
1

Nieuwsbrief nr. 24      
Zevende jaargang
Verschijnt 3 a 4 maal per jaar
Oplage ca. 1100

Kampen, 8 april 2002

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,
Vanaf het moment dat Paulus tot bekering kwam en als streng
het evangelie van Jezus Christus inhield, veranderde hij van m
niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die 
die doorkneed was in de schriften door de lessen van Gamalië
geschriften in werkelijkheid leerden. Geen nieuwe menselijke
een boodschap: “het heeft Gode behaagd door de dwaasheid 
die geloven. Immers, de joden verlangen tekenen en de grieke
prediken een gekruisigde Christus, voor joden een aanstoot, v
maar voor hen die geroepen zijn, joden zowel als grieken, (pr
Gods en de wijsheid Gods” (1Kor.1:21-24) Hij werd zo krach
uitspraken deed, die wij niet in onze mond zouden durven nem
een engel uit de hemel, (u) een evangelie verkondigen, afwijk
hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd heb
iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij on
(Gal.1:8-9)
 Toen Jezus de man uit het land van de Gerasenen bevrijd had
deze Hem om met Hem mee te mogen gaan. Hij had hier alle 
net bekeerd en bevrijd en zijn plaatsgenoten wensten Jezus zo
gebied. Deze situatie was voor de man niet benijdenswaardig
naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft. En hij gi
verkondigen al wat Jezus hem gedaan had.” (Luc. 9:39)  
Wij als wedergeboren christenen hebben dezelfde opdracht: h
heeft gedaan aan ons. De boodschap, die wij brengen moeten,
prediken Jezus Christus en die gekruisigd. Wij stellen het kor
dat de lezers afgeleid zullen worden door te veel uiteenzetting
stelling als een rode draad gebruiken tegenover die groepen c
mening hebben. Wij zijn geschokt tijdens ons onderzoek van 
om de totaal van de Bijbel afwijkende, theologische opvatting
In onze laatste brief is de hang naar het bidden om en uitkijke
orde geweest. Daarbij hebben wij aandacht geschonken aan v
in Afrika. Wij zullen nu de “opwekkingen” weergeven, die op
Transformations centraal staan.

Video’s Transformations 1 en 2.
In 1999 maakte de Amerikaan George Otis jr. een aantal film
“opwekkingen” te weten in de stad Cali in Columbia, in de st
stad Kiambu in Kenia en in de plaats Hemet in Californië (vid
een aantal aan toe, te weten: in het poolgebied van Noordoost
opwekkingen in Wales respectievelijk in Schotland en opwek
nr. 2).
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Ontvangst Transfomations in de evangelische wereld.
Zodra de eerste video in circulatie kwam, bleek de verspreiding een enorm succes. Al heel
gauw werd het een snelverkopend product, niet alleen in Amerika, maar over de hele wereld.
De meeste geluiden, na het zien van de video waren positief tot zeer enthousiast. Op dit
moment, ook na het verschijnen van de tweede video is de toestand zo, dat heel veel
charismatische gemeenten, maar ook evangelische gemeenten de inhoud van de video geloven
en er propaganda voor maken. Men vindt de getoonde “opwekkingen” geweldig. Men uit het
verlangen om ook zo iets te beleven door de principes, genoemd in de video’s in eigen
gemeente of omgeving toe te passen.
Als werkgroep hebben wij daarom onderzoek gedaan in aansluiting op de andere opwekkingen,
die wij al hebben beschreven in onze vorige brief.. Wij hebben hiervoor allereerst de
filmbeelden bekeken en de gesproken woorden beluisterd. Om zo objectief mogelijk te werk te
gaan zijn alle uitspraken, die in de ondertiteling staan zorgvuldig opgeschreven. Deze zijn, voor
zover dat mogelijk was, voorzien van de namen van de personen, die de uitspraken deden.
Naast dit belangrijke onderdeel hebben ons verdiept in de “geloofsbrieven” van de Sentinel
Group (= groep schildwachten), dit is de beweging die de Tranformations video’s gemaakt
heeft. Van George Otis jr., het hoofd van de Sentinel Group hebben wij zijn laatste vier boeken
gelezen.
Verder hebben wij ons verdiept in de diverse internetsites, die de Transformations video’s
eveneens intensief bekeken hebben. In Nederland is de bekende Internetkrant Joel News de
promotor en vormt de afdeling Soulsurvivers het verkooppunt van de video’s. De video’s zijn
ook in de evangelische boekhandels te koop. 
Hoewel wij verwachten dat de meeste lezers de video’s hebben gezien, vinden wij het toch
nodig om per “opwekking” een korte omschrijving te geven. De historische opwekkingen in
Schotland en Wales zullen wij buiten beschouwing laten, omdat deze niet relevant zijn voor ons
onderwerp.

Korte omschrijving van de zes “opwekkingen”.
1. Cali in Columbia. In deze grote drugsstad (meer dan een miljoen inwoners) begon in

1995 de plaatselijke gemeente onder leiding van hun pastor te bidden tegen de
overheden en machten in de hemelse gewesten om de macht van de drugsbaronnen te
breken. De pastor werd echter voor zijn kerk neergeschoten. Zijn vrouw nam zijn taak
over. Het bidden had vrij snel daarna succes. Een van de baronnen werd gearresteerd,
terwijl zeven anderen uitgeschakeld werden door de politie. God veranderde de stad,
men kon weer vrij rondlopen zonder gevaar voor eigen leven. Het aantal misdaden
zakte drastisch. De videobeelden laten grote massa’s mensen zien in een stadion. De
met vlaggen zwaaiende mensen zijn zeer enthousiast en vormen een vreugdevol geheel.

