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Stichting : Werkgroep “Terug naar de Bijbel”,
P/a M. v.d. Kraats,
Populierenstraat 51,
8266 BK Kampen,
Nederland. Tel. 038-3328234.

                                                                                                                     Kampen, 30 november 1995.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Heel hartelijk gegroet in de naam van de Here Jezus Christus. Het heeft ons zeer goed gedaan om een
aantal van u te ontmoeten in de Ark te Nijkerk op 14 oktober jl. Het contact met elkaar is dan niet alleen
telefonisch of per brief, maar nu ook persoonlijk. Ook u heeft op deze dag vele broeders en zusters ont-
moet, die evenals u verontrust zijn over de geestelijke ontwikkelingen in Nederland en België. Aan de
intensieve gesprekken met elkaar in de pauzes en aan de reacties naar ons als team, hebben wij gemerkt,
dat deze dag u goed gedaan heeft. Wij vinden een bemoediging als deze ook wel nodig. Als groep die
zich openlijk uitspreekt tegen de “Toronto” verschijnselen, ondervinden wij allen weerstand. De macht
van de duisternis is met u en ons niet gelukkig en tracht ons te bedrukken. Dat wij daarbij soms ook
(langdurige) vriendschappen verliezen valt ons zwaar. Sommigen zien hun gemeente uiteenvallen of
moeten uit hun gemeente gaan. Dit zijn verdrietige zaken, die ons diep raken. Na afloop van de
ontmoetingsdag in Nijkerk vroegen wij als team ons af of wij u wel voldoende hebben kunnen helpen met
uw verdriet. Als wij daarin tekort geschoten zijn, hopen en bidden wij, dat God datgene zal doen wat wij
hebben nagelaten.

Evaluatie van de bezinningsdag in Nijkerk.
Met uitzondering misschien van het hiervoor beschreven verdriet, menen wij dat deze dag aan het doel
van bezinning  en elkaar ontmoeten heeft beantwoord. Veel mensen waren gekomen, de koster dacht
ongeveer 220 personen. Er werd goed gezongen onder leiding van Ds. Charles Groot - het klinkt ook zo
goed in een echt kerkgebouw.
Beide sprekers hebben hun onderwerp goed kunnen uitdiepen. ‘s Morgens sprak Charles Groot over de
Bijbel als fundament. “Hebben wij soms last van jeukende oren? Zijn wij bereid een waarheid te
hanteren, die transparant is tot op de Waarheid - Jezus Christus? Gezonde woorden maken gezonde
mensen! “Zo maar een paar zinnen uit zijn lezing c.q. bijbelstudie.
‘s Middags bracht Hans Frinsel het woord met als onderwerp de Bijbel als toetssteen. “Gemeenteleiders u
moet naast uw gemeente voeden ook uw gemeente hoeden. David wist heel goed dat leeuwen en beren op
zijn kudde loerden. In Nederland kijken wij soms meer naar het lekkere groene gras voor de kudde, dan
naar de geestelijke gevaren, die de kudde bedreigen”.
Voor het forum was er geen gebrek aan vragen, wanklanken hebben we eigenlijk niet gehoord. Voor het
vertonen van de videogedeelten was veel belangstelling, ondanks dat de beelden soms tot verbolgenheid
en tranen leidden. Ds. van Petegem besloot de bijeenkomst met een kort bemoedigend woord en met
dankgebed.

