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 W E R K G R O E P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
                    

                                                                                          Kampen, 29 februari 2008 brief nr. 34
Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

In de afgelopen tijd hebben wij diverse vragen gekregen en hebben deze zo zorgvuldig
mogelijk beantwoord. Het lijkt ons goed om de overige lezers ook deelgenoot te maken van
wat er alzo leeft onder de christenen en niet-christenen. Daarom heeft deze brief de volgende
inhoud: 

1.  Vragen van een niet-christen
2.  De genezingsleer van Henry Wright
3.  Ik wordt geconfronteerd met het verschijnsel van Refocussing
4.  "Televisiedominees" gecomponeerd en gezongen door Rikkert Zuiderveld

1.  VRAGEN VAN EEN NIET-CHRISTEN
Beste Karel,
Bedankt voor jouw e-mail. Je hebt heel wat te vragen, wat wij wel fijn vinden. Dit geeft aan,
dat je nadenkt over allerlei zaken in het leven. En dat is belangrijk, want het leven is in
verhouding maar zo kort. Laat je alles langs je afglijden en leef je er maar op los - dit kan
trouwens een heel net leven zijn - dan mis je veel in dit leven. Want, en nu kom ik op je
vragen, er is werkelijk een God, die zich met ons bemoeien wil. Hij is de schepper van hemel
en aarde en ook de schepper van ons. Ik begrijp uit jouw mail dat je niet in een God gelooft
Of moet ik zeggen niet meer in God gelooft? Dit maken wij op uit jouw ervaring met het
rooms-katholieke geloof van je opvoeding. Karel, er zijn heel veel mensen op deze aarde die
zo'n ervaring hebben en daarom gestopt zijn met het geloven in God. Toch helpt je dat niet
om voor God gerechtvaardigd te worden. Want je bent een schepsel van God en God roept jou
toe om jouw verantwoordelijkheid te nemen. Dit alles is los van je opvoeding, dat is verleden
tijd. God kijkt nu naar jou en ziet wat je nu doet met het leven. Dat je Hem nu de rug toe
keert, is een persoonlijke daad van je. 
Nu wil ik even de vragen van je e-mail in detail bij de kop nemen. Ik heb deze maar even zelf
genummerd:
1---"Wat verstaan jullie onder demonen en duivel?" antw.:Dit zijn gevallen engelen, die
samen met de duivel een opstand in de hemel veroorzaakten en daarom uit de hemel
geworpen zijn. Zij zijn een leger van kwaadwilligen, die trachten de schepselen van God tot
zonde te verleiden. De duivel heeft zelfs geprobeerd Jezus, Gods Zoon, toen deze op aarde
was tot ongehoorzaamheid aan God aan te zetten. (zie verhaal in Lucas 4:1-13)
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2---"Mocht er een god bestaan, waarom is er dan geen één god voor iedereen?"  Het
antwoord is eenvoudig, je zit er vlak bij met jouw vraag. Er is nl. maar één God in hemel en
op aarde. Er is geen ander naast Hem. Hij is de maker van alles en iedereen. Als er sprake is
van andere goden, dan zijn dit stuk voor stuk goden, die door de mensen zelf gemaakt of
verzonnen zijn. Ook alle filosofieën op aarde zijn alleen door de mensen zelf gemaakt. Of hier
nou sprake is van een oosters of een westers geloof, het zijn uiteindelijke allemaal
gedachtespinsels van een of meerdere mensen. Maar aan de ene God, de schepper van hemel
en aarde, zullen alle mensen rekenschap moeten afleggen over hun leven hier op aarde.   
3---''Jullie schrijven, dat het rooms-katholieke geloof niet het juiste is, waar baseren jullie dat
op?" antw.:Wij hebben  hier een hele tijd aan besteed en over deze studie vijf brieven
gepubliceerd (nrs.12 t/m 16) Als je daar belang bij hebt, kun je deze vijf het beste downloaden
van onze site op het internet. Mocht dit niet lukken om een of andere reden, dan willen wij
deze wel rechtstreeks sturen. Nu krijg je of heb je misschien de indruk, dat wij erop uit zijn
om geloven aan te vallen en te verwerpen. Dit is niet juist, want wij geven heel duidelijk aan
op welke gebieden en waarom wij de leerstellingen niet juist vinden. De Bijbel is voor ons het
richtsnoer. Waarom wij zoveel tijd besteed hebben aan de leer van de rooms-katholieke kerk
is omdat heel veel protestanten in de loop der jaren toenadering zoeken tot deze kerk. Zij gaan
wat men noemt in dialoog met deze kerk. Wij vinden, dat op basis van onze studie, onlogisch.
De leer van de protestanten staat diametraal tegenover de leer van de rk-kerk. Daarom is
