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Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten.

Het jaar 1998 is reeds een eindje op weg en u allen bent weer druk bezet door
de bezigheden van uw gemeente. Wij beseffen dat dit voor u een grote
levensvervulling is waarvan u, ondanks de soms moeilijke gemeenteproblemen echt
geniet en waardoor u zelf ook opgebouwd wordt. De leden van de werkgroep zijn ook
zo bezig in hun gemeentelijke omgeving. Het is een voorrecht om in Gods Koninkrijk
te mogen leven en werken. Het geeft een rijke dimensie aan het aardse leven.
 Naast het gemeenteleven hebben wij een bepaalde hoeveelheid tijd ingeruimd
om te besteden aan het bestuderen van de dreigende invloed van valse leringen. Wij
doelen hier speciaal op de leer van de welvaartspredikers uit Amerika en enkele
daarmee samenhangende verschijnselen. De charismatische tak van de evangelische
christenen is door hun leer duidelijk beïnvloed. Aangezien verschillende
welvaartspredikers overkomen naar België en Nederland, is hun invloed hier ook
merkbaar. In vele van de evangelische boekwinkels vindt men boeken  van Kenneth
Hagin, Morris Cerrullo, Benny Hinn, Rodney Howard-Browne, E.W. Kenyon, e.d. Het
nieuwe blad Power Magazine is een voortrekker van het verspreiden van de
welvaartsleer. Ook worden er regelmatig conferenties en seminars belegd om de
christenen met deze leer kennis te laten maken. De organisaties Eurospirit, Kana en
Jeugd met een Opdracht zijn hierin aktief.

Wij als werkgroep “Terug naar de Bijbel” zien dit met lede ogen aan. In onze
brieven van de afgelopen drie jaar hebben wij proberen aan te geven, waar de
welvaartsleer niet overeenkomt met de Bijbel. Dit hebben wij gedaan na zorgvuldige
studie en onderzoek. In de praktijk kwam dit neer op het bezoeken van conferenties,
het lezen van bladen, het lezen van boeken, het beluisteren van cassettebandjes, het
bekijken van videodiensten, het hebben van telefoongesprekken met christenen die
met deze leer te maken hadden en het lezen van stukken die andere christenen ons
stuurden. Naast dat wij zien, dat de invloed van de welvaartspredikers merkbaar is in
België en Nederland, worden wij bemoedigd door de schriftelijke en telefonische
reacties van onze lezers. Zij bemoedigen ons om door te gaan en om rustig ons werk te
blijven doen. Wij zijn ons daarbij nog steeds bewust dat wij een signaalfunctie
vervullen en dat wij u slechts een helpende hand bieden.

Aansluiting op onze vorige brieven.
Het hoofdonderwerp in de brieven van 1997 was het sterven van Jezus Christus aan
het  kruis op Golgotha en Zijn opstanding uit de doden. Wij hebben daarbij
aangegeven, dat onze Heiland geen lichamelijk of geestelijk gevecht heeft geleverd
met de duivel in de hel. Alleen door zijn moeitevol lijden en sterven op Golgotha heeft
Hij de macht van de duivel over de mensheid uitgeschakeld (brief nr. 8). Daarnaast
hebben wij uiteengezet, dat Jezus Christus evenmin veranderde in een demonisch
wezen en bij Zijn opstanding wedergeboren werd. Hij stierf als Gods Zoon, terwijl Hij
tegelijker tijd een zondeloos mens was en Hij werd als zodanig door God de Vader
opgewekt (brief nr. 9). In onze brief van eind november hebben wij aangegeven dat
aan het verlossingswerk aan het kruis alleen de geestelijke kwijtschelding van onze
zonden ontleend kan worden. Lichamelijk genezing wordt aan het kruis niet
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verworven. Dit blijft een wonder van God, die Hij in Zijn soevereiniteit toebedeelt.
Hierbij hebben wij ook uiteengezet, dat het verkrijgen van rijkdom en succes niets te
maken heeft met de kruisdood van Jezus Christus.
Het is onbijbels om aan deze gebeurtenis een andere betekenis te geven of er andere
zaken aan toe te voegen. Wat op de heuvel van Golgotha plaatsvond is in vier
begrippen samen te vatten:
- genoegdoening, want Jezus droeg de straf voor onze zonden,
- verlossing, want Jezus verloste ons van de macht van de zonde en van de duivel,
- rechtvaardiging, want Jezus rechtvaardigde ons in Gods ogen,
- verzoening, want Jezus verzoende ons met God voor eeuwig.
De Bijbel leert ons ook, dat de uitwerking van het werk van Jezus Christus op
Golgotha alleen geldt voor hen die hun zonden inzien, die hun zonden voor God
belijden en die Gods genade in het geloof aanvaarden.
“De rechtvaardige zal uit geloof leven”. (Hab.2:4; Rom.1:17; Gal.3:11 en Hebr.10:38)

