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Nieuwsbrief nr. 22                                
Zevende jaargang
Verschijnt 3 à 4 maal per jaar
Oplage ca. 1050

Kampen, 30 juni 2001

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,
Op onze vorige brief hebben wij voor het merendeel goe
gekregen. We waren blij, dat de redactie van het blad Ui
Toronto-Blessing in haar blad van april jl. nog eens duid
verder gaan met specifieke onderwerpen in deze brief, w
reacties van lezers. De vraag over gebedswandelingen he
behandeld, omdat dit eigenlijk een aanvulling is op de vo
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Volgens deze vragensteller zijn er genoeg andere, opbou
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in onze evangelische/charismatische beweging. We doen
van genieten of zelfs maar interessant vinden. U mag ge
als wij zien, horen of lezen wat er zoal gebeurt onder de 
neiging de zaak er maar bij neer te gooien en iets leukers
de Bijbel ter hand nemen, zien we dat het een christenpli
verdedigen en pal te staan voor de waarheid. Al heel sne
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Bijna allemaal zijn zij tegen de gevestigde mening van h
Zij waren onder hun tijdgenoten echt niet de meest gelie
het eerste slachtoffer van en werd door zijn broer vermo
om die reden veracht en uiteindelijk gedood aan het krui
Hij zei waar het op stond, zelfs tegen de in hoog aanzien
wel in het openbaar. Gal.2:11-14. Als het om valse lerin
uitdrukkingen, die u en wij niet in onze mond durven te 
evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen h
De auteurs van de brieven van het Nieuwe Testament ge
grote bezorgdheid over valse leringen, die de gemeenten
zullen doen. Zij waarschuwen ervoor, dat dezen niet alle
buiten de gemeenten, maar ook van leden binnen de gem
2Petr.2:1,1Joh.2:19, Judas1:4. Wij nemen daarom de vri
onze tijd, te waarschuwen tegen misstanden en valse leri
Jezus Christus. Wij beperken ons tot de evangelische/ ch
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Waarom belicht de werkgroep naast negatieve zaken ook geen positieve zaken?
Volgens sommige lezers zou dit wat meer evenwicht geven aan onze brieven. Wij
hebben deze suggestie verschillende keren overwogen, maar hebben besloten dit toch
niet te doen. Naar onze mening is dit de taak van de voorgangers en oudsten van de
diverse gemeenten. Zij moeten hun leden opbouwen, zodat dezen groeien in het geloof.
Dit kunnen zij doen en in vele gevallen gebeurt dit ook door middel van bijbelstudies,
prediking, pastorale gesprekken, enz. Zij kunnen dit ook doen door het schrijven van
artikelen voor hun eigen gemeenteblad of voor een landelijk blad. Wij hebben niet de
indruk dat er naast al deze mogelijkheden behoefte is aan meer. Dat neemt niet weg, dat
wij het erg op prijs zouden stellen als er meer diepgang zou komen in de diverse
artikelen en in de prediking in de samenkomsten. Laat de gemeenteleden maar gerust
meer  nadenken tijdens de samenkomst en laten zij zich meer verdiepen in Gods
Woord. Wat langer uitleg van de Bijbel en wat minder lang zingen zou het geestelijk
peil al ten goede komen. Ook zou het aantal verhalen per preek minder kunnen en meer
plaats kunnen maken voor meer bijbeluitleg. In een bepaalde samenkomst werd het
opdragen van enkele kinderen aangekondigd door poppenkast met twee  op de muppets
lijkende figuren. De prediker zelf begon zijn boodschap met een aantal “evangelische”
moppen.*01. Zou dit vermaak niet beter vervangen kunnen worden door echte
Woordverkondiging? 

Mag een gemeentelid kritiek hebben op de prediking en de bediening in een
samenkomst?
Verschillende lezers hebben ons in de loop van de tijd geraadpleegd over de tekst:
“Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad” Ps.105:15. Zij
werden met deze uitspraak geconfronteerd door hun voorganger, oudste,
medegemeentelid of door de gastprediker. De tekst werd in de meeste gevallen nogal
dreigend uitgesproken of de inhoud van de tekst kwam als zodanig over. In verband
hiermee hebben wij in onze brief nr.7 d.d. 25-11-96 de tekst apart  behandeld en in zijn
context geplaatst. Het blijkt dat deze tekst op Abraham en zijn gezin slaat, en bedoeld is
voor koning Abimelek, toen deze Abrahams vrouw Sara in zijn harem op wilde nemen.
Gen.20. In Ps.105:15 wordt dit voorval nog eens aangehaald. In 1Sam.26:9 spreekt
David woorden van gelijke strekking, als in de oorlog met Saul zijn legeroverste Abisaï
hem wil verleiden om koning Saul te doden. David zegt dan: “Breng hem niet om, want
wie slaat ongestraft zijn hand aan de gezalfde des Heren?”. Ook hier geeft de context
geen enkel houvast, als het gaat om geen kritiek te mogen uiten op de leer van
voorgangers en predikers. Deze tekst wordt in deze gevallen geheel ten onrechte
gebruikt. In plaats daarvan is een luisterend oor naar de betreffende gemeenteleden
beter op zijn plaats.Van de  gemeenteleden mag verwacht worden, dat zij zich t.o.v. hun
voorgangers, oudsten en gastpredikers gedragen zoals de Bijbel dat leert. Paulus zegt in
1Tess.5:12 hierover het volgende: “Wij verzoeken u, broeders, hen die onder u zich
moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen, en hen zeer
hoog te schatten in liefde, om hun werk. Houdt vrede onder elkander.” In de praktijk is
een en ander niet altijd verenigbaar, maar wij kunnen er wel naar streven.