toenadering niet mogelijk. Wij beschouwen de rooms-katholieken niet als vijanden en leven
in het dagelijks leven gewoon met hen samen, maar qua leer houden wij afstand.
4---"Zijn de bekende feesten als Kerstmis-----Sinterklaas (zie jouw lijst) niet al van voor de
geboorte van Jezus?" antw.: Een deel daarvan zijn inderdaad kopieën van feesten uit de
oudheid. Een deel ervan zijn naar aanleiding van het christelijk geloof ontstaan. 
5---"Sindsdien ben ik Heidens geworden."antw.: Je hebt respect voor alle religies. Dit laatste
is naar onze mening een goede eigenschap. Toch zal jou deze houding niet helpen om vrede te
vinden in je leven. Want, zoals ik al eerder schreef, er bestaat maar één God en dat is jouw en
onze schepper. Vanuit ervaring in ons persoonlijk leven en vanuit de Bijbel, weten wij dat Hij
zich interesseert voor ieder persoonlijk. Er zijn wel meer dan zes miljard mensen op de
wereld, maar God is zo wonderlijk groot, dat Hij ieder mens apart, en dus ook jou kent en
gadeslaat. 
6---"Het menselijk brein, wat een pracht systeem" antw.: Wij zijn dit volkomen met jou eens,
de Schepper heeft hiermee één van de mooiste dingen bij de mensen geschapen. Maar vergeet
ook het hart niet. Dat is ook een ingenieus orgaan. Dat zelfde hart, dat de motor is van elk
mens heeft een dubbele functie. Naast de motor is het hart ook het centrum van de emoties
van de mens. Wij spreken van pijn in het hart, als iemand een persoon beledigt. Wij spreken
van een harteloos mens, als iemand meedogenloos is en zich niets van de persoon aantrekt.
Alle emoties komen uit het hart en raken het hart. Je zegt dat je depressief geweest bent, ook
dat heeft met je hart te maken. Eigenlijk draait daar alles om in ons leven. En nu komt de
boodschap van het evangelie van Jezus Christus zoals de Bijbel dit aandraagt. Deze zegt:
"Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op en
leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw
zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht." Mat.11:28-30 Hij is op aarde gekomen om
het menselijk hart te vernieuwen en hem vrede te geven. Hiervoor moest Jezus Christus eerst
op aarde komen en aan het kruis sterven. Want het probleem voor elk mens is zijn zonde
tegenover zijn schepper. Deze staat tussen God en de mens in. Maar Jezus Christus heeft de
straf hiervoor en de schuld hiervan gedragen, zodat God nu weer vrij naar de mens kan kijken
in Christus. Wel dient elk mens, dus ook jij en wij onze schuld te erkennen en ons te buigen
voor God. Nu komen wij weer terug op dat hart, als centrum van emoties. Als jij jouw schuld
tegenover God erkent, dan zal bovenstaande tekst ook voor jou realiteit worden. Als je hier
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meer over wil weten, mail gerust en stel je vragen. Heb je zelf een Bijbel of kun je aan een
Bijbel komen, probeer daar eens in te lezen.
7---"Welk geloof hanteren jullie?"antw.: Wij hebben dit antwoord bijna voor het laatst
bewaard, want anders gaat dat misschien de boventoon voeren, terwijl de ander vragen zeer
belangrijk zijn. Nu wij zijn een groepje gewone christenen met een protestants geloof
gebaseerd op de Bijbel. Elk van ons is lid van een kerk van een vrije signatuur. Van deze
soorten zijn er misschien wel zo'n twee honderd in Nederland. Het woord vrij betekent in dit
geval, dat er niet een strakke liturgie gebruikt wordt in de diensten. Ook is er veel meer
deelname van de aanwezigen aan de dienst. Als je namen wilt weten dan noem ik:
evangelische kerk, vol evangelische kerk, pinkstergemeente, vrije baptistengemeente.
8---"Is iedereen niet een beetje god, want men is toch geschapen naar Gods
evenbeeld?"antw.: Dit leert ons de Bijbel niet. Ja, wij zijn geschapen naar Gods beeld. "En
God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over
de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." Gen.1:26  Maar zoals je uit de tekst
ziet heeft de mens tot taak om over de aarde te heersen. Hierbij is er duidelijk onderscheid
met de andere schepselen als vee, vogels en kruipend gedierte. Als enig schepsel lijkt de mens
op God, maar hij is niet geschapen als een god of een beetje god. De Bijbel leert dat juist
omdat de duivel zich wilde verheffen tot God, daarom hij uit de hemel is geworpen. Karel ik
stop er nu mee, je hebt hierbij genoeg stof tot nadenken. Met vriendelijke groeten.