Onderwerp van deze brief.
Behalve dat er niets mag worden toegevoegd aan het heilsplan van God, mag er ook
niets afgehaald worden. Welnu, wij zijn van mening dat dit wel gebeurt in de leer van
de rk-kerk. Hetgeen afgedaan zou kunnen worden als constatering ware het niet, dat er
de laatste jaren steeds meer contacten komen tussen de protestanten en de rooms-
katholieken. Dit is uiteraard al wel bekend van de protestantse kerken, die bij de Raad
van Kerken zijn aangesloten. Wij constateren echter dat dit nu ook gebeurt met de
evangelische protestanten. De charismatici onder hen hebben daarbij soms zelfs een
voortrekkersrol. In een apart onderdeel van deze brief vindt u een aantal voorbeelden
hiervan in zowel Amerika als in Nederland
Misschien zijn er sommigen onder u, die dit onderwerp minder prettig vinden. Dit kan
zijn vanwege uw goede verstandhouding met rk-familieleden, vrienden, collega’s of
buren. Wij hebben hier begrip voor. Een aantal van ons zijn in een dergelijke situatie.
Echter willen wij hier opnieuw benadrukken, dat ons schrijven niet gericht is op
personen maar op de leerstellingen, op de doctrines. Als wij dus in het hierna
volgende spreken over de rk-kerk, dan spreken wij over wat deze kerk leert en hoe zij
de leer uitoefent in haar liturgie. Dit alles wordt door ons vergeleken met de waarheid
van de Bijbel.

De rooms-katholieke leer.
Op 11 oktober 1992 ondertekende paus Johannes Paulus II de nieuwe katechismus.
Het boekwerk met zijn 733 pagina’s kwam na vertaling in het Nederlands in 1995 in
circulatie. De paus noemt de katechismus een zekere en authentieke referentietekst
t.b.v. het onderricht van de katholieke leer (blz.11 kat.). Erin vindt men verwijzingen
naar de Bijbel, maar ook naar alle concilies vanaf het ontstaan van de rk-kerk, naar
synodes, pauselijke documenten, kerkelijk recht, liturgie, kerkelijke auteurs van
Ambrosius tot Thomas van Aquino.
In deze brief willen wij hoofdzakelijk naar deze katechismus verwijzen. Eén van onze
ondersteunende leden is ex-katholiek uit België, die op 25-jarige leeftijd tot bekering
is gekomen en daarna de rk-kerk heeft verlaten. Hij kon ons vanuit de praktijk
aanwijzingen geven en ons behulpzaam zijn.

