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Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Wij willen deze brief beginnen met het gedeelte uit Kolossenzen 2:13b-15 om 
aansluiting te maken met het onderwerp: "het sterven van Jezus Christus" uit onze 
vorige brief.

   …. toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te   
    wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft 
   Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten 
   ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Wij schreven in die brief, dat het noemen van de overwinning op de overheden en 
machten door Jezus niet inhield, dat Hij een gevecht moest voeren met de duivel. In 
tegendeel de duivel speelde geen rol op Golgotha, maar Gods verzoeningsplan kwam 
daar tot uitvoering. Hij was waarschijnlijk alleen in de geestelijke wereld rondom het 
kruis aanwezig om Jezus te intimideren, Hem angst aan te jagen tijdens Zijn lijden. 
Psalm 22 en daarvan speciaal de verzen 13 en 14 duiden daarop. De bekende Engelse, 
evangelische theoloog John Stott zegt in zijn boek Het Kruis van Christus:

   Dit alles roept wel een levend beeld op, maar wat betekent het nu in werkelijkheid? 
   Moeten wij ons letterlijk een kosmische oorlog voorstellen, waarbij de machten der 
   duisternis Christus aan het kruis omsingelden en aanvielen, en waarbij Gij hen 
   ontwapende, vernederde en versloeg? Als dat onzichtbaar was, wat dan toch het 
   geval moet zijn, hoe heeft Christus hen dan openlijk tentoongesteld? Het lijkt erop 
   dat we zijn overwinning, hoe reëel en objectief die ook is, toch anders moeten zien.
   Ten eerste heeft het ongetwijfeld betekenis dat Paulus wat Christus deed met de 
   cheirographon (het bewijsstuk dat Hij uitwiste en verwijderde) verbindt met wat Hij  
   deed met de overheden en machten (die Hij ontwapende en overwon). De schuld-
   bekentenis nagelde Hij aan het kruis; de machten versloeg Hij door het kruis. Het 
   lijkt niet noodzakelijk om aan het laatste meer letterlijke betekenis toe te kennen dan 
   aan het eerste. Waar het om gaat is dat beide gelijkertijd plaatsvonden. Is zijn 
   betaling van onze schuld niet de manier waarop Christus de machten versloeg? 
   Door ons van schuld te bevrijden, heeft Hij ons van de machten verlost.(*1)

In zijn boek "The Cross" heeft dr. D. Martyn Lloyd-Jones een boeiende studie 
geschreven over het sterven van Jezus Christus. Wij willen enkel zinnen van hem 
aanhalen uit het hoofdstuk getiteld "De triomf van het kruis".

   De duivel dacht dat hij Christus versloeg, maar Christus verzoende ons met God, 
   terwijl Hij de duivel versloeg en ons uit zijn klauwen bevrijdde."
   "Wat een dwaas was de duivel! Hoe onwetend, hoe verblind, hoe opgeblazen door 
   zijn eigen bedrog en trots. Hij dacht dat hij Christus uitschakelde. In werkelijkheid 
   vernietigde hij zichzelf. Christus overwon hem. (*2)
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Ook de mensen, die geïnspireerd door de duivel Christus veroordeelden, dachten door 
deze liquidatie van Hem af te zijn. Zij wisten niet dat zij juist het tegenovergestelde 
bereiken zouden. In 1Kor.2:8 staat:

   En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van de wijsheid (van God) geweten, 
   want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet 
   gekruisigd hebben.