2.  DE GENEZINGSLEER  VAN HENRY WRIGHT
Beste Evelien,
Het heeft even wat moeite en tijd gekost om een overzicht te krijgen van het doen en laten van
Henry Wright. Aangezien wij in het begin van ons onderzoek geen exemplaar van zijn lijf-
boek "A More Excellent Way"in bezit hadden, moesten wij het doen met gegevens van het
internet. Voor we aan de leer van Henry Wright toe komen, eerst nog iets over de personen,
die hem uitgenodigd hebben om naar Nederland te komen. Als we de internetgegevens goed
interpreteren, dan is het een gezamenlijke uitnodiging geweest van Sticht. Filadelfia
Zorgverlening, Sticht.Healingrooms Nederland en Sticht. Healingrooms voor de
Gezondheidszorg.  www.filadelfia.nl  Omdat Healingrooms genoemd worden, gaan wij even
op dit fenomeen in voor we verder gaan met Henry Wright.

2.1   Healingrooms (=genezingsruimtes)
Volgens internetadres:  www.healingrooms-gezondheidzorg.nl   is de omschrijving als volgt:
"De beweging begon een dikke honderd jaar geleden, met de roemruchte gebedsbediening
van opwekkingsprediker John G.Lake. In de zogenaamde Healingrooms van Spokane(USA)
vonden duizenden mensen bovennatuurlijke genezing van hun ziekte en een oplossing voor
hun nood. Enkele jaren geleden gaf ene Call Pierce in Amerika gehoor aan Gods roeping om
de "geestelijke" bron van Lake's bediening opnieuw te openen. Sinds dat moment zijn eerst in
Amerka en inmiddels over de hele wereld opnieuw Healingrooms ontstaan, nu ook in
Nederland.
Een sleutel van de Healingrooms is dat we de aandacht niet vestigen op onszelf als bidders, of
op onze geestelijk autoriteit. Nee, de kracht is juist: God en jij! Alles wat er tussen Hem en
jou in staat moet in orde komen en dan zal zijn kracht zijn werk doen in jouw leven. Daarom
mag er b.v. ook niet gepraat worden in de wachtkamer. We hebben rustige
aanbiddingsmuziek op de achtergrond, waarbij mensen kunnen soaken-wachten in de
tegenwoordigheid van God: hun geest tot rust brengen en zich laten vullen met Gods
tegenwoordigheid. 
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De personen die verantwoordelijk zijn voor de bediening van de bezoekers van de
Healingrooms kunnen van verschillende denominaties komen. Het is dus een interkerkelijke
beweging. Het bevordert de christelijke eenheid volgens de gegevens van de site. Ook maakt
het de weg vrij voor geloofswonderen in Nederland."