Gelooft de werkgroep wel in gezamenlijk gebed?
Enkele lezers uiten hun bezorgdheid als zou de werkgroep niet achter gezamenlijk
gebed staan. Wij kunnen u geruststellen. Als er iets is, wat wij van belang vinden in ons
geestelijk leven, dan is dat het gebedsleven. De hele Bijbel is doordrenkt van verhalen
over biddende mensen, van aansporingen tot bidden en van gebedsverhoringen. Jezus
Christus, onze Leidsman in het Geloof, heeft tijdens zijn verblijf op aarde veel tijd
vrijgemaakt om te bidden en heeft dat ook aan ons geleerd. Dat dit ook gezamenlijk
dient te gebeuren, leert ons o.a.de tien dagen van gebed van de discipelen tussen
Hemelvaartsdag en Pinksteren.Hand.1:14. Een prediker, die hier onlangs over sprak,
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merkte op, dat dit gezamenlijk gebed eigenlijk de start is geweest van de Gemeente en
dat met Pinksteren deze Gemeente zichtbaar gemaakt werd door de uitstorting van de
Heilige Geest. Wij zijn daarom voorstander van gezamenlijke bidstonden: in de
gemeente, in de plaats of in de regio of zelfs voor het hele land. Wij horen hier fijne
berichten over. Waar wij in de vorige brieven op gewezen hebben, zijn misstanden die
in een aantal gevallen plaats vinden. Er zijn geen speciale omstandigheden of formules
voor gebeden om God tot antwoorden te “dwingen”. Verder is het aantal biddende
christenen niet doorslaggevend voor de beantwoording van gebeden. Ook al bidden wij
met een miljoen mensen, dan is er geen enkele bijbelse garantie dat het gebed meer of
eerder beantwoord wordt. De Bijbel vergelijkt het doen van gebeden met het offeren
van lieflijk reukwerk voor het aangezicht van God. “Laat mijn gebed als reukoffer
voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer”. Ps.141:2. In
het laatste boek van de Bijbel wordt deze gedachte versterkt. “En toen  het de boekrol
nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder,
hebbende elk een citer en gouden schalen  vol reukwerk; dit zijn de gebeden der
heiligen.” Openb.5:8. “En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen,
steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op“. Openb.8:3,4. Is het niet een
geweldige gedachte, dat wanneer u een gebed opzendt, dit als een lieflijke reuk voor
Gods aangezicht komt? En niet alleen uw gebed, maar alle gebeden van dat ogenblik,
die door andere christenen (heiligen) opgezonden worden, mengen zich met uw gebed
voor de troon van God. Welke christen zou hierbij willen ontbreken?

Enkele bemoedigingen van lezers.
“Vooraleerst wil ik u bemoedigen in uw goede werk. Ga zo door! Ik heb al enige tijd
geleden uw brieven gelezen via een broeder van onze kerk. Ik zou voortaan ook graag
uw brieven rechtstreeks willen ontvangen op het volgende adres….” 11 juni 2001
“In verband met het feit dat wij ons ongerust maken over de ontwikkeling en
beïnvloeding van de zgn. ”Toronto” blessing, zouden wij graag met u in contact willen
komen  Wij hoorden van de door uw werkgroep reeds uitgegeven studies. Onze namen
zijn: ….”  4 juni 2001.
“Gaarne zou ik van u  de nieuwsbrieven over Geene willen ontvangen. Ik heb drie
boekjes van hem van iemand gekregen, van het begin af stonden ze mij tegen. U schrijft
enkele artikelen over onderscheid der geesten in uw uitgaven. Na 33 jaar christen zijn ,
weet ik wel het verschil tussen echt en kits. Ook wat de “Toronto” blessing betreft idem
dito. Iemand die ik jaren geleden tot de Heer geleid heb, viel me later aan omdat ik de
T.b. afwees. U hebt gelijk als u schrijft dat het in veel gemeentes doorsijpelt. Wat mij
bezig houdt is dat vele christenen ervaring zoekers zijn geworden. Het woord van Jezus
wordt niet meer geloofd: “waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik
in hun midden” Mat.18:20, maar er moet wat gebeuren, dan is er een geest aan het
werk, welke geest dan ook! Indien u wilt kunt u ook de artikelen mailen”.  20 mei 2001
“Geliefde broeders en zusters van de werkgroep “Terug naar de Bijbel”, bij deze zou ik
willen vragen mij ook de brieven dit jaar te willen blijven toesturen. Ze zijn een goede
steun om stand te houden en ook om te weerleggen, de stroom van valse en dwaal leren,
die ons momenteel overstromen, ook in België. Ik wens en bidt dat u verder zult blijven
gaan in het goede spoor tot zegen van alle christenen en anderen die “Terug naar de
Bijbel” willen. In Christus…. 10 april 2001. 
“Bedankt voor je e-mail met de tot dusver verschenen brieven. De inhoud is mij uit het
hart gegrepen. Zou je ook de nummers 1 t/m 19 kunnen mailen? Ik kan dan een aantal
gedeelten verwerken in mijn spreekbeurten in het land.” 17 april 2001.

