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                                                                            Brief nr. 26 van 27 november 2003

 W E R K G R O E P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
            

Beste broeders,zusters, voorgangers en oudsten,

In onze laatste brief, nr.25 van 23 november 2002 maakten wij melding van de slechte
lichamelijke toestand van Rien van de Kraats. Verschillende lezers hebben in het aflopen jaar
hiernaar geïnformeerd. Tot onze vreugde kunnen wij nu zeggen, dat het veel beter met hem
gaat. Hij kan zich zelfs weer zonder rollator of rolstoel voortbewegen. Wel zijn in zijn huis
aanpassingen noodzakelijk gebleken zoals het aanbrengen van een traplift. Ook zijn vrouw,
Dik van de Kraats, maakt het een stuk beter. Wij zijn God dankbaar voor deze vooruitgang en
wij blijven op Hem vertrouwen voor de toekomst.
In dezelfde brief hebben wij geschreven, dat er geen publicaties van de werkgroep meer
zullen volgen. Dit besluit blijft ook zo. De werkzaamheden van de werkgroep zullen zich
beperken tot het verstrekken van inlichtingen aan vragenstellers, tot het verzenden van eerder
uitgegeven brieven en tot het aanwezig zijn om “tegen aan te praten” over valse leren in
sommige situaties of in het algemeen. Door middel van de huidige communicatie
mogelijkheden blijven wij alert. 
Het heeft ons bemoedigd, dat een aantal personen in Nederland doorgaat met het
waarschuwen van christenen tegen valse leringen. Dit gebeurt via internet of e-mail, door het
schrijven van een boek, middels een interview, door ingezonden brieven, e.d. Hoewel wij dus
zelf niet meer publiceren, gaat het werk door. Als werkgroep staan wij achter deze
activiteiten. Daarom willen wij door middel van deze brief aan een tweetal ervan bekendheid
geven. Wij waken ervoor dat uw adres zonder uw toestemming bij anderen terecht komt. Dus
als u belangstelling heeft, moet u zelf reageren naar de persoon die hieronder genoemd wordt.
Wij zijn alleen aandrager van de mogelijkheden.U mag u ervan uitgaan, dat wij alleen  in
onze ogen betrouwbare personen aanbevelen. Zij zijn en blijven overigens zelf
verantwoordelijk voor hun materiaal.

Dhr. Ary Geelhoed, Sleedoornlaan 1, 4334 CB Middelburg. tel. 0118 611545
e-mail: apgeelhoed@solcon.nl en website: www.solcon.nl/apgeelhoed
Vanaf 1995 is Ary Geelhoed bezig om verschillende zaken te onderzoeken in de evangelische
wereld. U vindt zijn levensgeschiedenis op zijn website. Ook vindt u daar verschillende
interessante door hem geschreven stukken. Als werkgroep staan wij vanaf het begin van zijn
onderzoek, dus vanaf 1995 in contact met Ary. Voor de lezers die geen gebruik maken van e-
mail of internet, is het mogelijk contact te leggen via de telefoon of  per gewone post.
De meest recente rapportage van Ary is zijn schrijven over het nieuwste boek van prof.
J.W.Ouweneel genaamd: “Geneest de zieken”. In dit boek probeert de schrijver opnieuw het
“genezingswiel” van de charismatische beweging uit te vinden. Hij heeft zelf in de laatste
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jaren een enorme ommezwaai gemaakt in zijn denken en tracht dit nu aan de Nederlandse
christenen over te brengen. Vooral zijn contact met de Nigeriaanse “profeet” Joshua is daar
debet aan. Wij, als werkgroep en met ons meerdere charismatische en evangelische
christenen, zijn het oneens met de leer en de genezingswerken van deze Nigeriaan. In brief
nr.23 van 19-11-01 hebben wij hem gekenschetst als een valse profeet. De rapportage van Ary
over het boek van Ouweneel  bevestigt onze mening.
Gezien de verwarring, die prof. Ouweneel veroorzaakt in evangelisch en charismatisch
Nederland, is het belangrijk dat u op de hoogte bent. Wij kunnen deze rapportage van harte bij
u aanbevelen. Deze wordt u gratis toegestuurd per gewone post of per e-mail, als u Ary
Geelhoed erom vraagt. Zie ook onze brief over genezing nr.11 van 19-11-97.

Drs. R. van der Ven; nieuw boek ”Dossier T.B.Joshua, Genezing in breder perspectief”
Het lijkt opzet, maar het is “toeval”, dat er vlak voor het verschijnen van boek van prof.
Ouweneel, een boek verschijnt over de profeet Joshua. In dit boek geeft de schrijver de
resultaten weer van een bijna 18 maanden studie van de leer en de werken van de Nigeriaanse
profeet. Op een bijzondere wijze vertelt drs.van der Ven, zelf arts-pastor zijn bevindingen. In
zijn verhaal herkent u soms uzelf, soms iemand anders. Twijfel en geestelijke zekerheid
omtrent genezing worden behandeld. De probleemstelling is: Is dit van God of is dit niet van
God? Als werkgroep worden wij door de inhoud van dit boek opnieuw bevestigd in onze
mening, dat T.B. Joshua een valse en occulte profeet is. Wij raden u aan dit boek aan te
schaffen (gewoon via de boekhandel) en u erin te verdiepen. Wij hebben al enige jaren
contact met drs.Van der Ven en wij hebben het volste vertrouwen in zijn
onderzoeksresultaten. Het boek is gebruiksvriendelijk geschreven en is ook geschikt om
cadeau te geven aan uw christelijke vrienden. (winkelprijs 15 euro; ISBN 90 5881 131 x) 

Komende feestdagen.   
Wat zou het fijn zijn, als wij u konden schrijven, dat u met een gerust hart feest kunt gaan
vieren. Veel mooie liederen met Kerst en veel warme bezoeken met Oud en Nieuw. Daarbij
een gezellig open haardvuur en prachtige kerstwijdingen op de tv. Maar ja,  in de geestelijke
wereld is het geen feest. Veel vals vuur is aanwezig, veel leiders gedragen zich niet als leiders
en houden zich stil. Veel verwarring over het onderwerp genezing, veel christenen zijn ernstig
ziek, terwijl in de genezingsdiensten niet genezen wordt. Waarom toch feestvieren, terwijl er
elders in de wereld oorlog gevoerd, honger geleden, dictatuur uitgeoefend wordt?
Ja, toch feestvieren omdat de Heiland is geboren, omdat Hij de zonde van ons heeft
weggedaan, omdat er een nieuw perspectief is voor hen die hun vertrouwen op Jezus Christus
stellen. Hij heeft ons bestaan op aarde radicaal veranderd. Niet dat wij niet ziek zijn of zullen
worden, niet dat wij geen verdriet hebben of zullen krijgen, maar omdat Hij leeft en bij ons is.
Het lied voor de herders in de velden van Betlehem geldt ook voor u en voor ons:
“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens.”

Stichting: Werkgroep “Terug naar de Bijbel”
Postadres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Telefoon: 038-3328234
E-mailadres: byblos@solcon.nl 
Dagelijks bestuur: Voorzitter: Ing. M. v.d. Kraats
               Secretaris/penningm. Dhr. A.A. Doorn
De Stichting is ingeschreven onder nr. S 025302 K.v.K. te Zwolle;
Bank: 65.02.76.213 Ing-bank Kampen ;  Postgiro: 7415978.


	Drs. R. van der Ven; nieuw boek ”Dossier T.B.Joshua, Genezin
	Dagelijks bestuur: Voorzitter: Ing. M. v.d. Kraats

