd toetsingskader beroepen. 

2. Verschijnselen als lachen, rusten, schokken, dansen : uitingen van de Heilige Geest of belevenis-
sen van de mens? Het behoeft geen betoog, dat wij hiermee allemaal aan het worstelen zijn. Is
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dit nu uit God of is dit uit de mens ? Is de Heilige Geest aan het werk of is dit werk van een andere
geest of geesten ? Of is er zelfs een vermenging mogelijk tussen het werk van de Heilige Geest en
het werk van de geest van de mens ? Een stukje van God en een stukje van het vlees. Dit laatste is
eenvoudig te weerleggen. In alle bijbelboeken wordt God gekenmerkt, als een persoon, die zijn
heerlijkheid niet deelt met een ander. Hij is een jaloers God (Jac. 4:1-10), Hij is de enige God.
Naast Hem is er geen god. Alle goden, die de mensen naast de Here God gemaakt hebben zijn niet
God, maar namaak-goden of afgoden. Vanuit deze bijbelse zekerheid kunnen en durven wij zeggen,
dat genoemde ver-schijnselen of uit God zijn of geheel niet uit God, maar uit de mens of uit andere
bronnen komen. Een vermenging waarbij sprake is van een deel als werk van God en een deel als
mensenwerk is te-genstrijdig aan de Geest van de bijbel. Het doet afbreuk aan de grootheid, de hei-
ligheid en de heer-lijkheid van de Here God.

Zijn deze verschijnselen dan uit God ? Broeder of zuster, u die vanuit uw hart geestelijk ver-
rukt bent over de “Toronto Blessing” , u die dit eerlijk en oprecht meent, zoals wij bij velen bemer-
ken, wilt u toch stilstaan bij het feit, dat de “Toronto Blessing” bij de bediening van Jezus op aarde
niet voorkwam. Er zijn niet de minste aanwijzingen dat genoemde verschijnselen gebeurden b.v.
tijdens de bergrede of de bekende grote bijeenkomsten met de spijzigingen. Toen nu de Heilige
Geest met Pinksteren, de plaats van Jezus Christus op aarde innam, deed Hij dat om het werk van
de Heiland voort te zetten. En dat heeft de Heilige Geest ook gedaan. Alle boeken van het Nieuwe
Testament spreken daarvan, geven verslag van het werk van de Heilige Geest in het verlengde van
het werk dat Jezus is begonnen te doen op aarde. En dit is eigenlijk helemaal niet vreemd, want
Jezus is gekomen om de wil van de Vader te doen en de Heilige Geest is gestuurd om de wil of het
werk van Jezus te doen. Vader, Zoon en Heilige Geest vormen samen de drieënige God. De Heilige
Geest wordt ook de Geest van Jezus genoemd. In de goddelijke volmaaktheid van de Drieëenheid
ligt besloten, dat de Heilige Geest en Jezus dezelfde manier van werken hebben hier op aarde.

Alleen al op grond hiervan durven en moeten wij u zeggen, dat de genoemde verschijnselen
niet uit God zijn. U mag gerust weten, dat deze uitspraak niet lichtvaardig neergeschreven is. Wij
zien daarbij de verbazing en de teleurstelling op duizenden gezichten van broeders en zusters, die
allemaal oprecht menen dat wij te maken hebben met een beweging, een verfrissing van de Heilige
Geest. Wij voelen met u mee, maar wij moeten op basis van ons gemeenschappelijk toetsingskader,
de bijbel, de verschijnselen, als zijnde niet van God afwijzen. Toch voeren vele prominente predi-
kers in binnen en buitenland aan, dat er aanwijzingen zijn dat de bijbel teksten geeft die de “Tor-
onto ver-schijnselen” ondersteunen. Hier zijn al diverse boekjes over. Het betreft dan steeds
teksten, die bij een bepaald verschijnsel “gevonden” zijn. Helaas is deze methode onbijbels en zijn
daarbij de resul-taten ook nog vrij pover. Sommige schrijvers voegen er dan als verontschuldiging
aan toe, dat naar hun mening niet alle verschijnselen in de bijbel hoeven voor te komen, om waar te
zijn. Wij wijzen u echter op de waarschuwing in de tweede Johannesbrief : “Een ieder, die verder
gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in de leer blijft, deze heeft zowel de
Vader als de Zoon.” Vooral het vinden van ondersteunende teksten voor de diverse dierengeluiden
is nogal een moei-lijkheid. Als werkgroep hebben wij al de pogingen om met teksten of bijbelge-
deelten de verschijn-selen bijbels te onderbouwen bestudeerd. Deze brief zou echter onoverzichte-
lijk worden als wij alle weerleggingen zouden weergeven. Wij verwijzen u naar een boekje, dat op
dit moment geschreven wordt door ds. J.W. van Petegem, emeritus Pinkstervoorganger, dat zo
spoedig mogelijk uitgegeven zal worden via onze werkgroep. Vooruitlopend kunnen wij u zijn vo-
rige boekje “Het neervallen in evangelische samenkomsten” van harte aanbevelen.