De rooms-katholieke kerk.
De kerk is het grootste kerkgenootschap ter wereld met haar 900 miljoen
geregistreerde leden. Vanuit het aparte staatje Vaticaanstad – 0,44 km2 en ongeveer
1000 bewoners – gelegen in Rome, wordt de kerk centraal bestuurd. De paus is het
hoofd. Hij draagt verschillende titels, o.a. Plaatsvervanger van Jezus Christus,
Opvolger van Petrus en Opper-Priester (Pontifex Maximus).
Commentaar werkgroep.
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Niet de paus maar Jezus Christus is het hoofd van de Kerk. Op aarde is de Heilige
Geest, de Trooster, die namens Jezus Christus woont en werkt in Zijn Kerk. De  Bijbel
kent geen mens meer als Opper-Priester of Hogepriester (de rk-bisschoppen), maar
spreekt over het priesterschap van alle gelovigen (1Petr.2:5). De christenen hoeven
zich alleen te buigen voor God, maar niet voor de paus.

“Buiten de rk-kerk geen heil”.
Het standpunt tegenover de protestanten is enigszins verzacht sinds het tweede
Vaticaans Concilie van 1962-1965.

“Met hen die gedoopt zijn en die de erenaam van christenen dragen, maar die niet
het volledig geloof belijden of de eenheid van gemeenschap onder de opvolger van
Petrus niet in stand houden, weet de kerk zich om velerlei redenen verbonden. Zij
die in Christus geloven en op de juiste wijze het doopsel hebben ontvangen,
bevinden zich, zij het onvolmaakt, in een zekere gemeenschap met de katholieke
kerk”. (blz. 196 kat.)

Toch wordt aan hen het heil onthouden, want blz. 195 kat. zegt
Het concilie leert, daarbij steunend op de heilige Schrift en de Overlevering, dat
deze pelgrimerende kerk noodzakelijk is voor het heil. Alleen Christus is immers de
Middelaar en de weg van het heil en in zijn lichaam, de kerk, komt Hij onder ons
tegenwoordig. Door ons uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van geloof en doopsel in
te scherpen heeft Hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de kerk zelf, waarin
de mensen door de deur van het doopsel binnengaan. Daarom kunnen die mensen
niet gered worden die heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus de
katholieke kerk als noodzakelijk gesticht heeft, toch weigeren haar lid te worden of
te blijven van deze kerk.” 

Commentaar werkgroep.
Wij zijn het hier niet mee eens. De protestanten hebben geen lidmaatschap van de rk-
kerk nodig om gered te worden. Volgens de Bijbel mag niemand uitgesloten worden
van het heil. Zij spreekt in Jes.55:1a; “O, alle dorstigen, komt tot de wateren en gij die
geen geld hebt, komt, koopt en eet.”

Verhouding tussen de Overlevering (Traditie) en de Heilige Schrift.
…twee verschillende manieren van doorgeven.
“De heilige schrift is het woord van God, in zoverre dit onder ingeving van de
heilige Geest schriftelijk wordt vastgelegd.” “De heilige Overlevering bewaart het
woord van God, dat door Christus, de Heer, en door de heilige Geest aan de
apostelen is toevertrouwd, en geeft het integraal door aan hun opvolgers, opdat zij,
verlicht door de Geest van de waarheid, dit door hun prediking trouw bewaren,
verklaren en verspreiden”.
Hieruit volgt dat de kerk, waaraan de overdracht en de interpretatie van de
openbaring is toevertrouwd, “niet uit de heilige Schrift alleen haar zekerheid put
omtrent al het geopenbaarde. Derhalve moet men beide met een zelfde liefde,
eerbied en respect aanvaarden en vereren”. (blz.34 kat.)

De rk-kerk heeft de apocriefen in haar Bijbel en gebruikt deze boeken in haar
onderwijs.
Commentaar werkgroep.
Wij kunnen het hier niet mee eens zijn. Voor de protestanten is alleen de heilige
Schrift maatgevend. De apocriefe boeken Tobias, Judith, Wijsheid Eccleciastus,
Baruch, Makkabeeën 1 en 2 en enkele hoofdstukken bij Esther en bij Daniël, worden
eveneens door de protestanten niet geaccepteerd.