Gebedswandelingen, hoe denkt de werkgroep daarover?
Wanneer dezen in alle eerbied verlopen is er niets op tegen. Wel zijn wij van mening
dat er geen verschil in “effect” bestaat tussen gezamenlijk hardop bidden in een zaal of
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op de openbare wegen.In de praktijk zal bidden binnen geconcentreerder kunnen
gebeuren, dan bidden buiten tussen het verkeer en andere afleidingen. Een voordeel van
bidden ter plekke is wel, dat de betrokkenheid van de bidders groter is. Men wordt
a.h.w op de harde feiten gedrukt. Als men de ongelovigen in hun weldoortimmerde
huizen ziet, of als men drugsverslaafden ziet rondhangen met een wezenloze blik in hun
ogen, of als men talloze mensen zich in het uitgaansleven ziet storten, of als men de
mensen de hun aangeboden traktaten ziet verscheuren en soms vloekend hun weg ziet
gaan, dan krijgt het gebed toch een meer gepassioneerde inhoud. 
• Denkt men echter dat er een speciale kracht aan het gebed verleend wordt, terwijl

men om het object van het gebed heen wandelt, dan hebben wij onze bedenkingen.
Sommige gemeenten organiseren een gebedswandeling om de plaats, waarin zij
wonen of om de wijk waar hun kerkgebouw staat. Zij menen, dat hierdoor God
beter in staat is, ongelovigen in het “omsingelde” gebied te bereiken. Zij breken op
deze manier de grond open voor een vruchtbare evangelisatie door het slechten van
vijandelijke bolwerken. Deze gedachtegang is voor het eerst in bredere christelijke
kringen gepropageerd door de Engelsman, Graham Kendrick, een bekeerde,
talentvolle zanger. Hij heeft ook liederen gecomponeerd, waarvan u er enkele terug
vindt in de Opwekkingsbundel. Hij is ook de organisator van grote
gebedswandelingen in Engeland en in andere landen.

• De voorstanders van gebedswandelingen menen steun voor hun zienswijze te
vinden in het verhaal van Abraham. Toen God hem beloofde dat hij het land
Kanaän, waar hij zich op dat moment bevond, in bezit zou krijgen, zei Hij het
volgende: “Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal Ik het
geven”. Gen.13:17. Zij noemen Abraham de pionier van de
gebedswandelingen.*02. Daarnaast wordt het verhaal van de val van de muren van
Jericho in de oudtestamentische tijd, veelvuldig aangehaald.*03. De wandelingen
van het volk Israël  om deze stad worden als voorbeeld genomen, hoe men in onze
tijd geestelijk een bolwerk slecht. Men meent, dat door in letterlijke zin rond te gaan
om het vijandelijk gebied, de vijand moet wijken. Daarbij wordt ook nog vaak de
tekst geciteerd, die God tot Jozua sprak voor deze het beloofde land binnenging nl.
“Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes
gesproken heb”. Joz.1:3. Wij hebben hier te maken met een Hebreeuws gezegde,
dat veroveren betekent. Hoewel dit prachtige voorbeelden zijn om ons geloof te
versterken, correspondeert het niet met de manier waarop de Bijbel gelezen dient te
worden (de hermeneutiek). Als men dingen, die in het Oude Testament beschreven
staan, letterlijk gaat interpreteren en op zichzelf gaat toepassen, komt men in
drijfzand terecht. Men zal dan ook, net als Jozua het zwaard ter hand moeten nemen
en mensen om moeten brengen, die niet in God geloven. Daarbij komt nog dat de
val van Jericho uniek is in de geschiedenis. Na Jericho moest Jozua elke andere stad
gewoon met zijn soldaten veroveren door middel van oorlogsvoering. Het wonder
van Jericho herhaalde zich niet.