Reacties door middel van brieven.
Sinds wij 17 januari onze eerste brief verzonden, hebben veel telefonische en schriftelijke reacties ons
bereikt. Een enkele persoon was boos of onbarmhartig, anderen waren heel bemoedigend. Weer anderen
waren verontrust en vragend, reagerend vanuit een verwarrende situatie in de thuisgemeente. Wij willen u
hier enige fragmenten laten lezen.  Terwille van de vertrouwelijkheid hebben wij de namen en de
adressen weggelaten.
- ”Naar aanleiding van uw brief van 11-9-1995, met uw gedachten over de “Toronto-Blessing” en uw
ongenuanceerde uitspraken over dienstknechten van God, wil ik u verzoeken mij uw brieven niet meer
toe te sturen, daar ik geloof dat u door middel van zulk schrijven gezalfden van de Here aanraakt. U bent
op de stoel van God gaan zitten en u denkt te kunnen afrekenen met deze mensen en met hetgeen ze doen
in dienst van onze Heer”. (gedeelte uit brief)
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- “Tot mijn grote spijt kan ik niet aanwezig zijn op de dag van Bezinning en Ontmoeting in Nijkerk. Zou
het mogelijk zijn cassettebandjes op te sturen?”
 “Vele gemeente (ook hier in België) hebben het paard van Troje binnengehaald met deze leringen. Indien
ik u ergens van dienst kan zijn b.v. met titels van boeken laat mij dit dan weten. In Hem verbonden, uw
medestrijder in het geloof” (2 gedeeltes uit brief uit België)
- “Allereerst willen wij u in dankbaarheid prijzen voor het goede werk dat u doet. Daar wij ons
voornamelijk bezighouden met het maken van evangelisatie-programma’s voor lokale radio’s, zijn wij
erg geïnteresseerd in uw werking. Graag zouden wij door u op de hoogte gehouden worden”. (gedeelte uit
brief uit België)
- “Beste broeders en zusters,
Aangezien er in onze gemeente een groepje was, dat zich erg aangetrokken voelde tot de Toronto-
Blessing ging mijn man ook eens mee. Hij kwam enthousiast terug. Er was een videoband besteld, dus
kon ik ook alles gaan meemaken. Helaas, het enige wat ik voelde na afloop van de video was
teleurstelling en een ge-voel van onbehagen. Dit bracht verdeeldheid in ons gezin. Ik ben toen op zoek
gegaan, waarop dit onbe-haaglijke gevoel nu gegrond was. Ik moet er eerlijkheidshalve bij vertellen, dat
ik liever overtuigd wilde worden, dat de Toronto-Blessing goed was. 
Maar hoe ik ook zocht en hoeveel artikelen ik ook las, niets kon mij overtuigen. Ik ontving ook jullie
brie-ven, die weer aangaven , wat hoe langer hoe meer mijn overtuiging was geworden nl. : de Toronto-
Bles-sing is niet van God. Gelukkig is mijn man dat ook gaan zien.
Het meest tragische echter is, dat we hierdoor wel bijna al onze vrienden en kennissen zijn kwijtgeraakt.
Gelukkig zijn daar ander contacten voor in de plaats gekomen en heeft onze gezamenlijke geestelijke
relatie zich hernieuwd. Ook hebben wij besloten om een deeltijdse bijbelschool te gaan volgen.
Waarom ik u dit alles verteld heb? Omdat de moeite van jullie werkgroep er zeer toe heeft bijgedragen 
om ons te doen omkeren.
Met vriendelijke groet”. (gedeelte uit brief)