De rooms-katholieke doop.
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“Het doopsel is de geboorte tot het nieuwe leven in Christus. Het is naar de wil van
de Heer noodzakelijk voor het heil, net zoals de kerk, waarvan het doopsel de poort
is.” (blz. 287 kat.)
“De vrucht van het doopsel of de doopgenade is een rijke werkelijkheid met als
inhoud: de vergeving van de erfzonde en van alle persoonlijke zonden; de geboorte
tot het nieuwe leven waardoor de mens een aangenomen kind van de Vader, een
lidmaat van Christus, een tempel van de heilige Geest wordt. Door het feit zelf
wordt de gedoopte ingelijfd in de kerk, het lichaam van Christus, en wordt hij het
priesterschap van Christus deelachtig.” (blz. 287 kat.)

Commentaar werkgroep.
De doop is volgens de Bijbel geen mystieke handeling van de priester, waardoor
iemand wedergeboren wordt tot een kind van God. In 1Petr.3:21 staat: “Als
tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke
onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van
Jezus Christus.” De moorse kamerling in Hand.8:26-40 mocht gedoopt worden door
Filippus, omdat hij van ganser harte geloofde in Jezus Christus en Zijn
verlossingswerk als Zoon van God. De doop is niet iets sacrementaals waarbij er
wezenlijk iets gebeurt. Het is een uiterlijke getuigenis van iets wat innerlijk gebeurd is
door het geloof. Er worden dus ook geen zonden afgewassen in de doop.

Het sacrament van de eucharistie.
“Tijdens het laatste avondmaal, in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, heeft
onze Verlosser het eucharistie offer van zijn lichaam en bloed ingesteld, om het
kruisoffer door de eeuwen heen te bestendigen tot aan zijn wederkomst en zo aan
zijn geliefde bruid, de kerk, een gedachtenisviering van zijn dood en verrijzenis toe
te vertrouwen: sacrament van goedheid, teken van eenheid, band van liefde,
paasmaaltijd, waarbij Christus genuttigd, het hart met genade vervuld en ons een
onderpand van de toekomstige heerlijkheid wordt gegeven”. (blz. 295 kat.)
“Slechts de priesters die geldig gewijd zijn kunnen de eucharistie voorzitten en
het brood en de wijn consacreren, opdat deze het lichaam en bloed van de Heer
worden.” (blz. 315 kat.)
“Door de consecratie geschiedt de transsubstantiatie van het brood en de wijn in
het lichaam en het bloed van Christus. Onder de geconsacreerde gedaanten van
brood en wijn is de levende en verheerlijkte Christus zelf aanwezig op waarachtige,
werkelijke en wezenlijke wijze, zijn lichaam en zijn bloed, met zijn ziel en zijn
godheid.” (blz. 315 kat.)
De eucharistie als offer wordt ook opgedragen als eerherstel voor de zonden van
de levenden en de doden, en om van God geestelijk of tijdelijke gunsten te
verkrijgen. (blz. 315 kat.)

Commentaar werkgroep.
Bij het vergelijken van de viering van het heilig avondmaal van de protestanten met de
rooms-katholieke eucharistieviering, moeten wij vaststellen dat het verschil een
onoverbrugbare kloof is. De eucharistieviering moeten wij blijven afwijzen, zoals dat
ook gedaan werd ten tijde van de Reformatie. Wij noemen hiervoor een aantal
redenen:
- Tijdens elke eucharistieviering wordt Jezus Christus opnieuw geofferd op het altaar  
  (=gewijde tafel) in de kerk .
- Hiervoor moeten eerst brood en wijn wezenlijk veranderd worden in het lichaam en 
  bloed van Jezus Christus. De verandering geschiedt tijden het gebed van de priester  
  (consecratiegebed) en heet transsubstantiatie.
- De priester en de rk-gelovigen offeren en nuttigen wezenlijk het lichaam en bloed
van 
  Jezus Christus .
- Men betrekt de zonden van gestorvenen ook bij de eucharistieviering.
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In feite heeft men in de rk.kerk opnieuw een offerdienst met altaren en priesters
ingesteld. In vergelijking met de offerdienst in het Oude Testament is het
hoofdverschil, dat de priesters nu geen dieren, maar het Lam van God offeren en
nuttigen. Wij vinden dit onverenigbaar met de overtuiging van de protestanten. Zij
vieren het heilig avondmaal als een gedachtenis aan hetgeen Jezus Christus op
Golgotha voor hen gedaan heeft. Daar stond in feite het echte en laatste altaar. Jezus
Christus laatste woorden op dit altaar waren: “Het is volbracht”. De alsmaar
terugkerende offerdiensten van de rk-kerk op de duizenden altaren doen afbreuk aan
deze  laatste woorden van Jezus Christus.