• Vanuit het Nieuwe Testament menen de voorstanders van gebedswandelingen zich
gesteund door de uitzending van de zeventig discipelen. Luk.10:1-20. Volgens hen
wandelden deze groepjes ( twee aan twee) door alle plaatsen heen  om de grond te
breken voor de prediking van Jezus, die erop volgde. Het verhaal is echter anders,
want als zij bij Jezus terugkomen, dan vertellen zij opgewonden wat zij allemaal
beleefd hebben. In opdracht van Jezus hadden zij de komst van het Koninkrijk van
God gepredikt en hadden zij tekenen en wonderen gedaan, zieken genezen en boze
geesten uitgeworpen. Jezus stuurde hen ook uit als arbeiders in zijn wijngaard, maar
niet als gebedswandelaars. Ook in de verhalen van Abraham en Jozua wordt niet
gerept over gebed. De Israëlieten liepen zelfs zwijgend om Jericho heen, dit op
bevel van Jozua. “Jozua nu had het volk bevolen: Gij zult niet juichen en uw stem
niet laten horen, ja, laat er geen woord uit uw mond uitgaan tot op de dag dat ik u
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zeg: Juicht!- dan moet gij juichen”. Joz.6:10. In dit verband is het goed om Jezus
oordeel over het bidden van de farizeeërs op de hoeken van de straten erbij te
betrekken. Zij baden hardop, zodat de mensen het konden horen en hun gebed
geweldig zouden vinden. Uiteraard doen de gebedswandelaars in onze tijd dit niet,
zij bidden niet om door de omstanders, maar door God gehoord te worden. Jezus
onderwijst zijn discipelen om niet in het openbaar te bidden, maar in de
binnenkamer. Hij zegt: “Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw
deur en bidt tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene
ziet, zal het u vergelden” Mat.6:6. Ook leert Jezus, dat de hoeveelheid woorden van
een gebed niet belangrijk is, want zegt Hij: “En gebruikt bij uw bidden geen omhaal
van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door veelheid van woorden
verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want (God) uw Vader weet,
wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. Mat.6:7,8.

• De gebedswandelingen worden  in een aantal gevallen ook gebruikt om de
territoriale geesten, die men boven een bepaald plek of gebied meent te weten, te
verjagen door schuldbelijdenis en het verbreken van de afgodische machten. In onze
vorige brief hebben wij hier uitgebreid bij stilgestaan. Wij hebben daarin
aangetoond, dat deze zaken niet corresponderen met de Bijbel. 

• Samenvattend zijn naar onze mening gebedswandelingen goed om de bidders direct
te confronteren met de nood van de mensen waar zij voor bidden. Als aanvulling op
de bidstonden binnen in het kerkgebouw of zaal hebben zij hun nut. Zodra men
echter aan deze wandelingen een bepaalde “magische” kracht gaat toekennen, is
men op de verkeerde weg. Bijbels gezien zijn er geen argumenten voor openbare
bidstonden. Jezus leert ons eerder het belang van bidden in de binnenkamer.

Vlaggen en banieren in samenkomsten en gebouwen.
“Een beetje onwennig nemen wij plaats. De conferentie gaat beginnen. De muziekgroep
maakt zich gereed. Plotseling wordt een oorverdovend lawaai over ons uitgegoten. Zou
er iets mis zijn met het geluid vragen wij ons af. Nee, deze geluidssterkte zouden wij de
hele conferentie horen. De overige honderd conferentiegangers gaan staan en zingen vol
overgave mee. Het meezingen is gemakkelijk, want de muziek herhaalt de liederen
minstens twintig keer. Tijdens het zingen komen enkele zusters naar voren met vlaggen.
Enkele kinderen die ook meegekomen zijn krijgen kleine vlaggen in hun handen
geduwd. Verbaasd vragen wij ons af wat er nu gaat gebeuren. Wij zijn blijkbaar de
enigen die dit vreemd vinden Hebben wij iets gemist de laatste tijd? Dan beginnen de
vlaggendragers met hun vlaggen te zwaaien. Elk heeft twee vlaggen die kruislings
bewogen worden op de maat van de muziek, terwijl de zaal de liederen zingt. Plotseling
wordt het stil in de zaal. Opgelucht kijken wij naar het podium, maar niet voor lang.
Want uit de microfoon klinkt de stem van de spreker met bijna evenveel decibellen als
de muziekgroep. Leg alle religieuze kennis, die jullie tot nu toe bijgebracht is af en
luister naar de nieuwe openbaringen van God. Laat iedereen naar voren komen met een
kledingstuk en dat voor mij neerleggen op het podium. Het is een tastbaar bewijs, dat u
alles wilt afleggen. Wij brengen geen vest, shawl of stropdas en blijven een beetje
gegeneerd op onze stoelen zitten. De spreker is niet al te bescheiden, hij noemt zich een
profeet, die deze revolutionaire dingen namens God moet verkondigen. De Bijbel
gebruikt hij alleen als handvulling om zijn betoog kracht bij te zetten. Het gaat allemaal
veranderen in Nederland is zijn voorspelling. Als de muziekgroep de bijeenkomst
afsluit, schreeuwen wij in elkaars oor, dat wij naar buiten gaan. Bij de deur hangt een
vlag met een gouden leeuw erop aangebracht, “de Leeuw van Juda” staat eronder. De
majestueuze houding wordt uitgebeeld door een kroon op zijn kop en een katachtige
sprong. Verbeelden wij het ons, beweegt hij zich? Wil hij soms ook naar buiten? Het
zou ons niet verbazen”. Ervaringen van twee teamleden. *06.
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Sinds deze conferentie in 1994 is er veel gebeurd in geestelijk Nederland. Waren de
vlaggen in de samenkomst toen nog vreemd, nu is het in een aantal gemeenten een vast
onderdeel van de zangdienst. Er zijn sindsdien workshops gehouden, video’s gemaakt,
vlaggen ontworpen en boeken geschreven. Gemeenten, die nog geen vlaggen gebruiken
worden onrustig en vragen zich af of zij dit ook moeten gaan doen. Hebben wij hier nu
te maken met een geestelijke “modegril” of is het inderdaad een (nieuwe) opdracht van
God, zoals de bovengenoemde spreker/ profeet aangaf?
• John en Jackie Howard, een Nederlands voorgangersechtpaar uit Rotterdam, heeft