2.2  Conclusie werkgroep omtrent Healingrooms
Healingrooms vormen de zoveelste poging van de mensheid om genezing te ontvangen voor
haar kwalen en problemen. Hoewel er een duidelijke link wordt gelegd tussen de vroegere
Healingrooms van John G.Lake, komen de huidige Healingrooms van John Pierce voort uit
zijn eigen overtuiging, dat God hem dit gevraagd heeft. Er wordt geen bijbelse onderbouwing
gegeven. Naar onze mening kleven de volgende bezwaren aan het werken met Healingrooms.
1...Gebed voor zieken dient in de eerste plaats te gebeuren in de plaatselijke gemeente of  kerk
(zie Jak.5:12-20)
2...Degenen die bidden dienen oudsten van deze gemeente te zijn.
3...Er staan in dit bijbelgedeelte geen aanwijzingen, dat helpers van andere gemeenten of
kerken de genezing bevorderen door het interkerkelijk gebeuren.
4...Het toepassen van "soaken", waardoor de patiënten leeg worden van zichzelf en God ze
kan vullen is compleet onbijbels en riekt naar oosterse meditaties. (zie hiervoor onze brief
nr.30 d.d.24-08-06)
5...Het gebed voor genezing wordt vermengd met gebed voor andere problemen. Er wordt op
deze manier een soort pastoraat gepleegd, dat opnieuw buiten de plaatselijke gemeente om
gaat.
6...Op de website wordt een groot aantal getuigenissen gegeven als bewijs dat de
Healingrooms werken. De getuigenissen zijn erg simpel en mager. Hierbij worden de
genezingen op alfabetische volgorde naar gelang de aard van het probleem op een rij gezet.
Wij noemen hier: misbruik, ongelukken, verslavingen,...........tumoren, aders, polsen (carpal
tunnel)  Een kijkje op de site geeft meer inzicht wat wij bedoelen:   www.healingrooms.com
Tot zover de Healingrooms.

PS. Wij hebben niet onderzocht, waarom de Sticht. Healingrooms de toevoeging -
"gezondheidszorg" heeft. Voor een leek lijkt het alsof deze Stichting een officieel
zorgverlenend bedrijf is. Dit lijkt ons niet juist.

2.3   De leer en praktijk van Henry Wright (USA)
Wij hebben uitputtend op het internet gezocht naar gegevens van en over Henry Wright. Het
is ons maar ten dele gelukt rechtstreekse aanwijzingen te pakken te krijgen. Hij heeft geen
eigen website, maar de kleine gemeente in Thomaston, waarvan hij senior-voorganger is,
heeft wel een site. Dit dwong ons om ook naar andere relevante sites te gaan waar zijn naam
genoemd werd. Hierbij vonden wij twee sites, die voor ons doel geschikt waren. Wij zullen
deze apart noemen en behandelen, maar eerst zullen we even stilstaan bij zijn kerk, de
Pleasant Valley Church in Thomaston:
websiteaddress:   www.pleasantvalleychurch.net
De geloofsbelijdenis van deze gemeente, bestaande uit tien artikelen ziet er goed uit. Alleen
met het tiende en laatste artikel kunnen wij het niet eens zijn. Het luidt als volgt:
Artikel 10
"Wij geloven dat genezing en wonderen deel uitmaken van de Verzoening en dat deze gelden
voor vandaag: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. 
Ps.103:3; 1Tes.5:23; Joh.3:2; 1Cor.12 "
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Met dit artikel verklaart Henry Wright meteen waar in zijn leer de schoen wringt. Wij durven
hier wel het woord vals te gebruiken, want hij tast hiermee in diepste wezen de betekenis van
de Verzoening van Jezus Christus aan. Vrij vertaald zegt hij met dit tiende artikel:
Jezus Christus stierf aan het kruis opdat wij wonderen zullen beleven. Hij stierf aan het kruis
om onze hoofdpijn te genezen, om onze griep te genezen, om onze allergie, om onze hoge
bloeddruk, om onze hartaanval, om onze ziekte van Crohn, om onze astma, om onze kanker,
om onze verslaving, om onze slapenloosheid, enz., enz. Henry Wright geeft zelfs een nog
grotere lijst aan in zijn boek. Hij vermengt hiermee het heilige gebeuren op Golgota, nl. het
dragen van de zondelast en de zondeschuld van de mensheid door Jezus Christus, met het
puur menselijk verlangen om van de ziekten af te komen. Ook brengt hij het verlangen van de
mensheid om wonderen te ervaren in verband met de kruisdood van Jezus. Ook dit laatste is
bijna godslasterlijk en zeker niet overeenkomstig de inhoud van de Bijbel.
Weliswaar schrijft Henry Wright er een paar teksten bij om zijn standpunt bijbels te
verdedigen, maar de teksten zijn volledig uit het verband gehaald en slaan niet op zijn
beweringen. Nee, nergens in de Bijbel komt men zijn leer tegen. In onze brief nr.27 d.d.15-
03-05 hebben wij een artikel gepubliceerd met als opschrift: "Het Bloed van Jezus". Hierin
zijn wij uitgebreid ingegaan op de betekenis van de kruisdood en sommige valse uitleggingen.
Wij willen nu volstaan met hiernaar te verwijzen.