2. Almolonga in Guatamala. Door gebed en vasten werd de overwinning behaald over de
overheden en machten die de stad (twintig duizend inwoners) in hun greep hadden. Als
gevolg hiervan is Almolonga de schoonste en welvarendste stad van het land
geworden. Het is een stad van kerken. Voor die tijd konden de vier gevangenissen het
aantal gevangenen niet bergen. Na het gebed werden ze alle vier gesloten. Van de
vierendertig café’s zijn er nog maar een paar open. De landbouw is met sprongen
vooruit gegaan en de grond levert rijke oogsten aan groenten. Op de video’s worden
o.a. twee verschillende wortelopbrengsten getoond, een met lange magere penen en een
met grote dikke penen.

3. Kiambu in Kenia De Keniaanse pastor Thomas Muthee ontdekte dat in Kiambu, een
buitenwijk van Nairobi (tachtig duizend inwoners) hij niet kon werken, omdat de
duivel daar heerste. Daarom deed hij onderzoek (spiritual mapping) en bad op grond
van Efeze 6:12. Na zes maanden was de geestelijke macht, de invloed van een
praktiserende heks, gebroken. Op de video is te zien hoe men een gebedswandeling
houdt rond de stad. Men zwaait met takken. Eén blaast een fluit met een bord: “Voeg je
bij de winnaars”, een ander draagt een bord met de woorden: “Ik ben dronken in het
bloed van Jezus”. De misdaadcijfers zijn nu extreem laag. De betrokken kerk behoort
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tot de Word of Faith kerken van de Rhemabeweging van Kenneth Hagin, waar o.a.
Rodney Howard- Brown uit is voortgekomen.

4. Hemet in California. Door spiritual mapping ontdekten voorbidders van de kerken dat
er veel verschillende sekten in de plaats aanwezig waren. Ook kwam te voorschijn, dat
de plaats Hemet de methamfetamine (drugs) hoofdstad van de westkust van Amerika
was. Door gebed veranderde de atmosfeer. De meeste sekten verlieten de stad, de
misdaadcijfers daalden, het kerkbezoek steeg en het aantal bedrijven die de
methamfetamine produceerden, verminderde drastisch.

5. Nederzettingen in het Noordoosten van Quebec in Canada. In deze verspreide Eskimo-
enclaves heerste de drank door werkeloosheid, apathie en was het aantal zelfmoorden,
vooral onder de jeugd groot. Op de video wordt een legende getekend en verteld van
een heel oude Eskimo, die op een wonderbaarlijke wijze een zeehond vangt en deze
offert als een bezegeling, dat de gemeenschap Jezus wil volgen. Door middel van
spiritual mapping, wordt het een en ander duidelijk aan de voorbidders en zij claimen
de overwinning in de hemelse gewesten. De mensen in de enclaves komen uit hun
apathie, verlaten de drank, het aantal zelfmoorden neemt af en de vrouwen kunnen
weer veilig over straat lopen.

6. Oeganda. God kan naast steden ook hele landen veranderen. Een voorbeeld hiervan is
Oeganda, ook wel de Parel van Afrika genoemd. Er hebben zich verschrikkelijke
dingen afgespeeld tijdens het schrikbewind van verschillende dictators o.a. van Idi
Amin. Er vonden veel slachtpartijen plaats, er was veel corruptie, het land leed onder
de burgeroorlogen. Daarnaast vergde de ziekte aids enorm veel slachtoffers. 
Toen begon een oude man en zijn voorganger dag en nacht zeer intensief te bidden.
God kwam en leidde evangelist Kayanja naar Kampala. Na de dood van de
medicijnman Musoke opende de hemel zich. Er ontstond een Miracle Centrum
Cathedral voor 10.000 kerkgangers met 600 dochterkerken. Er hadden genezingen van
aids plaats. Oeganda is een van de eerste landen waar het aantal aidspatiënten afnam. 
Gods kracht kwam ook in de politiek, Hij bracht daar nieuwe leiders. Miria Matembe,
leidster van de oppositie noemt zich de Mozes van Oeganda. Zoals het water Mozes
eens naar zijn bestemming bracht, zo is Oeganda op weg naar een historische opleving. 
God heeft grote dingen gedaan: het aantal misdaden is gehalveerd. De economie is het
snelst groeiend in dit land in Afrika. Jezus zegt aan de rechterhand van de Vader: “Ik
ben klaar voor Oeganda”. Oeganda, de Parel van Afrika begint weer te schitteren.
Waarom trad God zo krachtig op in die gebieden? Het antwoord luidt: “Hij werd
uitgenodigd”. De Geest van opwekking moet uitgenodigd worden door gebed.
Oeganda is vernieuwd en nooit meer hetzelfde. God is zo goed, Hij heeft de
gemeenschap veranderd. Eens zullen alle landen tot bloei komen.

Deze korte omschrijvingen zijn gebaseerd op de beelden en de uitspraken van de video’s en
komen voor verantwoording van de makers onder leiding van George Otis jr. Later in deze
brief komen wij hierop terug onder het hoofdstuk: Nawoord Transformations. Wij zullen
eerst de theologische kenmerken van de video’s bespreken.