zich een aantal jaren ingespannen om het vlaggen in gemeentes te introduceren. Zij
zijn waarschijnlijk de eersten in Nederland, die de Toronto-Blessing omarmd
hebben. 07. John is een ex-nachtclubartiest, componist, ontwerper en schrijver. (zie
de achterkant van hun boek). Hij is tevens prediker en voorganger en heeft
deelgenomen aan de oprichting van het Powermagazine als hoofdredacteur. (sinds
enkele jaren heet dit blad Charisma). In 1998 schreven zij een boek; “Gods heftige
emoties”, waarin zij een lans breken voor creatieve activiteiten in de gemeentes. Zij
schrijven o.a. : “Plaatsnamen als Toronto en Pensacola zijn synoniemen geworden
voor geestelijke vernieuwing. Maar daar zal het niet bij blijven. God is zijn totale
herstelplan aan het ontvouwen om zijn kinderen voor te bereiden op de spoedige
komst van Koning Jezus. Deze voortekenen van wat wij opwekking noemen zijn aan
de gang,  met vele tegenstanders langs de lijn; tegenstanders (d.i. anti-) van de
zalving ( d.i.-christ) van God.”. * 08.(Het is erg kort door de bocht om
tegenstanders zo te betitelen. red.) Waar dans en zwaaien met vlaggen (creativiteit)
ontbreken, heeft de duivel iets uit de gemeente weggehaald.“Daarom is dit boek
geschreven: om terug te nemen wat de duivel van Gods kinderen gestolen heeft”.
*09. Een van de dingen die zij benadrukken is het gebruik van vlaggen in de
gemeentes. Jackie heeft al eerder hier propaganda voor gemaakt o.a. door het
schrijven van een boekje : “Vlaggen en Banieren”.(uitverkocht). Het echtpaar is
voorstanders van het houden van processies. Zij zeggen hiervan: “Door feest te
vieren over behaalde overwinningen (en dit te visualiseren door er banieren van te
maken), valt de schrik op onze vijanden en bewaren we de daden van God voor ons
nageslacht”. * 010. De schrijvers halen hierbij ter ondersteuning 2Kron.20:26-30
aan.

• Het echtpaar Immanuel en Jannine Livestro uit Putten, zegt in 1998  de roeping te
hebben ontvangen om mensen via aanbidding in vrijheid te stellen *11. Dit houdt
o.a. in dat zij workshops houden over dans en het gebruik van vlaggen.

      Op 25-03-08 deelde Immanuel ons mee, dat zij uit elkaar zijn gegaan en verzocht
ons om het gedeelte over vlaggen waarin zij betrokken zijn te schrappen.
• Omdat er steeds meer vraag kwam naar vlaggen, heeft het echtpaar Henk en Tineke

van de Akker uit Harderwijk, het initiatief genomen om de vlaggen te gaan maken.
Zij noemen hun werk Holy Art.(heilige kunst) Dit gebeurt overeenkomstig de
persoonlijke wensen van de aanvrager en kan in allerlei vormen plaats vinden. De
kleuren van de vlaggen zijn volgens Immanuel Livestro in de Bijbel terug te vinden
en hebben speciale betekenissen. Dit legt hij uit in zijn boekje “God houdt van
kleuren”. Het voert te ver om deze hier op te noemen en elke betekenis weer te
geven. De kaft van zijn boekje vertoont een regenboog, aangevend dat de kleuren
van de regenboog, het teken van Gods verbond met Noach in het Oude Testament
bij de vlaggen gebruikt kunnen worden.