NB. Als in deze brief het woord protestanten is gebruikt, dan menen wij dat wij ons
moeten beperken. Wij duiden daarbij alleen op die protestanten, die geloven in een
algemene christelijke kerk, waarin volledig wordt beleden, dat de Zoon van God als
mens op aarde is gekomen en door Zijn lijden en sterven op Golgotha Gods heilsplan
heeft vervuld.
Het is ons wel bekend, dat er verschillen zijn in opvatting onder de protestanten over
de viering van het heilig Avondmaal. Wij vinden deze verschillen niet relevant voor
deze brief.

Rooms-katholieke schrijvers over de eucharistie.
- “Het verborgen Manna” noemt professor James T. O’Conner uit New York zijn boek
over de theologie van de eucharistie. Hij vergelijkt de hostie en de wijn, die na de
consecratie door de priester wezenlijk in het lichaam en bloed van Christus zijn
veranderd, met het manna uit de hemel, dat de Israëlieten op wonderbaarlijke wijze
elke morgen ontvingen en konden eten (*1).
In zijn boek: “Genodigd aan de maaltijd des Heren” schrijft père A.M. Roguet uit
Parijs het volgende:
“Met de slotdoxologie van het eucharistiegebed is het wezenlijke van het offer
voltooid. De geslachtofferde Christus is aan de Vader aangeboden, en wij met Hem.
Het enige dat nog overblijft, is dat wij onze deelname aan het offer tot uitdrukking
brengen door de communie”. (*2)
Op de achterkant van de promotie-videofilm van de eucharistie genaamd: “De gift van
de Vader” uitgegeven door de Ignatius Press in San Fransisco staat de volgende
uitspraak van padre Pio of Pietrelcia: 
“Het zal gemakkelijker zijn voor de wereld om te overleven zonder de zon, dan om het
te doen zonder de heilige Mis.” 
Commentaar werkgroep.
Ondanks deze positieve en lovende uitspraken over de eucharistie brengt de deelname
eraan geen zekerheid in het hart van de rooms-katholieke gelovigen. Hun zaligheid
moeten zij op aarde zelf verdienen door goede werken in gehoorzaamheid aan de
rooms-katholieke kerk.
NB. Voor degenen onder u die zich afvragen hoe een rooms-katholiek de
eucharistieviering beleeft, hebben wij aan het eind van deze brief in een aparte bijlage
een aantal citaten weergegeven van het boek “Het geloof van de Katholiek”. Dit boek
is geschreven door dr. N.G.M. van Doornik M.S.G. voor de opbouw van de katholieke
gelovigen en voor degenen, die zoekende zijn en belangstelling hebben voor het
katholieke geloof (Voorwoord blz. 7).