Spiritual mapping, schuldbelijdenis en geestelijke oorlogsvoering. 
De zes in beeld gebrachte “opwekkingen” vinden hun oorsprong in speciaal gebed van
voorbidders. Zij weten door gebruik te maken van spiritual mapping, van schuldbelijdenis
van vroeger begane zonden en van geestelijke oorlogsvoering, een doorbraak te
bewerkstelligen. Het valt niet te ontkennen, dat hierbij duidelijk de leerstellingen over de
geestelijke oorlogsvoering in de praktijk uitgelegd en onderwezen worden. De beelden op
de video’s zijn gemaakt als tastbare bewijzen dat deze theologie werkt. Ten minste dat wil
George Otis jr de kijkers doen geloven. De betrokken pastors van elke “opwekking” zijn
voorstanders van deze leer en drie ervan zijn bestuursleden van de Sentinel Group. Deze
Sentinal Group is de beweging die deze leer bedacht heeft en uitdraagt. Hoewel dr. Peter
Wagner dit ook praktiseert, heeft hij toegegeven, dat de eer van het “ontdekken” van de leer
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van de geestelijke oorlogsvoering toekomt aan George Otis jr. (zie voorwoord boek
“Informed Intercession”)
Bij de promotie van de “opwekkingen” behoren de volgende elementen: grote massa’s
“veranderde” mensen, meestal in stadions; uitspraken ten gunste van de “opwekking” door
belangrijke, invloedrijke personen in het sociale leven van de stad of het land, in de meeste
gevallen gaat het hierbij om onbekeerde personen. In elk “opwekkingsgebied” is een
speciaal maatschappelijk probleem, dat verholpen moet worden. Wij noemen hier: in de
stad Cali in Columbia de drugsbaronnen van het drugskartel; in de stad Almolonga in
Guatemala de onvruchtbaarheid van de grond; in de stad Kiambu in Kenia de armoede en
de criminaliteit; in de stad Hemet in California de productie van amphetamine (drug); in de
nederzettingen in Quebec in Canada alcohol en onveiligheid voor vrouwen op straat; in het
land Oeganda oorlogshandelingen door krijgsheren en de aidsepidemie. 
In tegenstelling tot deze zes “opwekkingsgebieden”, zijn de problemen van de twee
genoemde historische opwekkingen van Transformations 2 van een geheel andere aard.
Hier is geen benadering van maatschappelijke problemen, maar van geestelijke problemen.
Zowel op de eilandengroep de Hebriden in Schotland, als in Wales was er een diepe
overtuiging van zonden. De bewoners weten zich geen raad en schreeuwen het uit tot God
na het aanhoren van de prediking. Hier houdt geen ongelovige minister of burgemeester
een loftoespraak, maar worden de mensen tot geloof gebracht door de predikers en andere
gelovige helpers. Hier is ook geen sprake van spriritual mapping, schuldbelijdenis van
vroegere zonden en van geestelijke oorlogsvoering. Dit waren echte opwekkingen!
Een ander kenmerk van de video’s is de suggestie, de illusie, dat christenen opwekkingen
zelf kunnen oproepen.

Zelf opwekkingen bewerkstelligen. 
Na het zien van de videobeelden zijn er veel christenen die reageren met de woorden: “Dat
moet bij ons ook kunnen.” Zij nemen in een aantal gevallen het initiatief en steken de
hoofden bij elkaar om te onderzoeken hoe dit gedaan kan worden. Men komt dan al gauw
terecht bij de methoden die op de video’s genoemd worden. (George Otis jr. heeft hierin
voorzien door het schrijven en uitgeven van een aantal boeken waarin de methoden worden
behandeld nog niet vertaald.) Hij heeft een lijst met vijfenzeventig nieuwe theologische
begrippen gemaakt in zijn boek: “Informed Intercession” (Geïnformeerde Voorbede met
subtitel: Veranderen van uw Gemeenschap door Spiritual Mapping en Strategisch Gebed).
Voor in het boek staan acht positieve beoordelingen door voorgangers en voorstanders. Wij
noemen hiervan één: “Dit boek is de definitieve richtlijn geworden voor ons in Japan om
zeker te zijn van onze stappen naar opwekking. Wij kijken met grote verwachting  uit naar
ingrijpende veranderingen.” Paul K. Ariga, Voorzitter van de Opwekkingszending in
Japan. Het voorwoord is geschreven door dr. Peter Wagner, een fervente aanhanger van de
leer van George Otis jr.  
In het boek worden de transformaties in de plaatsen Cali in Columbia, Hemet in Amerika
en Almolonga in Guatemala, te zien op de eerste videofilm, uitgebreid genoemd en als
voorbeelden gebruikt. Dit wijst er des temeer op, dat George Otis jr. de video’s als
propagandamateriaal gemaakt heeft voor zijn leer.
Commentaar werkgroep: Wij zijn van mening, dat het niet aan de mens is om opwekkingen
te organiseren. Nergens in de Bijbel kan men daar voorbeelden van vinden. Integendeel
komen opwekkingen in de Bijbel weinig of helemaal niet voor. In onze vorige brief (nr. 23)
zijn wij hier uitvoerig op ingegaan. Ook hebben wij in de brieven nrs. 20 en 21 de leer van
spiritual mapping, schuld belijden van de zonden van voorvaders met de leer van
strategische, geestelijk strijd bekeken en als onbijbels bestempeld. Het is een leer die zijn
oorsprong vindt in menselijke filosofieën. De hedendaagse mens meent door gebruik te
maken van methoden bij God een situatie te bereiken, waar God niet om heen kan. God kan
dan niet anders dan een opwekking geven! Maar God laat zich niet manipuleren. Hij laat
zich niet dwingen, Hij is soeverein, Hij staat boven alles en Hij zal zich zeker niet door
mensen bedachte methoden laten beïnvloeden.
Wij zullen nu aandacht besteden aan de geestelijke inhoud van de video’s.
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Geestelijke inhoud van de video’s Transformations 1 en 2. 
Als er ergens sprake is van opwekking, dan verwachten wij, als wedergeboren christenen in
de eerste plaats een geestelijk verhaal. Dit behoort de hoofdzaak te zijn. Maatschappelijke
veranderingen vanwege de geestelijke veranderingen, kunnen wel genoemd worden, maar
dan als bijzaken. Wij zien dit heel duidelijk in historische opwekkingen. Op de video’s is
dit andersom. De maatschappelijke veranderingen vormen de hoofdzaken. Bij het maken
van de films komen de geestelijke veranderingen er maar magertjes af. Wij menen, dat er in
feite maar weinig geestelijks in voorkomt. Het is geen weergave van een diepe geestelijke
verandering in de harten van de betreffende mensen. 
In de gesproken teksten van de zes verschillende “opwekkingen” wordt God regelmatig
genoemd. Dit is echter bijna altijd in de context van: God zei tot de voorbidders; God
vertelde hen; Gods kijk op de stad; God was de stad aan het veranderen; Gods beweging in
de stad; toen koos God Cali uit; God doet een nieuw werk; God gaf ons de zekerheid; Gods
tegenwoordigheid daalde neer over de hele stad; de boeren geven God de eer voor deze
overvloedige oogst; God gebruikt onze generatie om de hele wereld te transformeren. 
In de video’s komt het woord Bijbel of Woord van God bijna niet voor. Er wordt ook niet
uit gelezen of gepredikt. Terwijl toch het evangelie verkondigd moet worden door
prediking uit de Bijbel. “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben?
Hoe geloven in Hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?
(Rom.10:14) 
In de video’s komen de woorden zonde en kruisdood niet ter sprake. Dit is heel bijzonder,
want juist daarom kwam Jezus Christus op deze aarde. Hij kwam niet om de wortels in
Almolonga beter te laten groeien of om in Cali de christenen een rustiger leven te geven.
Hij kwam omdat de mensheid verloren lag in zonde en schuld. Hij kwam om hen te redden
van deze zonde en schuld. Hiervoor stierf Hij op Golgota. Daar gaf Hij zijn kostbaar en
dierbaar bloed. Hij gaf zijn leven als een rantsoen voor velen. Zijn kruisdood was de
overwinning op de zonden voor hen die dit geloven en accepteren. Dit is wat Paulus
besloten had om te prediken: “Jezus Christus en die gekruisigd”. Hoe kunnen er nu
opwekkingen plaatsvinden zonder dat er gepredikt wordt over de zonde, de verloren staat
van de mens en het plaatsvervangend lijden van Christus? Dit is het hart van het evangelie
weglaten. Men moet zich daarom afvragen of de nieuwe christenen, die in de video’s
genoemd worden wel echte wedergeboren christenen zijn. Volgens de bijbelse maatstaven
is dit niet zo.
Ook de begrippen wedergeboorte en heiliging door de Heilige Geest komen in de video’s
niet ter sprake. Hebben deze mensen, de mensen van een “opwekking” dit dan niet nodig?
Nicodemus kwam in de nacht tot Jezus en deze zei tot hem: “Tenzij iemand wederom
geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” En verder zegt Jezus: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk
Gods niet binnengaan.” (Joh.3:3en5) Gezien de vraagtekens omtrent de geestelijke inhoud
van de video’s hebben wij ons ook proberen te verdiepen in de vraag wat de maker en
promotor George Otis jr. zelf gelooft.