 
Wat zijn vlaggen en wat is de oorsprong? 
Het is verbazingwekkend om in de geschiedenis te zien hoever vlaggen in de tijd terug
gaan en hoe belangrijk vlaggen eigenlijk zijn. Wij maakten hiervoor o.a. gebruik van
een vlaggen-encyclopedie in de openbare leeszaal.*05. De omvang hiervan was meer
dan 350 grootformaat bladzijden, waarin de banistiek, de leer van vlaggen,
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opgeschreven is. Daarnaast besteedt de Grote Winkler Prins  (WP) ook een aantal
bladzijden aan vlaggen. Het is moeilijk verschil aan te geven tussen vlaggen, banieren,
vaandels of vendels. Zij worden vaak door elkaar gebruikt.Wij zullen voor de
duidelijkheid alleen het woord vlaggen gebruiken, waarbij u dus wel moet bedenken,
dat de andere benamingen hier ook onder vallen.
• Al in heel vroege tijden waren er vlaggen. De  Assyriërs, Egyptenaren, Griekse

steden, Perzische koningen, Japanse vazallen, enz. gebruikten vlaggen. Deze waren
in het begin aan een speer bevestigd. In het Oude Testament worden zij voor het
eerst genoemd bij de beschrijving van het tentenkamp van de Israëlieten in de
woestijn. Elke stam had zijn eigen vlag, waarop aangegeven was wat voor de stam
kenmerkend was. Bij de legering en het opbreken konden de stamleden dan zien
waar zij moesten zijn. Num.2:2. De betekenis van de vlaggen is in de loop van de
eeuwen in grote trekken zo hetzelfde gebleven. De vlag gaf en geeft de plaats aan
van de groep waar men bij hoort. Tijdens veldslagen waren er soldaten te voet of te
paard, die de vlag omhoog hielden. Deze werden de vaandeldragers genoemd.
Zodra een bepaald terrein was veroverd werd daar de vlag geplant, om aan te geven
dat dit terrein van eigenaar was verwisseld. Als er in onze tijd een schip uitvaart,
dan moet dat altijd onder een bepaalde vlag, dit om aan te geven welk land
verantwoordelijk is voor het schip en bemanning. Op de laatste avond van de
avondvierdaagse, dragen de wandelaars in clubverband de vlag van hun club. De
begeleidende muziekkorpsen hebben ook een vaandeldrager in hun midden,
aangevend welk korps er speelt.

Vlaggen en wedergeboren christenen.
Hebben christenen vlaggen nodig om te laten zien waar zij bij horen? Over het
algemeen hebben zij dit niet en doen dit ook niet. Een uitzondering vormt bv. het Leger
des Heils. Zij dragen vlaggen tijdens hun openbare marsen door de woonplaats. Bij
massale meetings in b.v. stadions, ziet men soms veel vlaggen. Wanneer zwaait men in
de wereld, in onze maatschappij met vlaggen? Langs de route van een rijtoer van het
koninklijk huis, wordt er veel met oranje vlaggetjes gezwaaid. Schuttersgilden
beoefenen bij feestelijkheden het vendelzwaaien. Dit bestaat uit het kunstig heen en
weer of op en neer bewegen van de ontrolde vlag, zodanig dat deze steeds over de hele
breedte zichtbaar blijft en nooit de grond raakt. Bij de boeddhisten wordt met grote rode
vlaggen gezwaaid. Enkele monniken draaien dezen horizontaal in het rond, terwijl
andere monniken er overheen springen met het doel de boze geesten af te schrikken. In
de omgeving van Nepal en Tibet worden vlaggen met gebeden erop in de wind
geplaatst tegen de boze geesten.*13. Het is duidelijk dat dit niet het doel is van het
vlaggenzwaaien in de gemeentes. Wat is het doel dan wel?
Uit de artikelen, boeken en video’s blijkt, dat men dit in het bijzonder doet om de Heer
te loven en te prijzen. Men wil zijn aanwezigheid benadrukken en Hem tijdens het
zingen extra eren. Ook wordt erop gewezen, dat door het zwaaien met vlaggen de
vijand terrein verliest en dat de overwinning van de gemeente groter wordt in de strijd
in de hemelse gewesten. 