Zij hebben niet geweten, dat die lijdende man daar aan het kruis de grootste 
overwinning uit de wereld geschiedenis boekte. Hij, de Zoon van God, behaalde daar 
de overwinning op de zonde en de dood. Hij herstelde de relatie tussen God en de 
mensen. Hij rechtvaardigde elk mens, die zijn knieën wil buigen bij het kruis. Dit is 
ook het grootste mysterie, dat de wereld kent. De profeten, die hierover geschreven 
hebben, hebben geprobeerd dit mysterie te ontrafelen. Ook engelen hebben getracht 
hierin een blik te slaan. Maar tevergeefs. Het was Gods mysterie, dat Hij vóór de 
grondlegging van de wereld reeds bij zich had. Na de kruisdood met de opstanding 
bevestigde God dat geheimenis en kwam ook de onthulling daarvan. Op dat laatste 
willen wij nu dieper ingaan.

Is Christus opnieuw geboren bij Zijn opstanding?
In onze vorige brief hebben wij het gehad over de valse leringen van de 

welvaartspredikers. Jezus' dood aan het kruis zou niet de verzoening tot stand gebracht 
hebben, maar dit zou gebeurd zijn na een heroïsch gevecht in de hel. Jezus zou 
daarvoor aan het kruis veranderd zijn in een demonisch wezen aan de duivel gelijk. 
Wij hebben daarbij gezien dat dit op generlei wijze het geval was, maar dat Jezus aan 
het kruis als mens geleden heeft in dezelfde gedaante als Hij op aarde wandelde. Dit 
was het offer als Zoon van God voor de mensheid en daarmee werd rechtvaardigheid 
verkregen.
Ook hebben wij de vorige keer gezien, dat Jezus na zijn dood aan het kruis in het 
dodenrijk, in hades verbleef, drie dagen lang. Tijdens deze periode heeft Hij het 
evangelie geproclameerd, maar Hij heeft zeker geen gevecht geleverd met de duivel. 
Het zou te veel hommage zijn aan Satan, dat Jezus de Zoon van God, zou moeten 
veranderen in een demonisch wezen aan het kruis en zou moeten vechten met Satan in 
het dodenrijk om de mensheid te verlossen. Wij vinden dit een satanisch geïnspireerde 
gedachtegang, die niet strookt met de in de Bijbel geopenbaarde heilsfeiten.

Voortbouwend op deze valse leringen hebben de welvaartspredikers ook hun 
eigen lering over de opstanding. Ervan uitgaande dat Jezus Christus aan het kruis in 
een demonisch wezen veranderde, dient bij de opstanding er een verandering plaats te 
vinden. Anders zou Hij nog steeds in die gedaante bestaan. 

Kenneth Copeland beschrijft deze ommekeer in het dodenrijk als volgt:

   Hij (God) sprak Zijn geloofswoorden naar de diepten der aarde en plotseling daalde 
   dat Woord van de levende God neer in die put van vernietiging en laadde de geest 
   van Jezus op met opstandingskracht! Plotseling begon Zijn verwrongen, dodelijk 
   geraakte geest zicht op te vullen en weer tot leven te komen. Zoiets had de duivel 
   nooit eerder gezien. Hij werd letterlijk opnieuw geboren vlak voor de ogen van de 
   duivel. Hij begon zijn geestelijke spieren te oefenen……. Jezus was opnieuw geboren 
  - de eerstgeborene uit de dood. (*3)

Kenneth Hagin, de geestelijke vader van Kenneth Copeland zegt het als volgt: 

"Jezus is de eerste persoon, die ooit wedergeboren is" (*4)
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Paul E. Billheimer schrijft in zijn boek "Bestemd voor de troon":
 
   Aangezien de zonde Jezus totaal van de Vader vervreemd had, was de enige 
   manier, waarop Hij weer in de gemeenschap met de vader hersteld kon worden, die 
   door een nieuwe geboorte tot een nieuw leven. Dit is wat Openbaring 1:5 bedoelt te 
   zeggen: Jezus Christus…., de eerstgeborene der doden. Zolang Hij aan de zonde 
   gelijk was, was Hij in de greep van satan en diens helse legermacht, precies zoals 
   elke andere verloren zondaar. (*5)

Benny Hinn ontving ook "revelation knowledge" over de wedergeboorte van Christus 
in de hel tijdens een TV-uitzending. Hij zegt:

    Hei, weet je, hei ho! De Heilige Geest laat me daar even wat zien. Ik word duizelig!  
   Ik vertel u de waarheid, het, het drukt nu zwaar op me - Hij (Jezus) is nu in de 
   onderwereld. God is daar niet, de Heilige Geest is daar niet en de Bijbel zegt dat Hij  
   "begotten" was, only begotten - eniggeboren. Weet u wat het woord "begotten" 
   betekent? Het betekent wedergeboren. Zal ik u eens laten schrikken? Bent u 
   wedergeboren? Hij ook. Laat u door niemand misleiden. Jezus was wedergeboren.  
U 
   zegt: "Waar hebt u het over?"…. Hij was wedergeboren." Hij moest wedergeboren 
   worden…. Als Hij niet wedergeboren was, kon ik niet wedergeboren worden.  Jezus 
   was wedergeboren…. Als hij niet wedergeboren was, zou ik nooit wedergeboren 
   worden. Hoe kan ik Jezus ontmoeten en zeggen: "Jezus, U bent overal doorheen 
   gegaan, waar ik doorheen gegaan ben, behalve de wedergeboorte?" (*6)

E.W. Kenyon, die door sommige theologen gezien wordt als de eerste prediker die 
deze valse leringen verkondigde, zegt het volgende:

   Jezus was tot zonde gemaakt" (Hij bedoelde aan het kruis red.) Toen moest Hij 
   levend gemaakt worden, zo als in 1Petr.3:18 staat. Ook in Ps.2:7  staat dit in de 
   tekst: "Mijn zoon zijt Gij, Ik heb u heden verwekt." Dat gebeurde in hades, waar 
   Jezus leed als onze Plaatsvervanger. Toen Jezus herschapen werd in die duistere 
   regionen, als hoofd van de gemeente, werden wij eveneens herschapen. (*7)

Commentaar werkgroep: Wij zijn van mening dat deze opvatting als zou Jezus 
Christus in het dodenrijk in hades opnieuw geboren zijn een valse leer is. Wij hebben
de volgende redenen om deze uitspraak te doen:

In de afgelopen twintig eeuwen heeft de algemene christelijke kerk deze leer 
niet verkondigd. De welvaartspredikers weten dit ook en baseren deze nieuwe leer 
daarom op openbaringskennis. In een nadere studie die de charismatische theoloog 
D.R. McConnell in 1988 heeft gemaakt, wordt E.W. Kenyon aangewezen als de 
schepper van deze leer. Via deze man is bekend, dat E.W. Keyon nauwe kontakten 
heeft gehad met de Christian Science Church en sommige van haar leringen in zijn 
theologie heeft ingebracht. (*8) Als dus de welvaartspredikers zeggen dat God het hun 
rechtstreeks heeft geopenbaard middels openbaringskennis, dan zien wij dit anders. 
Met de algemene christelijke kerk zijn wij van mening, dat God geen nieuwe leringen 
naast die van de Bijbel openbaart. De leer van de Bijbel is compleet zoals het einde 
van het boek Openbaring ook aangeeft (hst. 22:18-21). Paulus schrijft in Ef. 2:19-20 
dat wij heiligen en huisgenoten Gods zijn, die gebouwd zijn op het fundament van de 
apostelen en profeten met Jezus Christus zelf als hoeksteen. De christelijke kerk kan 
en mag geen extra openbaringen op het gebied van de leer accepteren. Men komt 
daarmee op het terrein van de sekten.
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Dat Jezus bij de opstanding uit de doden opnieuw geestelijk geboren zou zijn, 
wordt niet genoemd in de opstandingsverhalen. Als men Jezus ontmoet tijdens Zijn 
verschijningen tussen Pasen en Hemelvaart, ontmoet men dezelfde Jezus als voor de 
kruisiging. Hij praat, eet en drinkt, legt de Schriften uit, herstelt de relaties met Zijn 
discipelen, speciaal met Petrus. Geen van de getuigenissen maakt melding van een 
geestelijk nieuwe Jezus en ook niet van een lichamelijk nieuwe Jezus. Zijn handen en 
voeten hebben de littekenen van de doorboringen van de nagels van het kruis. Het 
enige opvallende feit na de opstanding is, dat Jezus zo maar kon verschijnen en weer 
kon verdwijnen. Op de dag van de Hemelvaart verdween Hij in de lucht achter een 
wolk. In het boek aan de Hebreeën wordt Jezus beschreven als de Hogepriester, die de 
hemel is binnengegaan. Als Johannes zijn visioenen weergeeft in het boek Openbaring, 
beschrijft Hij Jezus bijna altijd als het Lam (als geslacht) dat staat in de troon bij God 
de Vader.