George Otis jr. en de Amerikaanse Moraaltheologie. 
Voor de meesten van ons is het woord moraaltheologie een onbekend begrip. Toch is het
een bestaand woord, dat echter hoofdzakelijk gebruikt wordt in theologische vakkringen.
Zoals het woord al zegt, duidt het op de theologie, die zich bezig houdt met de moraal, met
de zeden van de mens. In Amerika heeft in de jaren 1970 tot 1990 deze theologie een
uitgebreidere betekenis gekregen en kreeg daar de naam Moral Government Theology. Wij
hebben bij de vertaling voor de benaming Amerikaanse Moraaltheologie gekozen. 
Deze Moraaltheologie werd in de zeventiende eeuw in zijn rudimentaire vorm voor het
eerst gebruikt door de Nederlandse advocaat Hugo Grotius. In de negentiende eeuw heeft
de advocaat en opwekkingsprediker Charles Finney (1792-1875) de Amerikaanse
Moraaltheologie uitgewerkt en krachtig verkondigd. Dit was een van de redenen waarom
velen van zijn tijdgenoten zich van hem afkeerden. Finney heeft zijn ideeën vastgelegd in
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zijn boekwerk: “Systematic Theology”. In de twintigste eeuw hebben een aantal predikers
de Amerikaanse Moraaltheologie weer in hun prediking opgenomen. Wij noemen hier
wijlen Gordon C. Olson en George Otis jr. Deze beiden hebben hierin les gegeven aan
verschillende interkerkelijke Amerikaanse instellingen in de periode van 1970-1990. Op
verschillende Discipel Training Scholen (DTS-en) van Jeugd met een Opdracht vormde de
Amerikaanse Moraaltheologie een vast onderdeel van het studiepakket. George Otis jr.
schreef hier voor in 1978 een boek met als titel: “The God They never Knew” (De God die
zij nooit gekend hebben).
Het uitgangspunt van de theologie is de filosofie van de vrije wil van de mens. Omdat de
mens steeds zelf kan en moet kiezen om al of niet te zondigen, is de toekomst van de mens
onbepaald en weet ook God niet wat de mens zal doen. Dit heeft verregaande consequenties
zowel voor God als voor de mens. Het zal u duidelijk zijn, in wat nu volgt, dat wij als
werkgroep het niet eens zijn met deze theologie. Om het te kunnen vergelijken is het
evangelische standpunt er direct onder gezet. 

Kort samengevat komt de Amerikaanse Moraaltheologie op het volgende neer:

Amerikaanse Moraaltheologie tegenover Evangelische theologie.
De raadgevingen van God.
Amerikaanse Moraaltheologie.

1. God vervult sommige van zijn eigen profetieën niet.
2. God verandert van gedachten en is niet onveranderlijk.
3. God heeft geen soevereine heerschappij over aardse gebeurtenissen.