Wat zegt de Bijbel over het zwaaien met vlaggen?
In het Oude Testament staan een aantal teksten waarin het woord vlag wordt genoemd.
In de meeste gevallen worden de namen banier, vaandel of vendel gebruikt. Wij willen
hierna enige teksten noemen:
“De Israëlieten zullen zich legeren ieder bij zijn vendel onder de veldtekenen van hun
families; op een afstand zullen zij zich rondom de tent der samenkomst legeren.”
Num.2:2  Context: onderdeel van de organisatie van de plaatsing van de tenten tijdens
de reis naar het beloofde land.
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“Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Here is mijn banier. En hij zeide: “
de hand op de troon des Heren.” Exod.17:15  Context: Mozes heeft zojuist de
overwinning behaald op Amelek, waarbij hij, ondersteund door Aäron en Chur, zijn
armen voortdurend omhoog moest houden om de overwinning te behalen.
“Gij hebt hun die U vrezen, een banier gegeven om zich bijeen te scharen vanwege de
boogschutters” Ps.60:6  Context: gebed om overwinning staat boven deze psalm.
“Heft op de kale berg een banier op, roept met luider stem hun toe; wenkt met de hand,
opdat zij de poorten der edelen binnentrekken.” Jes.13:2  Context: gedeelte uit de
profetie over het einde van Babel.
“Ik zal mijn banier heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en
uw dochters zullen zij op hun schouders dragen.”  Jes.49:22  Context: een gedeelte van
de profetie over de terugkeer van het joodse volk uit ballingschap.
“Heft tegen Babels muren de banier op, versterkt de wacht, zet wachten uit, legt
manschappen in hinderlagen; want hetgeen de Here besloten heeft, dat volvoert Hij
ook: hetgeen Hij over de inwoners van Babel gesproken heeft.” Jer.51:12. Context:
onderdeel van de profetie over de ondergang van Babel. 
In het Nieuwe Testament komen geen teksten voor waarin de woorden vlag, vaandel,
vendel of banier worden genoemd. Wel kunnen we met grote zekerheid aannemen, dat
deze voorwerpen wel bekend waren en gebruikt werden in de tijd van  rondwandeling
van Jezus op aarde en in de tijd van de apostelen.

Conclusie werkgroep.
Het kan zijn dat bovenstaande verhandeling enigszins verward overkomt. Als
verklaring willen wij zeggen, dat dit te maken heeft met de magere kwaliteit van het
beschikbare materiaal. Theologisch is dit zeer zwak, er is moeilijk een lijn in te vinden.
Naar onze mening is het niet juist om het invoeren van het zwaaien met vlaggen in de
gemeentes te baseren op de Bijbel. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat
Jacobus, Petrus, Johannes of Paulus met vlaggen hebben staan zwaaien in hun
gemeentes. Paulus is erg zorgvuldig in het beschrijven van wat er in de gemeentes al
dan niet thuishoort en hoe de gemeentediensten moeten verlopen. Waarom zou hij dit
dan niet meegedeeld hebben of aan Timothëus en Titus hebben opgedragen?  De
aangehaalde teksten uit het Oude Testament staan allemaal in een context, die niet te
maken heeft met het zwaaien van vlaggen. Alle daarin genoemde vlaggen staan vast op
hoge palen om gezien te worden door vriend of vijand. Concluderend menen wij dat het
gebruik van vlaggen in de gemeentes niet in de Bijbel voorkomt. Als men het doet om
de Heer extra te loven en te prijzen, zoals men in samenkomsten in de handen klapt,
met de handen omhoog bidt of zingt, gaat staan tijdens het bidden of zingen is er weinig
op tegen. Uit praktisch oogpunt is het dan beter de vlaggenisten achter in de zaal een
plaats te geven, zodat de andere gemeenteleden minder afgeleid worden. Als men het
zwaaien met vlaggen daarentegen beschouwt als een ceremonie en er bepaalde
geestelijke waarden toekent, door b.v. op deze manier de demonen te verdrijven en
overwinningen (welke?) te behalen, dan raakt men ver van de Bijbel af. De gedachte
van de promotors, als zou het gebruik met vlaggen een geestelijke doorbraak zijn die de
Heer aan hen heeft geopenbaard, wijzen wij af. Naar onze mening is God te groot en te
heilig om zich hiermee te bemoeien of te vermoeien.

Leerzame bijbelstudie “Het zalven met olie in de Bijbel”.
In onze drukke wereld is er bij meerdere christenen behoefte aan verdieping in het
Woord van God om staande te blijven. Wij hebben in ons bezit een heel interessant
artikel over zalving. De schrijver is Anton Waelkens, een Belgische broeder, die
afgestudeerd is aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee en werkzaam is
als aalmoezenier bij de zeemacht. Hij geeft in zijn studie heel zorgvuldig en uitgebreid
alle bijbelse gelegenheden weer waar zalving voorkomt. De studie beslaat dertien
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bladzijden, is helder en kan een verrijking vormen. Het artikel is gepubliceerd in het
blad “Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling 8ste jaargang, 4de kwartaal
1996. Wij hebben toestemming gekregen van de redactie om het werk te kopiëren en
het de lezers aan te bieden. Voor lezers die onze brieven per e-mail ontvangen, is het
helaas niet mogelijk om de studie digitaal te ontvangen. Zij kunnen, indien gewenst, de
studie per gewone post toegestuurd krijgen. Wel graag even uw gewone postadres op de
e-mail vermelden. Als één van u de bijbelstudie reeds in bezit heeft, kunt u deze
misschien doorgeven aan anderen.