Toenadering tussen protestanten en rooms-katholieken.
- Op 11 oktober 1972 had Kathryn Kuhlman en privé-audiëntie bij paus Paulus VI. Ze
zei na afloop: “Toen ik paus Paulus ontmoette was er een eenheid. Hij had een tolk bij
zich, maar wij hadden geen vertaling nodig.” (*3) De paus gaf haar zijn pauselijke
zegen voor al het werk dat zij deed (*4). In onze brief d.d. 11-9-1995 hebben wij haar
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naam en haar werk genoemd. Zij was één van de eerste charismatische
gebedsgenezers, die de mensen daarbij achterover deed vallen.
- Benny Hinn ervoer tijdens zijn deelname aan de eucharistieviering in een rk-kerk in
Amerillo een persoon in een zijden gewaad, die tastbaar voor hem stond. God
openbaarde aan Hinn die avond, dat deelname aan het avondmaal in werkelijkheid
betekent het eten van Jezus Christus en niet het eten van brood (*5). Voor alle
duidelijkheid willen wij hierbij opmerken dat Benny Hinn Grieks-Orthodox is
opgevoed, maar getuigt een wedergeboren charismatisch evangelisch christen te zijn. 
- De Promise Keepers in Amerika brachten op 4 oktober 1997 een miljoen mensen
bijeen in Washington D.C. tijdens een dagconferentie met de naam: “Op de bres gaan
staan”. Deze grote evangelische beweging heeft op 16 juni 1997 Michael Timmis in
haar hoofdbestuur benoemd. Hij is advocaat en zakenman en daarbij al sinds jaren
leider van de rooms-katholieke charismatische vernieuwing. Deze benoeming kwam
tot stand nadat eerst in het voorjaar van 1997 de geloofsverklaring van de beweging
zodanig was aangepast, dat rooms-katholieke gelovigen zich daar ook in konden
vinden (*6). 
De oprichter van de Promise Keepers, Bill McCartney en de voorzitter van het hoofd-
bestuur, Randy Philips zijn beide lid van de Boulder Valley Vineyard-kerk, die deel
uitmaakt van de charismatische Vineyard-kerken van wijlen John Wimber (*7).
- Evangelicals and Catholics Together, E.C.T. zijn een in 1994 gevormde groep van
voor-aanstaande evangelische en rooms-katholieke leiders in Amerika, die willen
samenwerken. In onze brief d.d. 25-11-1996 hebben wij deze groep reeds genoemd. 
In hun verklaring van 4 oktober 1997 met als titel: “The Gift of Salvation”, geven zij
een gezamenlijk standpunt weer omtrent verlossing door het Evangelie. Zij zeggen
nadrukkelijk, dat zij dit op persoonlijke titel doen en niet namens hun verschillende
gemeen-schappen. Het blad Christianity Today heeft de hele verklaring gepubliceerd
inclusief de lijst met de 33 namen van de ondertekenaars.
Voor ons springen er drie bekende namen uit: Dr. Bill Bright van Campus Crusade for
Christ (in Nederland Agapè), Dr. J.I. Packer schrijver van verschillende goede boeken
en de rooms-katholieke schrijver Dr. Peter Kreeft. Hij schreef het in 1996 verschenen