 Evangelische theologie.
1. Alleen valse profetieën, uitgesproken door valse profeten, komen niet uit.(Deut.

18:20,21)
2. God verandert niet zijn plannen, die Hij zich voorgenomen heeft.(1Sam.15:29, Jes.

46:11) 
3. God heeft soevereine heerschappij en zal, uiteindelijk, de dingen uitwerken.(Job 42:2,

Rom.8:28)

De alwetendheid/voorkennis van God.
Amerikaanse Moraaltheologie. 

1. God weet zijn toekomstige daden niet.
2. God weet de vrije beslissingen van de mensen niet van tevoren.
3. Gods voorkennis op het gebied van de vrije beslissingen van de mens is beperkt.
4. Veel van de dingen die God voorspeld heeft, zijn nooit uitgekomen.

 Evangelische theologie.
1. God weet zijn toekomstige daden (Jes.46:9,10)
2. God weet deze vrije beslissingen van tevoren. (Joh.13:38, 1Sam.23;12)
3. Gods begrip is oneindig. (Ps.147:5)
4. Wat God voorspelt, is uitgekomen of zal dat nog doen (Deut18:22;Jes. 41:22…) 

De verzoening tussen God en mensen.
Amerikaanse Moraaltheologie.

1. De verzoening toont eerder Gods bereidwilligheid om te vergeven dan een verlangen
om de zonde te bestraffen.

2. God vergeeft volkomen vanuit zijn genade, meer dan ter voldoening van persoonlijke
wraakgierige bevrediging.

3. God heeft het nooit nodig gehad dat zijn wraakgevoelens wegens de zonde werden
verminderd.

4. De verzoening betaalt onze schuld wegens de zonde niet.
5. De duivel heeft ons bedrogen en ons doen geloven dat Christus een losprijs was voor

ons en dat hij ons verlost heeft door te betalen voor onze zonde.
6. Jezus heeft niet betaald voor onze zonden.
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7. Als wij geloven dat onze redding letterlijk gekocht is met het bloed van Christus, maakt
dat God tot een rancuneus en bloeddorstig wezen.

 Evangelische theologie. 
1. De verzoening betekent dat Christus de straf op zich neemt voor onze zonden.

(Jes.53:5;Nah.1:3)
2. Bestraffing van de zonde bevredigt Gods wraak over de zonde. (1 Joh.2:2;Rom.3:25)

N.B. Verzoening in het Grieks is “hilasmos“ - een bevrediging, dat wat de wraak
wegneemt en de zonde weer goedmaakt.

3. Hij doet onze schuld teniet, als wij geloven. (Kol.2:14)
4. Wij zijn verlost door het bloed van het Lam. (1 Pet.1:18-19) N.B. Het Griekse

“elutrothete” - veiligstellen, vrijzetten door betaling.
5. Jezus betaalde voor onze zonden. (Matt.20:28) N.B. Grieks “lutron” - een betaling

voor losmaking, een prijs om vrij te kopen.
6. Christus kocht de kerk met zijn eigen bloed. (Hand.20:28; Heb.9:22)

De rechtvaardigmaking. 
Amerikaanse Moraaltheologie. 

1. Uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor onze eigen redding, omdat we een vrije
wil hebben.

2. Verkregen rechtvaardigheid is een leugen. God kijkt niet naar christenen door de
bedekking van het bloed van Christus.

3. Echt berouw betekent met alle zonde ophouden voor we sterven. Redding is niet
zozeer afhankelijk van onze acceptatie van Christus - het gaat erom of Hij ons wil
accepteren. We moeten ons inspannen, zodat Hij ons wil accepteren.

4. Redding hangt af van de mate waarop wij de morele wet aanhangen.

 Evangelische theologie.
1. We kunnen niets doen om onszelf te redden. (Ef.2:8)
2. Onze gerechtigheid komt door Christus door de toevoeging van zijn gerechtigheid.

(Rom. 4:5; Fil.3:9; Heb.10:14)
3. Wij schieten voortdurend tekort wat betreft de glorie van God, vandaar de noodzaak te

rusten in het offer van Christus. Het is alleen door Hem, niet door onze werken dat we
gered worden. (Rom.3:23-24; Titus3:5)

4. Christus accepteert en redt ons waar we ook zijn en zoals we zijn. (Rom.5:6,8; Joh.
1:12; Markus 2:16,17)

5. Redding is niet afhankelijk van de mate waarin we de morele wet onderschrijven.
(Rom.3:28).

De heiligheid van God.
Amerikaanse Moraaltheologie.

1. God is alleen heilig, omdat Hij ervoor kiest zijn kenmerken op een liefhebbende
manier te gebruiken.

2. God heeft het vermogen om verkeerde keuzes te maken of te zondigen.
Evangelische theologie.

1. God is heilig en Hij is liefde, het is in zijn aard. (1 Joh 4:16; 1 Joh.1:5)
2. God kan niet zondigen, het is niet zijn aard. (Hab:13; Heb.6:18; Jak.1:13)

De zonde.
Amerikaanse Moraaltheologie.

1. Ons morele karakter wordt alleen gevormd door onze persoonlijke zondige daden.
2. Als iemand onwetend een zonde bedrijft, dan geldt dat niet als een zonde en die

persoon hoeft daar voor God geen rekening van af te leggen. 
3. De zonde van Adam wordt niet aan ons overgedragen en het zou onrechtvaardig zijn

van God, als Hij ons schuldig zou verklaren wegens deze zonde.
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4. Als God ons allen veroordeelt wegens de zonde van Adam, dan moet God ook
iedereen redden om wat Christus deed. (Rom.5:19). Dit is alverzoening en daarom
moeten beide kanten van het argument verkeerd zijn. 