2.4   Het Kruidenplein in het Engels "The Herbs Place" met als siteadres:
www.theherbsplace.com   wekt verwondering. Via deze site kan men allerlei kruiden, oliën,
huidverzorgingartikelen, vermageringsproducten, enz. bestellen. Tot onze verbazing maakt
deze site uitgebreid reclame voor het boek van Henry Wright en wordt erop gezegd, dat het
boek enorm goed verkocht wordt. Van het boek, "A More Excellent Way" geeft de site de
hele buitenachterkaft weer. Wij zullen hier gewoon gebruik van maken en dit overnemen.
Inhoud achterkaft boek:

"Geliefde, ik bid dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl
gaat."3Joh1:2

"Lees in dit boek om te ontdekken.....
Waarom de mensheid ziekten heeft
Geestelijke wortels van de ziekten
Blokkades voor de genezing
Voorkomen van ziekten
Veel ziekten verklaard
Geestelijk pad naar herstel en gezondheid."

"God heeft geweldig inzicht gegeven aan mijn vriend, Henry Wright. Henry is gezalfd om te
ontdekken, welke ziekten van de mensheid een geestelijke wortel hebben en hoe genezing te
ontvangen. U zult genieten van het lezen van dit boek." Aldus Richard Roberts, president van
de Oral Roberts Universiteit in de USA.
         
PS. Richard Roberts behoort tot de tv-dominees als Benny Hinn, Rodney Howard-Brown,
John Arnott, die "het vallen in de Geest" aanhangen en promotors waren van de Toronto-
Blessing. (dit staat uiteraard niet op de achterkaft)

"Pastor Henry Wright is senior-voorganger van de Pleasant Valley Church in Thomaston. Hij
heeft wereldwijd vele seminars gehouden onder interkerkelijke christenen gedurende een
aantal jaren. Hij is erkend om zijn inzicht in ziekten vanuit een geestelijke invalshoek en
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wordt daarom regelmatig gevraagd voor radio- en tv-programma's. Ook schrijft hij voor
verschillende bladen.
Het materiaal in dit boek dient als een uitstekende hulpbron voor geestelijke leiders,
zorgverleners en individuele mensen om de geestelijk dynamiek van de ziekte van ziel, geest
en lichaam te begrijpen."

"Voorkomen van ziekten en uitroeien van ziekten is mijn doel,........ maar niet begeleiden van
ziekten." Aldus de uitspraak van de schrijver zelf.

Naast bovenstaande achterkaft van het boek geeft de site van het kruidenplein drie volledige
kantjes met de inhoud van het boek en met alle ziekten en problemen waar de mensheid mee
worstelt. Dan is er ook een afdeling met getuigenissen van mensen die door het lezen van het
boek genezen zijn. Vijf kantjes vol verhalen, waarbij steeds de leer van Henry Wright de
oplossing blijkt te zijn. (fibromyalgie, chronische vermoeidheid, MCS, EI, gebroken enkel,
asthma, estrogeen, depressie, rugpijn, drugsverslaving, osteoporosis, chronische ziekte,
emotionele problemen, maagpijn, hoofdpijn, dik bloed)  Het voert hier te ver om er diep op in
te gaan, maar alle getuigenissen zijn overvol met eigen leed en eigen gezondheidsbelang. Men
wordt er niet vrolijk van en men blijft als lezer vol vraagtekens achter.
Op de bladzijden van het Kruidenplein met de inhoud staat aan het eind een lijst van 33
redenen waarom genezing kan blokkeren. Eén van deze 33, nr.29 willen wij er even
uitlichten.

nr.29 van de mogelijke blokkades tot genezing:
"Het verwerpen van genezing in de Verzoening van Jezus Christus als onderdeel van het
Verbond vandaag."  Dit komt overeen met het eerder genoemde artikel 10 van de
geloofsbelijdenis van de Pleasant Valley Church in Thomaston. Henry Wright heeft dit artikel
uitgebouwd tot de stelling, dat als je dit niet gelooft, je hierdoor ziek kunt worden of ziek kunt
blijven. Zoals wij al schreven vinden wij deze uitspraak op de rand van godslastering en
noemen wij dit een valse leer.