Als Jezus Christus bij de opstanding uit de doden opnieuw geboren zou zijn 
van een demonisch wezen naar Zoon van God, dan was Hij tijdens Zijn 
verlossingswerk aan het kruis niet Gods Zoon, Hij was dan niet de vleesgeworden 
Zoon van God, maar een mens, die tevens een demonisch wezen was. Los van het feit, 
dat dit een godslasterlijke gedachte is, is het een gedachte met zware consequenties. 
Hierdoor wordt de deur opengezet voor de gedachte dat ook anderen dan Jezus 
Christus het verlossingswerk hadden kunnen verrichten. Kenneth Copeland anticipeert 
hierop als hij de volgende openbaringskennis uitspreekt:

   De Geest van God sprak tot mij en Hij zei: "Zoon, let goed op. Volg mij hierin en   
   struikel niet over je traditie". Hij zei: "Bedenk dit - een tweemaal geboren man gaf 
   satan een pak slaag op zijn eigen gebied." En ik gooide mijn Bijbel neer - zo. Ik zei: 
   "Wat?" Hij zei: "Een wedergeboren man versloeg satan, de eerstgeborene van vele 
   broeders versloeg hem." Hij zei: "Jij bent het evenbeeld, precies de kopie van 
   diegene." Ik zei: "Goeie genade!" En ik begon te begrijpen wat daarbinnen gebeurd 
   was en ik zei: "Wel, U bedoelt niet, U kan toch niet bedoelen, dat ik hetzelfde 
   gedaan kon hebben?" Hij zei: "O ja, als jij dezelfde kennis van het Woord van God 
   had als Hij, zou je hetzelfde kunnen doen, want jij bent ook een wedergeboren 
   mens!" (*9)

Wij zijn van mening dat de Bijbel ons leert, dat alleen de zondeloze Zoon van God, die 
als mens en als Zoon van God geleden heeft op Golgotha de mensheid kon redden. 
"Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus 
Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen" (1Tim.2:5) De bewering van 
Kenneth Copeland, dat hij ook middelaar had kunnen zijn, is zeker niet door de 
Heilige Geest ingegeven.

Zodra Jezus gestorven was gebeurde er het wonder, dat onder het geweld van 
een aardbeving het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde. Dit 
gebeurde zonder mensenhanden. Het was een werk van God. Hij gaf hiermee aan, dat 
Hij het offer van Christus aan het kruis accepteerde en dat de weg naar Hem voortaan 
open was. De opwekking van Jezus op de paasmorgen was eveneens een groot 
wonder. Onder het schudden en trillen van de aarde en de aanwezigheid van blinkende 
engelen liet God Jezus opstaan uit het graf. Hiermee bevestigde God, de Vader, 
opnieuw het offer van Jezus aan het kruis maar ook dat Hij Zijn Zoon accepteerde in 
Zijn nieuwe hoedanigheid van hemelse hogepriester. De rol van de aardse 
hogepriesters van het Jodendom was hiermee ten einde (Hebr. Hst. 1 t/m 10). Voortaan 
zal deze hogepriester voor ons bidden en pleiten in de hemel bij God. Hij doet dit 
terwijl Hij staat in de troon van God als een Lam van God, als geslacht (Op.5:6). Hier 
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had geen mens kunnen staan ook al was deze opnieuw geboren. De Hebreeënbrief 
beschrijft dit helder als de positie van de toenmalige hogepriesters beschreven wordt:

    Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, 
   gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven; die niet, gelijk de 
   hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen 
   en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, 
   toen Hij Zichzelf ten offer bracht. (Hebr. 7:26,27)

De welvaartspredikers menen voor hun leer over de wedergeboorte van Jezus 
bij de opstanding uit de doden steun te hebben aan de uitdrukking in sommige 
bijbelteksten; "Jezus Christus, de eerstgeborenen der doden" (Col. 1:18 en Openbaring 
1:5) Echter vergeten zij daarbij dat de uitdrukking in de context geplaatst duidt op de 
positie van "eerste" in alle dingen. In het Oude Testament is in een gezin de 
eerstgeborene erg belangrijk. Het geeft hem een aantal rechten boven de andere 
gezinsleden. Het bekende voorbeeld daarvan is Ezau, die zijn eerstgeboorterecht aan 
Jacob verkoopt. Het is hermeneutisch onjuist om deze uitdrukking met betrekking tot 
Jezus Christus te interpreteren als zou Hij als eerste opnieuw geboren zijn. Een betere 
verklaring is dat met de "eerstgeborene der doden" bedoeld wordt: de eerste van vele 
broeders en zusters, die Hem zouden volgen naar de hemelse Vader middels Jezus' 
offer op Golgotha, Jes.53:10 duidt hierop als de profeet zegt:

   "Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen 
   zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand  
   voortgang hebben.
 
Wij willen dit onderdeel van ons hoofdonderwerp hiermee afsluiten.

De volgende brief van de werkgroep.
In onze volgende brief willen wij nog enige afwijkende leringen behandelen die 

te maken hebben met ons hoofdonderwerp: het verlossingswerk van Jezus Christus aan 
het kruis. Het zal o.a. gaan over de genezing door het kruis en over welvaart door het 
kruis, kortweg over het kruis "plus".

Vervolg op de cultus van de gevallen engelen.
Het is ons niet gelukt meer over de bediening van Ken Thornberg en Chuck 

Lakin in hun thuisland Amerika te weten te komen. Dit kan betekenen dat deze 
predikers niet zo bekend zijn of dat onze informatie ontoereikend is. Wel weten wij dat 
deze mannen door Derek Prince Ministries Nederland zijn uitgenodigd om hier te 
komen en dat de Bereagemeenten met hen in zee zijn gegaan. In het blad Herstel, een 
gezamenlijke uitgave van de Bereagemeenten, De Brug en Derek Prince Ministries 
Nederland heeft enkele malen een positief verslag gestaan over deze z.g. bevrijdings-
seminars. Gelijkertijd is er ook andere informatie over dit onderwerp uit Amerika 
binnengekomen, echter niet met de namen van Ken Thornberg  en Chuck Lakin erbij 
genoemd. Voor de duidelijkheid geven wij één en ander in een zakelijke volgorde aan:

Vermenging demonologie en pastoraat.
Wij constateren in het geval van Ken Thornberg en Chuck Lakin dat Ken een 