5. Onze morele verdorvenheid wordt alleen gevormd door de verkeerde en zondige
keuzes die we maken.

Evangelische theologie.
1. De menselijke aard is van nature tot zonde geneigd (1Joh. 1:8; Rom.7:17,20,21).
2. Zonde is zonde, zelfs als iemand het niet als zodanig herkent of persoonlijk toegeeft

dat het zo is. (1Kor.4:4;Lev.5:16;Luk23:24) 
3. Wij zijn zondig geboren wegens de erfzonde van Adam. (Rom.5:16-18)
4. Wij zijn allemaal veroordeeld wegens de zonde van Adam, maar niet allemaal gered

door wat Christus gedaan heeft. Ieder mens moet ook nog persoonlijk de keuze maken
om Christus te volgen. (Rom.5:17) 

5. Onze morele verdorvenheid is zowel te wijten aan onze zondige natuur als aan onze
persoonlijke keuzes. (Ps.41:4;Job25:4)

Morele bekwaamheid,
Amerikaanse Moraaltheologie.

1. Wij mensen zijn in staat de wet te vervullen
2. Mensen zijn niet gebonden aan zondig vlees dat voortdurend wil zondigen. De mens

kan zich, door goede keuzes en een ijzeren wil afkeren van zonde in en van hem of
haar.

3. Iemand kan de volmaaktheid bereiken, als die persoon zijn of haar doelen hoog genoeg
stelt.

Evangelische theologie.
1. We zijn niet in staat de wet te vervullen, daarom hebben we een Redder nodig.

(Rom.8:3;Gal.3:21;Ef.2:1)
2. Ons vlees is gebonden door zonde en kan geen goed doen als het aan zichzelf wordt

overgelaten. (Rom.7:14,18;Gal.5:17)
3. We derven voortdurend de heerlijkheid van God en zullen dat altijd blijven doen.

(Rom.3:23)
Bovenstaand is een parafrase uit het boek van dr. Alan Gomes met de titel: “Lead us not into
Deception”. 

Er is veel te doen geweest over het verkondigen van de Amerikaanse Moraaltheologie. In 1986
heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen enkele evangelische leiders en de toenmalige
hoofdleiders van Jeugd met een Opdracht Van de kant van de hoofdleiders is toen gezegd, dat
men niet alles kon controleren wat er op de diverse DTS-en geleerd werd. Ook gaf men aan dat
men niet één bepaalde leer wilde verbieden of verkondigen, omdat men een interkerkelijke
instelling was. Volgens de Amerikaan Greg Robertson, die een aantal jaren als staflid bij Jeugd
met een Opdracht onder het gehoor van deze leer heeft gezeten, kostte het erg veel moeite om
er daarna van los te komen. Greg is, nadat hij de instelling verlaten had, theologie gaan
studeren en is momenteel gediplomeerd predikant in een Amerikaanse kerk.
Omdat dit zich allemaal afspeelde tussen 1970 en 1990 is het de vraag of de Amerikaanse
Moraaltheologie nu nog aangehangen of verkondigd wordt. Het is wel uit het studiepakket van
Jeugd met een Opdracht verdwenen. Of de toenmalige leraar George Otis jr. vrij is van deze
leer is niet duidelijk. Er is geen geschrift bekend waarin hij afstand neemt van de Amerikaanse
Moraaltheologie. Hij heeft zijn leerboek “The God They Never Knew” nooit teruggetrokken.
Integendeel, in één van zijn laatste boeken “Informed Intercession” 1999 (Geïnformeerde
voorbede) gebruikt hij nog een aanhaling uit dat leerboek.
Gezien de geestelijke inhoud van de video’s, welke wij hierboven beschreven hebben en gezien
de inhoud van de boeken, die wij gelezen hebben, plaatsen wij grote vraagtekens bij de huidige
geestelijke overtuiging van George Otis jr. Een en ander wijst erop, dat hij de Amerikaanse
Moraaltheologie nog steeds aanhangt en dat een aantal elementen van deze leer verwerkt zijn in
de video’s van de zes “opwekkingen” van Transformations. Hij heeft het hart van het evangelie
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weggelaten: de kruisdood van Jezus Christus, Zijn verzoenend sterven. Wij hebben dit reeds
aangegeven in het hoofdstuk “Geestelijke inhoud van de video’s”. In de Amerikaanse
Moraaltheologie wordt ontkend, dat het noodzakelijk was dat iemand stierf voor de schuld en
de zonden van de mensheid. De mens kan het best alleen, als hij maar de juiste keus maakt
tussen goed en kwaad. Als werkgroep vinden wij dit een ketterse leerstelling.
Charles Finney (1792-1875), die de Amerikaanse Moraaltheologie tot leven gebracht heeft,
ondervond terecht veel tegenstand van zijn theologische tijdgenoten. Eén van hen, hoewel niet
specifiek genoemd in verband met de leer van Finney, was Charles Hodge.(1797-1878) Hij
schreef over de tekst: ”Want ik had niet besloten, iets te weten onder u, dan Jezus Christus en
die gekruisigd” (1Kor.2:2) het volgende:
“Bij het gaan naar Korinte was het enige doel van Paulus om Christus te prediken - Christus,
niet als leraar of als een voorbeeld of als een volmaakt mens, of als een nieuw startpunt in de
ontwikkeling van het menselijk ras; Christus en die gekruisigd-dat wil zeggen, stervend voor
onze zonden. Christus als de verzoening was het hoofdthema van de prediking van Paulus. Het
is juist opgemerkt, dat Jezus Christus betekent de persoon van Christus en die gekruisigd zijn
werk; deze vormen samen de som van het Evangelie.” 
Wij willen hiermee het onderwerp afsluiten. Rest nog een nawoord.
 