2.5  Beoordeling van de leer van Henry Wright op de site van :  www.bible.org
Uiteraard is het boek met de leer niet onopgemerkt gebleven in Amerika. In 2000 heeft
Hampton Keathly IV zich erin verdiept. Hij is in de gemeente in Thomaston geweest, heeft
een seminar van twee dagen bijgewoond en heeft het boek "A More Excellent way" gelezen.
Zijn beoordeling is ongeveer 12 kantjes groot en is door de site van bible.org  op het internet
geplaatst en zo in de publiciteit gekomen.
Het is niet eenvoudig om in een korte bewoording weer te geven wat hij gevonden heeft. Dit
geldt des te meer omdat het boek van Henry Wright nogal chaotisch is bij het lezen volgens
Hampton Keathly. Ook tijdens de seminars springt hij als spreker snel van het ene onderwerp
naar het andere, zodat er voor de luisteraar weinig gelegenheid overblijft om erover na te
denken of het gesprokene wel juist is. Veel lezers vinden zijn uitleg geheel op de Bijbel
gestoeld, maar dit baseren zij op het feit dat Henry Wright heel veel bijbelteksten gebruikt in
zijn uiteenzettingen. Echter bij nadere bestudering blijken de meeste teksten uit hun verband
getrokken te zijn. Zelf hebben wij dit al geconstateerd bij het bestuderen van Art.10 van zijn
geloofsbelijdenis.
P.S. Volgens Henry Wright zijn dokters niet van God, want zij komen in de Bijbel niet voor.
Hij verwijst de lezers naar medische handboeken, die zijn bruikbaarder. In zijn boek is hij
zeer overtuigd van zijn eigen conclusies op medisch gebied. Omdat wij hier niet alle
uitspraken van hem kunnen behandelen, willen wij volstaan met een verwijzing naar de
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genoemde website van bible.org   Helaas is alles in het Engels en is deze dus alleen
toegankelijk voor hen die het Engels machtig zijn.       

2.6  Conclusie van de werkgroep over de leer van Henry Wright
Deze man verkondigt een leer die niet overeenkomt met de algemene christelijke leer van de
Bijbel. Hij meent een uitvinding gedaan te hebben betreffende het probleem van ziekte in de
wereld. Dit zou veroorzaakt worden door zonden. Voor deze zonden stierf Jezus Christus aan
het kruis op Golgota. Dus daar is ook de wortel van de ziekte medegekruisigd. Dus dient in
ieders leven deze wortel, de zonde eerst aangepakt te worden om daarna genezen te worden
van ziekten.
Deze redenatie lijkt oppervlakkig gezien juist en bijbels. Bij nadere beschouwing is het echter
vals. In de eerste plaats worden de meeste ziekten niet veroorzaakt door zonden, maar vinden
hun oorzaak simpelweg in de degeneratie van het menselijk lichaam vanaf de zondeval. De
laatste ziekte die de mens meemaakt is zijn sterven. Elk mens, ongelovig of gelovig krijgt met
ziekte te maken. Ziekte is niet het plezierigste deel van het leven op aarde.
In de tweede plaats is het vermengen van de Verzoening van Jezus Christus voor de zonde
van de mensheid, met het probleem van ziekte van de mensheid niet juist. Verzoening is een
geestelijke, goddelijke zaak. Ziekte is een menselijke, lichamelijke zaak. Zonder de
Verzoening te aanvaarden, gaat de geestelijke mens verloren. Met een ziek lichaam kan men
toch behouden tot God gaan. Als Jezus in Mat.18:8 en9  spreekt over het nalaten van zonde,
dan zegt Hij het heel kras en duidelijk:
"Indien uw hand of uw voet u tot zonde verleidt, houw hem af  en werp hem weg. Het is beter
voor u verminkt of kreupel ten leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het
eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u tot zonde verleidt, ruk het uit en werp
het van u. Het is beter voor u met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het
hellevuur geworpen te worden."   Jezus stelt hier zonneklaar, dat het geestelijke ver boven het
lichamelijke uitsteekt. 
Samenvattend zijn wij van mening dat de leer van Henry Wright niet nagevolgd moet worden
en dat de Stichtingen, die hem uitnodigen er beter aan doen een goede bijbelleraar te vragen
voor hun conferenties. De medewerkers kunnen van Henry Wright alleen maar valse dingen
leren. Zij lopen het gevaar door deze man in een emotionele verwarring terecht te komen. Ook
het gevaar dat zij in de stress raken doordat zij misschien bij zichzelf zonden menen te
ontdekken is niet ondenkbeeldig. Al met al een gevaarlijke en ongezonde toestand.