psycholoog is. Wij doen dat op basis van zijn leer methoden, die wij in ons bezit 
hebben en op basis van zijn beroep dat op deze leermethoden vermeld staat (*10). 
Verder vermeldt het blad Herstel dat Chuck Lakin psycholoog en hulpverlener is 
(*11). Dat zij daarbij ook een demonenleer hebben ontwikkeld en hanteren in hun 
psychologische benadering van de counselee maakt de zaak complex. Als wij hun 
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lijsten met adviezen en handleiding nalopen bekruipt ons een gevoel van uiterste 
verwarring. Men mag aannemen dat een persoon die om hulp komt vragen van 
zichzelf al danig in de war is. Bij het bestuderen van de leermethoden van Ken 
Thornberg krijgt een gezond persoon het al benauwd, laat staan een counselee. Wij 
geloven niet dat de counselor demono-logie moet gebruiken in het pastoraat. Het is een 
duistere put waar hij in roert, waaruit allerlei kwade dampen opstijgen. 
In onze vorige brief hebben wij een aantal aanhalingen genoemd uit een reactie op het 
seminar van oktober 1996. Wij willen hier als voorbeeld nog enige noemen, die in de 
instructiepapieren staan van de deelnemers aan de seminars.
- Onder het hoofd Voorbereidingsgebeden punt 13: "Vraag de engelen alle Orders van 
Doodsklemmen, Contracten en andere Orders, Opdrachten tot zwijgen, 
Zwijgzaamheids-vervloekingen (de originelen en de back-ups) en welke andere Orders 
ook, alsmede de Rode draad die rond de ogen, oren en mond van dienst kan zijn 
gebonden te verwijderen."
- Onder het hoofd Procedure Oorlogsvoering punt 2: "Vraag de Heilige Geest alle 
Voor-generatieve demonische machten van de afgrond, alle Onafhankelijke geesten 
(en bij vrouwen: Zwarte Laarzen) te vernielen met Zijn Vuur en het demonisch licht 
met Zijn Licht te reduceren en het naar de afgrond te sturen."
- Onder het hoofd De Bevrijding punt 1: "Ontdek of er ergens nog een rest is 
overgebleven van de duisternis door wat voor vervloeking, bezwering of gebondenheid 
ook. Als je werkt met een R.S.M. zoek uit of er elektronisch of demonisch bestuurde 
Communicatie-inplantaties zijn of programma's."

Bronnen van de demonologie van Ken Thornberg en Chuck Lakin.
Zoals al in meerdere gevallen beschreven is in onze brieven ontvingen de 

predikers in eerste instantie hun kennis via rechtstreekse openbaringen van God. Dit 
gebeurde veelal in tijden van gebed en gedurende de bevrijdingssessies. Daarnaast 
kreeg Ken informatie van de demonen zelf, voordat hij deze uitdreef. Deze informatie 
betrof ondermeer hun identiteit, de structuur van de demonische wereld, het specifieke 
effect van de bepaalde vloeken en andere "wapens" die demonen gebruiken. Ook heeft 
Ken veel geleerd van bekeerde satanisten, die hem gegevens bezorgden over de 
structuur, de strategieën en wapens van satans rijk" Nergens wordt de Bijbel genoemd 
als informatiebron laat staan als "de" informatiebron. Dit is ook niet mogelijk want 
alles is buitenbijbelse kennis.
Ken Thornberg en Cuck Lakin zijn niet de enigen die hun kennis zelf verzamelen 
middels contacten en ervaringen met de occulte wereld. Een psychologe uit Costa 
Rica, mevr. Rita Cabezas de Krumm, hield tijdens haar behandeling van cliënten 
vraaggesprekken met de demonen. Op basis van hun antwoorden heeft zij een theorie 
opgeschreven over hun werkwijzen, hun hiërarchie, hun namen enz. Hierbij kwam 
volgens haar ook naar voren  dat de duivel zijn rijk verdeeld heeft in territoriums met 
speciale territoriale geesten aan het hoofd. Mevr. Rita Cabezas de Krumm heeft haar 
kennis in handen gesteld van o.a. Peter Wagner en Charles Kraft (*12). Onze mening 
is dat alle genoemde bronnen van Ken Tornberg en Chuck Lakin discutabel zijn. Wij 
verwerpen hun "openbaringskennis" en wijzen de kennis uit de demonische bronnen 
radicaal af. De duivel is een leugenaar en de vader van de leugen (Joh.8:44). Het is 
onlogisch te veronderstellen dat zijn volgelingen, de overige gevallen engelen, de 
demonen, de waarheid zullen spreken. En dit nog wel tegen hun grootste vijanden, 
tegen de volgelingen van God. Neen, een koninkrijk is niet tegen zichzelf verdeeld 
zoals Jezus al zei in Math.12:22-30. Zeker niet als christenen bij het rijk van de 
duisternis komen vragen naar de waarheid. Ken Thornberg, Chuck Lakin en Rita 
Cabezas de Krumm kunnen dit beter doen bij Jezus Christus, de Zoon van God, want 
Hij is de weg, de waarheid en het leven (Joh.14:6).
Wat gelooft de werkgroep over demonologie?
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Dat wat de algemene christelijke kerk hierover geleerd heeft vanaf het ontstaan 
van de kerk. Met name dat deel dat volledig gebaseerd is op het woord van God. Dus 
niet dat deel, dat gebaseerd is op de tradities van de kerk en datgene wat geleerd wordt 
via de pauselijke openbaringen vanuit Rome.