boek “Ecumenical Jihad”, (Eucumenische Heilige Oorlog). Hierin breekt hij een lans
voor een gezamenlijke aanpak van het kwaad in de wereld en van het humanisme door
alle godvrezende christenen, door alle godvrezende joden en door alle godvrezende
moslims. 
- De Broederschap van Pinkstergemeenten doet in haar blad “Parakleet” regelmatig
verslag van het contact van de wereldwijde Pinkstergemeente met Rome. In onze brief
d.d. 25-11-1997 hebben wij dit even aangeraakt o.a. met de volgende zinsnede: “Wist
u dat de Broederschap van Pinkstergemeente toenadering zoekt tot de rooms-
katholieke kerk?”. Over deze zinsnede is enige correspondentie geweest, als zou dit
niet juist zijn weergegeven. Wij realiseren ons dat in Nederland de Broederschap geen
toenadering zoekt tot de rooms-katholieke kerk en willen dit dan ook in deze brief
corrigeren. Blijft het feit, dat de wereldwijde Pinkstergemeente vanaf 1972 in gesprek
is met de kerk van Rome. Dit is in dat jaar begonnen op advies van ds. David du
Plessis uit Zuid-Afrika. De Broederschap stuurt daarvoor regelmatig een waarnemer
naar de gespreksbijeenkomsten. In 1997 waren er zeven vertegenwoordigers van de
wereldwijde Pinksterbeweging en tien rooms-katholieke vertegenwoordigers, als
gesprekspartners in Rome aanwezig. De Parakleet spreekt in positieve zin over het
dialoog. Zij vermeldt nog dat ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het
dialoog kardinaal Cassidy, hoofd van de pauselijke raad ter bevordering van de
christelijke eenheid de bijeenkomst met een bezoek vereerde (*8).
- De Raad van Kerken in Nederland organiseert op 25 april a.s. in Kampen een
kerkendag met het thema: “Uit op verzoening”. In deze Raad is de samenwerking
tussen de protestantse kerken en de rooms-katholieke kerk al een gepasseerd station.
Men besteedt nu aandacht aan de oecumene met andere godsdiensten, hetgeen 
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wereldwijd reeds lang gedaan wordt door de Wereldraad van Kerken. Er zullen in
Kampen gesprekken te beluisteren zijn met hindoes, boeddhisten en moslims. Men
kan rondgeleid worden in de plaatselijke moskee van de Turkse gemeenschap. De
Evangelische Alliantie, waarin bijna alle evangelische kerken, gemeenten of instanties
verenigd zijn, zal dit keer voor het eerst aanwezig zijn. Weliswaar zal dit slechts zijn
in de hoedanigheid van waarnemer, maar de coördinator ds. Mijnke Bosman
beschouwt dit toch als een verbreding van de oecumene (*9).
- Kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht hoopt op een groot aantal katholieken
op de Kerkendag, 25 april in het “protestantse bolwerk” Kampen. De dag belooft een
“boeiende en veelkleurige” eucumenische happening te worden maar mag niet beperkt
blijven tot een “christelijk onderonsje”. Aldus schrijft de kardinaal (*10).