Een ander gezichtspunt van waaruit wij de verschijnselen willen toetsen is de menselijke en
goddelijke waardigheid. Toen Jezus na de Paasmorgen 40 dagen overal verscheen, was zijn hou-
ding niet verschillend van voor zijn kruisdood. Lucas verhaalt ons, dat Hij met de discipelen sprak
over alle dingen van het Koninkrijk van God. Zijn slotopdracht luidde: “Gij zult getuigen zijn”. Dus
de discipelen en voor deze tijd ook u en wij moeten vertellen wat wij van Jezus weten en gezien
hebben (dat is getuigen). Dit staat voor ons allemaal in de bijbel. Hieraan toevoegen is aan een ge-
tuigenis toevoegen en dat is zelfs in de wereld niet toegestaan. Wij vinden ook geen bijbelse gron-
den om zg. buitenbijbelse verschijnselen als geestelijk of van God komend te accepteren. Hierop
voort-bordurend zien wij dat de verschijnselen ook menselijk onwaardig zijn. Petrus, Jacobus of
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Johannes hebben geen enkele man of vrouw kukelend, knorrend of brullend op de grond achterge-
laten, nadat dezen tot hen kwamen in hun nood. Noch heeft Jezus iemand op de grond laten vallen,
nadat Hij voor genezing gebeden had en de persoon zonder te genezen als een spastisch-schokkende
patiënt achtergelaten. Al deze taferelen (en wij zouden er velen kunnen beschrijven) zijn stotend
voor de mens. Zij laten hem afdalen tot een dierlijke plaats en omdat dit gebeurt in de naam van
Jezus, wordt hierdoor deze naam naar beneden gehaald. Als wij hierbij nog voegen het ongecon-
troleerd hardop lachen tijdens de meest serieuze bijbelse uiteenzettingen en zelfs tijdens avonds-
maalvieringen, dan vinden wij dit in flagrante tegenspraak met het getuigenis dat wij behoren uit te
dragen. 

Het Nieuwe Testament noemt de christenen : kinderen van God, tempels van de Heilige
Geest, navolgers van Christus, brieven van Christus. Een uit zijn bol gaande, op een dronkaard lij-
kende vrouw of man voldoet niet aan deze bijbelse standaarden. Al deze “getuigenissen” zijn voor
ons reden te meer om te zeggen dat de “Toronto verschijnselen” als niet uit God zijnde, moeten
worden afgewezen.

3. Hoe zit het dan met soortgelijke verschijnselen tijdens eerdere opwekkingen ? Zijn dat dan geen
positieve bevestigingen ? Als werkgroep hebben wij ons hier uitvoerig mee beziggehouden. Daarbij
is ook contact geweest met andere personen, die deze materie bestudeerd hebben. Gegeven ook het
feit dat sommige leden in vroegere jaren onder het gehoor gezeten hebben van Dr. D. Martyn Lloyd
Jo-nes in de Westminster Chapel in Londen, voelen wij ons enigszins gerechtigd uitspraken te doen.
Daarnaast heeft een lid haar theologische studie gevolgd aan de Bible College of Wales in Swansea.
Zij had daar het voorrecht kennis te maken met de broeders en zusters uit de opwekking van Wales.
Voor wij verder gaan, willen wij de meest bekende opwekkingen even noemen : 
               1730 - The Great Awakening in America - Jonathan Edwards
               1740 -                                                      - George Withfield en gebr. Wesley
               1800 - The second Great Awakening in America - Campmeetings
               1820 -                                                                 - Charles Finney
               1870 -  periode met Moody en Sankey
               1904 - Opwekking in Wales - Evan Roberts