Wij geloven dus dat mensen bewoond kunnen worden door boze geesten en dat 
zij daarvan verlost kunnen worden in de gemeente van Jezus Christus; dit moet 
gebeuren door uitdrijving door voorgangers en oudsten en niet door psychologen.

- dat de inwoning van boze geesten alleen plaats kan vinden in ongelovigen of 
in mensen die in een bekeringsproces zijn (in enkele gevallen kan men pas na de 
uitdrijving echt geloven). De Bijbel geeft geen voorbeelden van mensen, die na hun 
bekering inwoning hadden van boze geesten.

- dat bij het uitdrijven korte metten gemaakt moet worden met de boze geesten 
en er geen discussie moet worden aangegaan met het rijk van de duisternis.

- dat voor, tijdens of na de uitdrijving de persoon duidelijk moet weten, dat 
middels de reiniging door de besprenging met het bloed van Jezus, dat vloeide op 
Golgotha en de inwoning van de Heilige Geest de persoon verschoond blijft van 
terugkeer van de demonen. Dat het proces van belijden en reiniging van zonden van de 
persoon in de bevrijding centraal dient te staan.

Ontmoeting en bezinningsdag
Op 27 september houden wij een speciale dag om elkaar te ontmoeten en te 

bemoedigen. Deze dag wordt gehouden in Nijkerk, in het gebouw van de Evangelische 
Gemeente De Ark aan de Gasthuisstraat 15. Van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur zullen er 
sprekers aan het woord zijn, terwijl er ook volop de gelegenheid is om vragen te 
stellen. Het hoofdonderwerp van deze brief nl. het verlossingswerk van Jezus Christus, 
zoals de Bijbel dat leert zal door ds. Charles Groot behandeld worden. Nadere details 
komen in de volgende brief te staan. U bent van harte welkom. Ondertussen wensen 
wij u allen een goede vakantie toe.