3.   IK WORD GECONFRONTEERD MET HET VERSCHIJNSEL REFOCUSSING   
Beste Maria,
Wij hebben naar aanleiding van jouw vraag over "refocussing" een en ander bekeken op het
internet. Hier kwamen wij uiteindelijk terecht in Nieuw-Zeeland, waar "refocussing" ontstaan
is. Dr. Diane Divett, een universitair geschoolde lerares met verschillende titels achter haar
naam, heeft deze counselingcursus ontwikkeld. De cursus omvat theorie en praktijk van
counseling. Zowel voor persoonlijke toepassingen, als voor training van andere counselors
wordt de cursus inclusief verschillende subcursussen gepromoot. Wat is er nu bijzonder aan
"refocussing" waardoor wij er als werkgroep moeite mee hebben?

3.1   Basis Refocussing
De betreffende website van dr. Diane Divett ( www.refocussing.com ) spreekt over:
"empowering tools to make positive changes in your life"  (versterkende manieren om een
positieve ommekeer in je leven te bewerkstelligen). Hiermee bedoelt de site de diverse dvd's
van dr. Diane Divett, het verklarend handboek, het werkboek voor deelnemers, video's voor
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therapietraining. Bij de tools wordt niet de Bijbel genoemd, wat toch wel verwacht mag
worden, als men les wil geven over veranderingen in iemands leven. Wel wordt naar God
verwezen, maar dan indirect via het begrip "God Spaces" .(God Ruimte)
De officiële site in Nieuw-Zeeland geeft hiervoor de volgende definitie: "God  Ruimte is een
geestelijke, bovennatuurlijke ruimte die elk mens bezit in zijn contact met God". Volgens de
site is dit een sociaal wetenschappelijke ontdekking geweest van dr. Diane Divett tussen1994
en 2004. In de cursussen wordt de "God Ruimte" als basis gebruikt om veranderingen teweeg
te brengen in iemands karakter. Dus is het erg belangrijk om te zien of deze ontdekking van
dr. Diane Divett werkelijk op de Bijbel gefundeerd is en of deze ontdekking waar is.
Romeinen hoofdstuk 1 wordt aangedragen als bijbelse plaats waar de uitspraak op gestoeld is.
Waarschijnlijk bedoelt de site Rom.1:19 waar staat: "..., daarom dat hetgeen van God gekend
kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hen geopenbaard." Zo op het oog heeft
dr. Diane Divett gelijk. Echter dit gedeelte tekst is niet af, maar wordt direct gevolgd door een
zin met het woordje want, dus met een verklaring. "Want hetgeen van Hem niet gezien kan
worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn
werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben."  Dus zegt de
Bijbel niet, dat het een bovennatuurlijke eigenschap van de mens is om God te kennen, maar
heel gewoon een verstandelijke eigenschap van de mens. Paulus, de schrijver van Romeinen,
is hierin heel nuchter. Hij betoogt in dit hoofdstuk dat niemand een verontschuldiging heeft
om God niet te kennen. Vanuit de hem omringende schepping kan de mens niet anders doen,
dan de eeuwige kracht en de goddelijkheid van de Schepper herkennen en erkennen. Dit heeft
niets te maken met bovennatuurlijke ruimte, maar gewoon met verstand.
Overigens is dr. Diane Divett in de bekende val gelopen van het losmaken van een tekst uit
zijn verband. Het hele aangegeven hoofdstuk van Romeinen heeft als centraal thema, dat de
mens alleen uit het geloof gerechtvaardigd wordt voor God. In Rom.1:16,17 staat dit
weergegeven: "Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud
voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid
Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De
rechtvaardige zal uit geloof leven".  Zoals je ziet is er geen verband met de stelling over "God
Ruimte" en mag dr. Diane Divett dit hoofdstuk zeker niet gebruiken als bijbels fundament
voor deze stelling.
Op de site wordt nog een ander bijbelgedeelte aangehaald ter verdediging van haar theorie, nl.
Jer.29:11. Hier staat het volgende: "Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het
woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te
geven."  Dit is een prachtige tekst, die in een pastoraal gesprek de counselee zeker zal
aanspreken. Toch maakt dr. Diane Divett hier opnieuw de fout door deze tekst volledig uit
zijn verband te halen. Deze profetische uitspraak van Jeremia is specifiek bedoeld voor de
Israëlieten in ballingschap in Babel. Zij worden door de profeet in een aparte brief
geadviseerd om gewoon in Babel te blijven wonen en wachten op de toekomstige terugkeer
na een periode van zeventig jaar. Hun ballingschap in Babel overkwam hen als straf op erge
afgoderij die zij in Jeruzalem gepleegd hadden. De mooie tekst van Jer.29:11 die op de site
aangehaald wordt, is een woord van troost voor de ballingen. Deze kan echter niet gebruikt
worden als bijbelse onderbouwing van de methode van Refocussing.