Wat leren ons deze opwekkingen ?
a. Zij zijn allemaal bekend geworden door de massale bekeringen. Duizenden ongelovigen bekeer-
den    
    zich van hun zondige weg en knielden aan de voet van het kruis van Jezus Christus. De bekerin-
gen  
    waren zo krachtdadig, dat vele mensen van hun zitplaatsen vielen en over de grond kropen uit
ont-
    zag voor God en uit afschuw van hun eigen zonden. Hierbij werden vaak tranen geschreid en de- 
    den velen hard schreeuwend een beroep op de genade van God. Dat hierbij ook andere geluiden  
    werden waargenomen is juist. Deze buitengewone uitingsverschijnselen baarden de predikers 
    wel zorgen. De wijze waarmee hier toen werd omgegaan verschilde van prediker tot prediker. 
    Geen van de predikers stimuleerde het gebruik van de uitingsverschijnselen. Of zij adviseerden
de 
    mensen het te accepteren, maar er zo min mogelijk aandacht aan te schenken of zij probeerden
het 
    enigszins af te remmen of zelfs tegen te gaan. Om nu te zeggen, dat de historische opwekkingen 
    de hedendaagse uitingsverschijnselen ruggesteunen vinden wij niet gerechtvaardigd. Het is ge-
vaar-
    lijk om een losstaande uitspraak van één van de predikers uit de geschiedenis aan te halen, zon-
der 
    daarbij de gehele achtergrond te kennen. Wij zien dat dit bij de “Toronto Blessing” te gemakke-
lijk 
    gebeurt.
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b. Elke vroegere opwekking werd bekend om zijn predikers en niet om de verschijnselen. Door het 
    openen van de bijbel en door urenlange prediking uit de bijbel kwam de overtuiging van zonden 
    over de mensen. Deze mannen worden dan ook tot op heden Opwekkingspredikers genoemd. Zij 
    raakten de toehoorders niet aan, zij liepen niet door de rijen heen tijdens de samenkomsten, zij
leg-
    den geen handen op. Hun aanwezigheid op het preekgestoelte en het uitleggen van het woord van 

    God gaf de opwekking gestalte en bracht de toehoorders op hun knieën. De bijeenkomsten van de 

    “Toronto Blessing” staan hiermee wel in schril contrast. Tijdens deze samenkomsten wordt er 
    weinig gepredikt. Als er uit de bijbel gesproken wordt, is dit bijna altijd ter voorbereiding of ter 
    verdediging van de bediening, waarin de uitingen zich moeten manifesteren. Zelfs in de voor-
dienst 
    wordt met de keuze van de liederen al ingespeeld op de komende bediening. De verschillen van
nu 
    met vroeger zijn zo groot, dat wij een vergelijking met de vroegere opwekkingen eigenlijk niet
op 
    zijn plaats vinden. In het reeds aangekondigde boekje van ds. J.W. van Petegem worden ook de 
    historische opwekkingen uitgebreid besproken. Wij willen dit gedeelte van ons onderwerp af-
    sluiten met naar dat boekje te verwijzen.

4. Als nu de “Toronto Blessing” niet uit God is en als de historische opwekkingen de verschijnselen
niet ondersteunen, waar hebben wij dan wel mee te maken ? Om hierop een goed onderbouwd ant-
woord  te kunnen geven hebben wij meer tijd nodig. Wij willen in onze volgende brief hierop uit-
voe-rig ingaan. Vooruitlopend willen wij u zeggen, dat wij zeer geschokt zijn als wij uitlatingen
horen als : “Wij moeten de godsdienst wegdoen”, “wij moeten al het oude van de religie afleggen”,
“wij moe-ten al de religieuze structuren vergeten”, “wij moeten de geest van de godsdienst uitwer-
pen en ver-trappen”. Ook hebben wij diverse malen zinsneden gehoord of gelezen, dat bestaande
leidinggeven-de voorgangers om  zullen moeten gaan in hun geestelijke gedachtengang of vervan-
gen zullen moe-ten worden. Dit alles geeft ons te denken. Wij hopen  ook met uw biddende steun in
de komende tijd  t.a.v. deze dingen tot een helder standpunt te komen.

5. Reacties op de vorige brieven van 17 januari en 7 maart. Het heeft ons zeer verheugd veel posi-
tieve reacties te ontvangen en het heeft ons aangemoedigd om met onze nederige handreiking aan u
door te gaan. Heel veel broeders en zusters hebben ons medewerking en steun toegezegd. Het rela-
tief kleine team van 7 leden en ondersteunende leden is hierdoor onzichtbaar uitgegroeid tot een
net-werk van steunpunten verspreid over heel Nederland en België. Ook hebben wij contact gekre-
gen met enkele leidinggevende broeders in Groot-Brittannië en hebben nu brieven in het engels
beschik-baar. Het is in deze crisistijd noodzakelijk om de handen ineen te slaan en zo de zaak van
de Here te dienen.

Namens de werkgroep,

Rien v.d. Kraats.

Aanbevolen te lezen of te beluisteren.
Verkrijgbaar via de boekhandel. 
- Opwekking begint bij jezelf - Erlo Stegen.
- Christendom in verleiding - Dave Hunt & T.A. MacMahon.
- Het neervallen in evangelische samenkomsten - ds. J.W. van Petegem.
- Charismatische verwarring - Mac Arthur (m.u.v. gedeelte over Pinksteren)
- Christianity in crisis - Hank Hanegraaff (engels)    
- A different gospel - D.R. McConnell (engels)
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