Nawoord op de inhoud van de video’s Transformations.
Volgens de Sentinal Group van George Otis jr. zijn er over de hele wereld al vijftig miljoen
mensen, die de video’s hebben gezien. Het is daarom niet verbazingwekkend, dat meerdere
christelijke onderzoekers zich met de inhoud zijn gaan bezighouden. Hun conclusies zijn niet
positief. Speciaal bij de uitspraken over vermindering van criminaliteit, vermindering van
oorlogsgeweld, vermindering van ziekten, enz. zet men vraagtekens.
In Cali in Columbia hebben de drugsbaronnen, het Cali-drugskartel nog steeds veel macht.
Sommigen zijn alleen buiten de stad gaan wonen. Eén drugsbaron leidt zijn zaak vanuit de
gevangenis. De moordenaar van de voorganger is bij de politie bekend, maar loopt nog steeds
vrij rond. Hij heeft zelfs weer een aanval gedaan op de genoemde kerkgemeenschap, want hij
wil het stuk waar de kerk opstaat in bezit krijgen. Er gebeuren nog regelmatig ontvoeringen
voor het verkrijgen van losgeld, autobom ontploffingen, schietpartijen, enz. Dit komt overeen
met de statistieken van de politie en de rechterlijke macht. Er is geen daling van de criminaliteit
in deze statistieken waar te nemen.
In Almolonga in Guatemala is de verhoging van de productiviteit van de landbouw niet te
danken aan een bovennatuurlijke ingreep van God. Tijdens de hevige burgeroorlog, die
minstens twintig jaar duurde, hebben de landbouwgronden vrijwel braak gelegen. De grond
heeft hierdoor niet geleden door uitputting, maar is relatief vruchtbaarder geworden. Met
behulp van moderne pesticiden is de opbrengst van zelfsprekend hoger. De afmetingen van de
producten zijn van verschillende dingen afhankelijk. Het soort zaad speelt een rol, terwijl ook
de verbeterde landbouwmethoden van de afgelopen jaren eraan meewerken.
 Kiambu een buitenwijk van Nairobi in Kenia was vol verkrachting en geweld en had de
slechtste reputatie van het land, aldus het gesprokene bij de filmbeelden. Er worden helaas geen
rapporten van de politie, van de rechterlijke macht of van andere bronnen genoemd, waarin
deze feiten bevestigd worden. Ook zijn er geen officiële rapporten van veranderingen vanwege
de “opwekking”. Nu kan dat in een Afrikaans land anders gaan dan in een westers land.
Daarom hebben wij het maandblad “Internationale Samenwerking” (IS) onder verantwoording
van het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, geraadpleegd. Daarin is niet
vermeld, dat er een sterke daling van de criminaliteit in Kenia heeft plaatsgevonden in de
laatste jaren. 
Hemet Californië in Amerika wordt de methamfetamine(drugs) hoofdstad van het westen
genoemd volgens de video. Na de “opwekking” is het aantal productiebedrijven verminderd en
is de criminaliteit belangrijk gedaald. Bij navraag blijken de officiële instanties hiervan niets te
weten.
Nederzettingen in het Noordoosten van Quebec in Canada. Wij kunnen over de feitelijkheden
genoemd in de video niets zeggen, omdat wij geen bronnen hierover konden vinden.
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Oeganda wordt afgeschilderd als een land, dat met de “opwekking” een nieuw begin gemaakt
heeft op allerlei gebied. Het zou één van de eerste landen zijn waarin het aantal aids-patiënten
terugloopt. Het aantal misdaden is gehalveerd. Oeganda zou weer de parel van Afrika worden,
dankzij de “opwekking’. Evenals in Kiambu zijn ook hiervan geen officiële statistieken. In het
eerder genoemd blad IS van het Ministerie van ontwikkelingssamenwerking is niets vermeld
over de ommekeer in Oeganda wat betreft de aids-cijfers en de criminaliteit. Het blad IS heeft
aan het begin van elk jaar als bijlage een overzichtskaart van de conflictgevoeligheid van alle
landen van de wereld. Oeganda staat hierop aangegeven als een gebied met een zeer ernstig
gewapend conflict en met veel kleine gewapende conflicten. Ook staat de toekomstverwachting
vermeld. Deze is voor Oeganda niet gunstig, men verwacht toename van de intensiteit van het
gewapend conflict.
Al met al zetten wij nogal wat vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de uitspraken op de
video’s.

Tijdstip en onderwerp van de volgende brief. 
Wegens ziekte, ziekenhuisopname en onderzoeken van Rien van de Kraats is het ons niet
gelukt om deze brief op eind februari/begin maart bij u in de bus te laten vallen. De mensen, die
de brief per e-mail ontvangen zijn hiervan op de hoogte gesteld. De lezers die via de post de
brief krijgen konden wij niet berichten, vanwege de extra moeite die dit zou opleveren. Een en
ander spijt ons, maar het was niet anders.
Het tijdstip voor de volgende brief hebben wij verlegd van vlak voor de zomervakantie tot eind
november/begin december. De “zomerbrief” vervalt dus dit jaar. Het geeft ons wat tijd om uit
te blazen en even los te komen van de druk van het samenstellen van een brief. Wij doen dit
reeds zeven jaar onafgebroken en zijn toe aan een onderbreking. Wel houden wij het “kantoor”
gewoon open, zodat vragen zowel mondeling als schriftelijk rustig gesteld kunnen worden. Ook
verzendingen op aanvraag worden gewoon afgehandeld. Uiteraard geldt dit ook voor de e-
mailers. 

Gratis verkrijgbaar. 
• Vertaling van een artikel over de Amerikaanse Moraaltheologie uit het tijdschrift

Journal van Hank Hanegraaff van het Christian Research Institute in Amerika. Dit
artikel is geschreven door prof. E. Calvin Beisner in 1994 en geeft u een duidelijk beeld
van de dwaalleer.