Wetenswaardigheden om bezorgd over te zijn
- Bij de inauguratie van president Bill Clinton sprak Billy Graham een gebed uit. 
Tijdens een vraaggesprek van Larry King van C.N.N. voor de camera in verband 
hiermee zei Billy Graham dat hij een geweldige gemeenschap ervaart met de 
Mormonen van Salt Lake City en eveneens met het Vaticaan in Rome. Hij vertelde 
daarbij dat hij veel correspondeerde met de paus en dat hij de paus al twee keer was 
gaan bezoeken. De paus en ik zijn het bijna in alles eens, aldus Billy Graham (*13)
Als werkgroep zetten wij grote vraagtekens bij de oecumenische uitingen van deze 
grote en bekende evangelische leider.
- Dezelfde bekende TV omroeper van C.N.N. interviewde in maart jl. Benny Hinn. Er 
werden daarbij ook verschillende beelden getoond van Benny Hinn in actie. Hij sloeg 
de mensen tegen de grond op zijn bekende manier, zonder ze maar ergens aan te raken. 
Zoals het de Amerikanen eigen is, vroeg Larry King openlijk aan Benny Hinn hoeveel 
geld hij jaarlijks binnenkreeg met zijn campagnes. Na enige aarzeling moest hij 
bevestigen dat ongeveer 50 miljoen dollar per jaar voor zijn werk ontvangen wordt. 
Hij is volgens Larry King momenteel de bekendste welvaartsprediker op de TV (tele-
evangelist). Vooral dit laatste maakt ons bezorgd. Benny Hinn heeft duidelijk valse 
theologische opvattingen, zoals wij in verschillende van onze brieven hebben 
genoemd. Ook zijn genezingsbediening is niet bijbels. Desondanks heeft hij miljoenen 
mensen onder zijn beslag.

Namens de werkgroep
Rien v.d. Kraats
Verwijzingen.
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  (*1) - Blz. 261 van het pas vertaalde boek "Het kruis van Christus" van John Stott.
  (*2) - Blz. 126 en 127 van het boek "The Cross" van dr. D. Martyn Lloyd-Jones.
  (*3) - Blz. 170 Christianity in Crisis + cassettebandje Hank Hanegraaff aanhalingen :
            Kenneth Copeland, "The Price of it All", Believers Voice of Victory 19,
            9 september 1991: 4-6
  (*4) - Blz. 171 Christianity in Crisis + cassettebandje Hank Hanegraaff.
  (*5) - Blz. 76 "Bestemd voor de troon", Paul E. Billheimer.
  (*6) - Blz. 173 Christianity in Crisis + cassettebandje Hank Hanegraaff (TV-
            uitzending 1991).
  (*7) - Blz. 76 en 77 van boek Bijbelstudie E.W. Kenyon.
  (*8) - Blz. 48-52 van het boek A Different Gospel, D.R. McConnell.
  (*9) - Blz. 172-173 Christianity in Crisis + cassettebandje Hank Hanegraaff.
 (*10) - President van Freedom Encounters met drie takken Spiritual Warfare 
           (Geestelijke oorlogsvoering), Business Ethics and Growth (Zaken Ethiek en
            Groei) en Codependency (Wederzijdse Afhankelijkheid).
(*11) - Blad Herstel december 1996 blz. 13.
(*12) - Areas of Satanic Influences, Rita Cabezas de Krumm (15 bladzijden).
(*13) - Blad Take Heed Ministries Belfast blz. 6, juni 1997.

Lijst van gelezen lectuur
Aan te bevelen:
- Competent to Minister, The Biblical Care of Souls - Martin en Deidre Bobgan 
                                              (Engels al eerder aanbevolen ISBN 0-941717-11-9).
- The Cross - D. Martyn Lloyd-Jones (Engels) Kings Way Publications, Eastborn.
- Het Kruis van Christus - John Stott, Novapress, CJP/ISBN 9063180853.
  Opmerking: tot onze spijt heeft de schrijver een afwijkende mening over de hel, waar 
  wij ons van distantiëren. In dit boek komt deze gedachte niet voor.
- New Wine or Old Deception - Roger Oakland (engels), ISBN 0-936728-62-0.
- God leren kennen (met achterin een bijbelstudie) - J.I. Packer, ISBN 90-6318-068-3.

Stichting : Werkgroep “Terug naar de Bijbel”
Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur: Voorzitter             - ing. M. v.d. Kraats 
                             Secretaris              - A.A. Doorn
                             Penningmeesteres  - J.C. Voerman

De stichting is ingeschreven onder nr. S 025302  (K.v.K. te Zwolle)
Banknummer :  65.02.76.213 (ING-bank Kampen)
Postgiro : 7415978
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