De Toronto-Blessing in het buitenland.
In de brief van Eurospirit van september staat dat Rodney Howard-Browne, alleen in Nederland en in
Noorwegen tegenstand ondervindt. De volgende feiten zijn in tegenspraak hiermee.
- In Noord-Ierland in Belfast leidt Cecil Andrews de “Take Heed” Ministries. Hij heeft in het begin van
1995 een conferentie georganiseerd tegen de Toronto-Blessing. Er is een video van te verkrijgen.
- In Engeland is een belangrijke instantie bekend, die zich verzet tegen de Toronto-Blessing.
. Intercessors for Brittain in Moreston, Merseyside. Deze organisatie geeft een brochure uit onder de titel
“Toronto Blessing or Blight?”. In juni 1995 hebben zij in de Westminster Chapel in Londen een
bijeenkomst tegen de Toronto-Blessing georganiseerd, waarbij 500 personen aanwezig waren.
- Ierland. Hier heeft Tony Simpson uit Cork een brochure geschreven, waarin hij heel duidelijk op
bijbelse gronden aantoont dat de Toronto-Blessing niet van God kan zijn.
- Zwitserland. De christelijke uitgever Walter Trachsel uit Trutingen geeft een brochure uit tegen de
Toronto-Blessing.
- Duitsland. Het blad Topic heeft in haar editie van december 1994 en in een speciale uitgave in januari
1995 gereageerd tegen de Toronto-Blessing.
- Amerika. In dit land zijn ons drie christelijke instanties bekend, die zich hebben uitgesproken tegen de
Toronto-Blessing.
1. Christian Research Institute met als directeur Hank Hanegraaff, de schrijver van o.a. “Christianity in
Crisis”.
2. The Berean Call met als directeur Dave Hunt, schrijver van o.a. “Christendom in verleiding”.
3. Spiritual Counterfeits Project (SCP) in Berkeley. Een bekend artikel van hen is “Holy Laughter or
strong delusion?” geschreven in het najaar van 1994.
4. In een artikel van acht bladzijden heeft de algemeen secretaris van de Assemblies of God een
duidelijke waarschuwing laten horen : “The Laughing Revival” (geschreven in het begin van 1995).

De Toronto-Blessing in België en Nederland.
- Volgens berichten uit België houden de meest Pinkstergemeenten daar afstand van de Toronto-Blessing.
Op 11 november jl. heeft het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten op haar jaarlijkse ontmoetingsdag
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ook tijd besteed aan bezinning. Zonder het van elkaar te weten was de strekking hetzelfde als die van
onze dag in Nijkerk. Ashley McQuicken, één van de faith-teachers uit Zuid-Afrika, die een duidelijk
voorstander is, laat regel-matig horen, dat hij België gaat veroveren. Dit moet dan gebeuren vanuit
Schelle bij Antwerpen. In zijn brief van 22 november jl. zegt hij van het afgelopen jaar : “Dit was een jaar
dat België nooit zal vergeten.” Ook in Nederland is hij actief.
- In Nederland is alles in beweging. Er bereiken ons nog steeds telefoontjes en brieven van verontruste
mensen, die in hun gemeenten scheuren zien ontstaan vanwege de Toronto-Blessing. In andere gevallen
berichten voorgangers of oudsten ons, dat zij stelling nemen tegen de Toronto-Blessing. Op de
bezinnings-dag in Nijkerk was een aantal van hen aanwezig.
- Sommige leiders, die voorstanders zijn, hebben brieven rondgestuurd. Broeder Pool van de
Bereagemeente in Haarlem probeert in zijn brief  van 23 oktober ‘95 wat olie op de golven te gooien,
zodat christelijk Nederland minder ongerust zal zijn. Zijn brief is echter één lofuiting op de Toronto-
Blessing en op de bediening van Rodney Howard-Browne.
- Broeder de Ruiter van de Pinkstergemeente Elim in Hilversum verhaalt in zijn brief van 13 september
‘95 van zijn ontmoeting met de australische voorzitter van de Assemblies of God gemeenten. Hij was
hiervoor uitgenodigd bij broeder Pasterkamp van de Bereagemeente Haarlem aan huis. In Australië
zouden alle 800 gemeenten van de Assembly of God achter de Toronto-Blessing staan. Wij als werkgroep
hebben onze bedenkingen over deze constatering, omdat deze gemeenten vrij autonoom zijn en zich niet
zonder meer achter de overtuiging van de voorzitter hoeven te scharen. (Zie punt 4 de Toronto-Blessing
in Amerika).
- Van de Pinkstergemeente Zuidwijkkapel Amsterdam is vorige maand een schrijven uitgegaan van
voorganger Barendse. Hij stuurt daarbij een verklaring bestaande uit een aantal punten tegen de Toronto-
Blessing. Hij verzoekt de voorgangers en oudsten, die de verklaring kunnen onderschrijven, deze
getekend aan hem terug te sturen.
- De broederschap van Pinkstergemeenten heeft 9 november vergaderd om zich te bezinnen op de
theologische aspecten van de Toronto-Blessing. Naar aanleiding van deze dag zal er binnenkort een
verklaring over een standpunt in deze zaak bekendgemaakt worden. Aldus de voorzitter broeder van
Amerom.
- Jeugd met een Opdracht heeft in januari 1995 een excuusbrief rondgestuurd naar aanleiding van haar
aandeel in de Toronto-bijeenkomsten eind 1994 in Zwolle en Veenendaal. Ondanks deze brief gaan Bart
Doornweerd en anderen onder de vlag van Jeugd met een Opdracht door met het propaganderen van de
Blessing en het organiseren van cursussen over de Heilige Geest. Wij zijn van mening dat dit een foute
opdracht is van Jeugd met een Opdracht (een doordenker). Opmerking : In Engeland hebben 28
charismatische leiders in augustus 1995 een verklaring gepubliceerd, waarin zij zich vóór de Toronto-
Blessing verklaarden. Lynn Green staat daarbij als vertegenwoordiger van Youth with a Mission. 
- Wij als werkgroep hopen en bidden, dat wij met ons allen de rechte weg zullen blijven bewandelen.