• De volledig teksten van de video’s Transformations uitgeschreven door pastor Ben
Hoogewoning in het Nederlands. Voor hen die de video’s gezien hebben, is dit een
handig overzicht om nog eens na te lezen wat er zoal gezegd en beweerd wordt. Voor
hen die de video’s niet gezien hebben, is dit een handleiding om toch bekend te worden
met de inhoud van de video’s 

Profeet Joshua een profeet van God of een sjamaan?
De Evangelische Omroep kiest partij voor het eerste en plaatste in haar Visie van 6 tot 13 maart
jl. een positief artikel over Joshua, geschreven door Gianni Brisson.  Volgens een uitgebreid
artikel in het blad Uitdaging van 10 maart jl. zijn er bij anderen, die voorheen lovend schreven
twijfels ontstaan over de profeet. Op diverse internationale websites wordt de profeet een
sjamaan genoemd. Was het daarom niet verstandiger geweest van de EO, die ook bekend is met
de mening van de werkgroep, om het positieve artikel in haar Visie achterwege te laten. Of is
de Evangelische Visie van de omroep enigszins vertroebeld geraakt de laatste jaren? 

heerlijkheid gaat loslaten, dan wij ooit gekend hebben.”. Uit de inhoud van het boek en uit de
personen, die het boek aanbevelen op de achterkaft, blijkt, dat ook Morris Cerullo zich op het
terrein van de geestelijke oorlogsvoering en spriritual mapping heeft begeven.. Het voorwoord
is geschreven door C.Peter Wagner. 
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In onze vorige brief zijn enkele storende fouten gemaakt in de berichtgeving, onze excuses
hiervoor.

• De alinea: “Morris Cerullo noemt………..niet indenken.*02” op blz. 1 vervalt en moet
als volgt gelezen worden: “Morris Cerullo noemt zich in zijn brief van oktober 1995
Gods profeet. Hij profeteert dat hij in de komende vier jaar (vanaf die datum) één
miljard mensen met het evangelie zal bereiken. Een miljard is een zesde van de
wereldbevolking. Een grotere opwekking kan men zich haast niet indenken. *02

• Voor Claudia Freidzon op blz. 5 moet gelezen worden: Claudio Freidzon.
• Op blz. 6 moet de genoemde naam van de beweging van Reinhard Bonnke:The Church

for All Nations vervangen worden door: Christ for All Nations. Op blz. 7 komt het
gedeelte van de zin (gesitueerd vlak boven de laatste alinea): ”de gemeente is
aangesloten bij the Church for All Nations van Reinhard Bonnke.” geheel te vervallen.

Geraadpleegd materialen, die tevens de verwijzingen zijn.
Video Transformations, Sentinelgroup 1999, verkrijgbaar in christelijke boekhandel en via
website: www.transformations.nl
Video Transformations 2, Sentinelgroup 2001, zie boven.
Uitgeschreven teksten videos 1 en 2, B.L. Hoogewoning november 2001, januari 2002. 
www.sentinalgroup.org samensteller en uitgever van de video’s.
Boeken “Informed Intercession”, transforming your community through spiritual mapping and
strategic prayer George Otis jr. 1999, ISBN0-8307-1937-7: “God’s Trademarks”, how to
determine whether a message, ministry or strategy is truly from God George Otis jr. 2000,
ISBN 0-8007-9281-5; “The Twilight Labyrinth”, why does spiritual darkness linger where it
does? George Otis jr. 2000, ISBN0-8007-9255-6; “The last of the Giants” George Otis jr. 1991,
ISBN 0-8007-9192-4. 
Artikel Christian Research Journal van herfst 1994, prof. E. Calvin Beisner, o.a. een lid van de
Theologische Onderzoekscommittee van de Opwekkingscoalitie.
Websites: WWW.BIBLEGUIDE.COM Otis, Wagner and the Transformations Revival 1 and 2;
George Otis and his Fallacious Teachings, prof. J.S. Malan and Ms. Coetzee, Cape Town South
Africa
WWW.GEOCITIES.COM/PROMO777/CALIFACT LATEST NEWS on Revival in Cali Greg
Robertson The Thorn Street Chronicles.
www.geocities.com/promo777/geotisjr A Spiritual Map of the book “The God they never
knew” van George Otis jr.
Maandbladen “Internationale Samenwerking” (IS-bladen) en overzichtskaart Ministerie van
Ontwikkelingshulp. 
artikel Australisch blad “Contending Earnestly for the Faith” January 2002 blz.6 en 7. boek
“The last Great Anointing” Morris Cerullo 1999, ISBN0-8307-2472-9.
Artikel blad Uitdaging maart 2001 blz.10
Artikel Visie van de EO 19 t/m 21 d.d. 6 tot 13 maart 2001
Website: http://gospelcom.net/apologeticsindex/y02.html Youth with a Mission and Theology
by Walter Jones; parafrase Amerikaanse Moraaltheologie.
Persoonlijk getuigenis van één van de werkgroepleden, die omstreeks 1977 les heeft gehad van
Floyd McClung over de Amerikaanse Moraaltheologie op de bijbelschool van “In de Ruimte”
in Soest.
Boek “1 Corinthians” by Hodge in 1995 opnieuw geëdited door Alister McGrath en J.I. Packer,
ISBN 0-89107-867-3
Boek “Lead us not into deception” subtitle: A biblical examination of moral government
theology by dr. Alan W. Gomes Th.M., one of the directors of the Christian Apologetics:
Research and Information Service, third edition 1986
Onderzoek prediking van profeet Joshua in Nigeria door predikant T.J. de Ruiter Elim
Pinkstergemeente in Hilversum te ontvangen via website joelnews, d.d. 11 maart 2001.

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