N.B. Tijdens de Kerkendag zal in één van de vele bijeenkomsten professor C. den
Heijer spreken over het onderwerp: “Verzoening” (*11). Hij is degene die in
Nederland veel stof heeft doen opwaaien met de bewering, dat Jezus Christus geen
verzoening voor de zonden van de mensheid heeft teweeggebracht aan het kruis op
Golgotha (zie onze brief dd. 28-2-1997 blz.1).

Conclusie en onderwerp volgende brief.
De protestanten, die het verlangen hebben toenadering te zoeken met de rk-kerk,
dienen zich daarbij wel te realiseren, dat zij in aanraking komen met een grotendeels
onbijbelse leer. De eucharistieviering doet naar onze mening afbreuk aan de bijbelse
betekenis en waarde van het sterven van Jezus Christus op Golgotha. Hetzelfde
gebeurt door de plaats van Maria als middelares (Mediatrix). De rk-kerk verkondigt
dit steeds luider. Wij zullen in onze volgende brief hier aandacht aan schenken.
Vanwege deze vrij intensieve onderwerpen, moeten wij het eerder aangekondigde
onderwerp over de leer van Robert Schuller uitstellen. Wij beloven dat dit laatste geen
afstel zal worden.

Buitenlandse bezoekers.
- Benny Hinn komt naar Nederland medio dit jaar. Hij zal dan twee dagen Miracle
Crusades houden in Amsterdam. Voor ieder die daarheen wil gaan, raden wij aan om
eerst het boek “The confusing world of Benny Hinn” te lezen. Dit boek is onthutsend
en verhelderend (zie geraadpleegde literatuur).
- Na Rodney-Howard Browne en de Torontoblessing, kan men nu dit jaar tijdens de
bijeenkomsten van van Eurospirit met de Pensacola opwekking kennis maken. Het
Christian Research Instituut heeft in haar Journal van november/december 1997 een
uitgebreid artikel gepubliceerd. Media Spotlight heeft een rapport van maar liefst 35
pagina’s eraan gewijd. De schrijver Hank Hanegraaff, respectievelijk de schrijver Al
Dager, komen tot de conclusie dat de Pensacola-opwekking bijna synoniem is aan de
“Toronto-Blessing”. Evenals wij in onze vorige brief schreven, zijn zij niet van
mening, dat dit een beweging van Gods Heilige Geest is.
Iemand meldde ons recent, dat men in een gemeente die hij bezocht de Pensacola-
blessing reeds enige tijd beoefende. Hij doelde o.a. op de vreemde geluiden, die men
maakt als men barensweeën heeft, de z.g. birthing (zie brief dd. 29-11-’97 blz. 8). Vier
mensen van die gemeente hadden vanuit Pensacola in Amerika de “blessing”
overgebracht (impartation).

Warm aanbevolen.
Jef Friens, een rooms-katholiek in België kwam na veel omzwervingen o.a. via yoga,
zen en transcendente meditatie (tm) tot persoonlijk geloof in Jezus Christus als zijn
verlosser en zaligmaker. Hij heeft hierover een boek geschreven, waarin hij zijn
ervaringen beschrijft en waarin hij ook heel duidelijk de gevaren van de meditatie
door middel van yoga, zen en tm weergeeft. Ook over de christelijke meditatie geeft
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hij zijn beschouwing maar dan gezien vanuit zijn wedergeboren leven in Christus. Wij
bevelen zijn boek van harte aan. Het kan ook heel goed gebruikt worden in contacten
met rooms-katholieken omdat zijn schrijfstijl niet kwetsend is voor hen. Het boek
heeft als titel “Herbouw de Muur” (ISBN 9074901042).

Namens de werkgroep,

Rien v.d. Kraats

Lijst van de aanhalingen.
   *1) Blz. Blz. 293 van het boek “The Hidden Manna”, prof. James T. O’Conner, New York met voorwoord van 
        de kardinaal van New York, John O’Conner.
  *2) Blz. 134 van het boek “Genodigd aan de maaltijd des Heren”, père A.M. Roguet uit Parijs; Nederlandse 
        vertaling met aanbeveling van kardinaal Johannes Willebrands.
  *3) Blz. 6 van rapport “The Spirit of Pentecostal Unity”, uitgave Penhold Book & Bible House, U.S.A.
  *4) Blz. 27 en 28 met foto van rapport in stripuitgave “Double Cross vol. 13, uitgave Chick Publications, USA. 
  *5) Blz.132 en 133 van boek “The confusing World of Benny Hinn”, W.E. Nullally e.a., U.S.A. 
  *6) Blad “The Berean Call”, Dave Hunt U.S.A. uitgaven september en november       1997.
  *7) Blad “Chritianity Today”, U.S.A. uitgaven juni en november 1997.
  *8) Blad “Parakleet nr. 3 van 1997 blz. 15.
  *9) Nieuw Kamper Dagblad d.d. 11-2-1998.
*10) Artikel in blad “een twee een” dd. 13 maart 1998, uitgave Afd. Pers & Communicatie secr. RKK.
*11) Programmablad Kerkendag blz. 15 rechtsboven.

Geraadpleegde lectuur.
- Katechismus van de Katholi eke Kerk, Ned. uitgave 1995.
- “Het geloof van de Katholiek”, dr.N.G.M. van Doornik M.S.G., Uitgever Het 
  Spectrum Utrecht 1953.
- “The Motherhood of the Church”, père Henri de Lubac, Parijs ISBN 0-89870-014-0.
- “The Hidden Manna”, prof. James T. O’Conner, New York ISBN 0-89870-288-7.
- “Genodigd aan de maaltijd des Heren”, A.M. Roguet, Parijs ISBN 90 317 0266 8.
- “Houding,  handelingen en gebaren bij het vieren en omgaan met de eucharistie”, 
  Nationale Raad voor Liturgie, ISBN 907045274X
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