De Toronto-Blessing in de media.
- Het Nederlands Dagblad geeft helder weer, dat zij geen voorstander is van de gebeurtenissen in
Toronto. Zij publiceert regelmatig artikelen die tegen zijn.
- TV2 gaf op de tweede dag van de bijeenkomsten van Rodney Howard-Browne in Amsterdam in een
korte uitzending na het half zes journaal ongezouten kritiek op de handelingen van de Zuid-Afrikaan.
- De BBC zond eind september jl. een programma uit met als onderdeel “The Giggle Church” in Toronto.
Aan het eind van de uitzending probeerde mevr. Arnott de reporter te laten vallen. Zij slaagde daar niet
in.- De EO heeft via de radio vijf maal een half uur gewijd aan de Blessing uit Toronto. Omdat dit via de
radio gebeurde, dus zonder beelden, kwamen deze uitzendingen tamelijk positief over ten gunste van de
Toronto-Blessing. Wij betwijfelen of dit de bedoeling was van de EO.

Toekomstplannen.
In 1996 willen wij weer een bezinningsdag- en ontmoetingsdag beleggen. U hoort daar meer over in onze
volgende brief. Het onderwerp van deze brief zal zijn een uitwerking van punt 11 van onze brief van 17
januari 1995 :
“Profeten moeten in deze dagen veel aandacht krijgen, want de gemeenten moeten in deze eindtijd de nu-
wil van God weten”.
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Dit is een onderwerp dat direct te maken heeft met de Toronto-Blessing. Het vraagt veel studie en inzicht.
Mocht u menen een bijdrage hieraan te kunnen leveren b.v. door het sturen van getuigenissen over
profetieën, dan bent u daarin welkom.

Namens de werkgroep,

Rien v.d. Kraats

Aanbevelingen ter versterking van uw geestelijk leven.
- Boek van H.P. Medema - ”Naar Toronto en terug” verkrijgbaar in de boekhandel.
- Boekje van Ds. J.W. van Petegem - “Is dit een manifestatie van de Geest?” verkrijgbaar in de
evangelische boekwinkels.

      IETS SPECIAALS
      
      Een nieuwe CD : 
                                       ZINGEN BIJ HET LEVEN.

      Twintig nieuwe nederlandstalige liederen, grotendeels geschreven door Ds. Charles A.E. Groot.
      Vocalisten, plus enthousiaste (koor)zangers, worden begeleid door instrumentalisten van het 
      Sing-in team Woordmuziek. Voor bladmuziek en verdere informatie tel. 0342-415347.

      Verkrijgbaar in de evangelische boeken- en platenwinkels.

Banknummer : Stichting : Werkgroep “Terug naar de bijbel” nr. 65.02.76.213 (ING-bank Kampen)
                                                                                        