Benny Hinn.
De VRT gaf op 14 juni jl. in haar programma Koplopers een uitgebreide  documentaire
van de Amerikaanse wonderprediker. Hoewel de uitzending door de VRT enigszins
negatief gekleurd was, was toch duidelijk te zien hoe Benny Hinn zijn publiek
manipuleerde. De beelden kwamen overeen met die van de vele video’s, die de
werkgroep in haar bezit heeft. Als niet ergens het woord God gebruikt was, waande de
kijker zich in een grote seance van een hypnotiseur. Zijn geldzucht en persoonlijke
rijkdom spraken duidelijke taal; hij leeft in luxe en hij heeft een privé-vliegtuig. Op een
vraag van de Belgische verslaggeefster antwoordde hij zonder aarzelen, dat hij deze
dingen nodig heeft om zijn zware taak uit te kunnen oefenen. Zijn hypnotische kracht
om mensen op het podium tegen de grond te werpen was formidabel. Ook deed hij dit
bij sommige personen verschillende malen achtereen. Zijn genezingskracht op het
podium was buitengewoon, maar bleek na onderzoek van de VRT louter op illusie te
berusten. Niemand bleek achteraf genezen en sommige ernstig zieken, waren enkele
weken na het gebeuren gestorven. Hopelijk hebben de niet-christenen en de christenen,
die gekeken hebben, nu een juist voorbeeld van de bedriegerij en de-geld-uit de-zak-
klopperij  van welvaartsprediker Benny Hinn.
   

Namens de werkgroep,
Rien v.d. Kraats

Lijst met verwijzingen.
*01  video van samenkomst Kom en Zie in Rotterdam d.d. 14-01-01, gastspreker Jan Sjoerd Pasterkamp.  
*02  boek  “Prayerwalking” subtitel Praying on-site with insight. Door Steve Hawthorne and Graham Kendrick 1993, ISBN 0-
88419-268-7; voorwoord John Dawson en aanbevolen door Peter Wagner en George Otis.
*03 boek “Prayerwalking” hoofdstuk 4.
*04          idem                    hoofdstuk 5.
*05          idem                    hoofdstuk 6.          
*06 conferentie in de Rhemagemeente in Emmen d.d.6 en 7 mei 1964, voorganger Hans Koning en gastspreker o.a. Ashley
McQuicken uit Zuid-Afrika, nu werkzaam in Schelle in België; rapportage Rien en Dik van de Kraats.(zie ook brief nr.4 d.d.30
november 1995 blz.3 bijna bovenaan).
*07 blz. 57 tot 59 van boek “Holy Laughter” van Charles en Frances Hunter  1994, onderzocht door Hank Hanegraaff in boek
“Counterfeit revival” blz. 37.
*08 blz.15 van boek “Gods heftige emoties” John en Jackie Howard.
*09 blz.17  idem.
*10 blz.68  idem.
*11 achterkant video Livestro.
*12 boek “Vlaggen en dansen in de naam van God” blz.36 tot 43.
*13 video BBC uitzending over het boeddhisme d.d 6 mei 2000.

Geraadpleegde boeken, tijdschriften, video’s en cassettebandjes. 
Boek “Prayerwalking”subtitel Praying on site with insight door Steve Hawthorne en Graham Kendrick, 1993 ISBN 0-88419-268-7
Video samenkomst  gemeente Kom en Zie, Rotterdam d.d. 14-01-01.
Boek “Worship” van Graham Kendrick, 1995 ISBN 0-86065-274-2.
Boek “Shout for the victory” van Judith Reno, 1991 ISBN 1-56043-472-4.
Boek “Van traditie naar ware aanbidding” van Hans Koning, 1999 ISBN 90-76086-05-2.
Boekje “God houdt van kleuren” van Immanuel Livestro, 1999 ISBN 90-76086-07-9.
Boek “Vlaggen en dansen in de naam van God” van Immanuel Livestro, 2000 ISBN90-75226-28-4.
Boek “Gods heftige emoties” van John en Jackie Howard, 1998 ISBN90-72256-10-7.
Video 2 “Vlaggen en dansen fundament en lofprijzing, de sleutel tot overwinning” van Immanuel Livestro, 1999 ?.
Artikel blad Uitdaging d.d. juli/augustus 2000 van Jolanda Toenkkes.
Blad Sjofar d.d. december 1999 en januari 2000 van Immanuel Livestro.
Boek “Counterfeit revival” van Hank Hanegraaff , 1997 ISBN 0-8499-1182-6. 
Geen
reclame
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