3.2   Inhoud cursus Refocussing.
Aangezien wij geen boek of geschreven handleiding in bezit hebben, moeten wij het doen met
de globale omschrijvingen ter promotie van de cursus. Wij hebben daarom een aantal
letterlijke uitspraken overgenomen van zowel de oorspronkelijke Nieuw-Zeelandse website (
www.refocussing.com ) als van de Nederlandse website ( www.refocussing.nl ). Deze zeggen
het volgende:
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"Wat uniek is van God Ruimte (God Spaces) is, dat dr. Diane Divett, na de ontdekking ervan
en na verder onderzoek naar de mogelijkheden van gebruik een methode ontwikkelde. Deze
methode stelt mensen in staat om hun eigen God Ruimte te gebruiken ten einde: op te sporen
(vinden), toegankelijk te maken (ervaren) en ontwikkelen (omschrijven), wat zij als individuen
zelf alleen weten en ervaren van God zoals Hij zich aan hen openbaart.
Als reactie hierop heeft dr. Diane Divett alsmede een apart team geconstateerd, dat als de
personen de methode volgden er bijzondere genezingen plaatsvonden. Deze genezingen die
door het genoemde team van postuniversitaire onderzoekers zijn geverifieerd, omvatten
lichamelijke en emotionele genezingen van relaties. Zelfs omvatten deze bevrijding van
demonische en kwade invloeden."  (vert. Nieuw-Zeelandse website)

"De God Ruimte methode kan in iemands leven gebruikt worden om het volgende te
bewerkstelligen:
...het vinden van God,  het tegemoet treden van God en Zijn doel voor je leven ontdekken.
...om effectief en met groot vertrouwen te bidden
...om de focus (= brandpunt) van je leven opnieuw in te stellen en Gods verwachtingen van
jouw toekomst te weten te komen
...de gedachten van God voor anderen en hun situaties te voorspellen" (vert.Nieuw-Zeelandse
website)   

"Dit is een zeer interactieve cursus van 3 dagen, die een uitgebreid beeld geeft van wat
Refocussing is en in het bijzonder hoe God Ruimte de spil is om in contact te komen met Gods
krachtige tegenwoordigheid ten einde verandering te bewerkstelligen." (vert.Nieuw-
Zeelandse website)

"Dit is een 3-daagse cursus die hoewel zeer interactief , ontworpen is om een nadere blik te
werpen op de theorie van Refocussing. Hierin wordt speciaal de manier belicht hoe het
"seven foci system" is ontworpen om psychologische en theologische theorieën te integreren,
om de aandacht te richten op niet vervulden noden. (gebruikmakend van psychologische
theorieën). Daarna volgt een heroriëntering, gebruikmakend van theologische theorieën om
mensen te versterken met de krachtige tegenwoordigheid van God. Hierbij kunnen zij
genezing en bevrijding ontvangen en bronnen aanboren om oplossingen voor de anders
onvervulde noden te vinden."   (vert. Nieuw-Zeelandse website)

"Zelfbewustzijn en persoonlijke groei, worden door velen in de christelijke wereld
onvoldoende begrepen, waardoor kansen om God meer te ervaren in het dagelijkse leven
worden gemist. Pauline Skeates uit Nieuw-Zeeland is al vele jaren actief in de christelijke
hulpverlening. Vanuit die ervaring heeft zij vastgesteld, dat zelfbewustzijn een sleutel is in de
verandering naar een positief en een gezond leven met God. Mensen die "blind", "doof " en
"ingeslapen" zijn, kunnen nieuw leven ontvangen.
Wat behandeld en ervaren wordt tijdens dit seminar zal vanuit de Bijbel onderbouwd worden.
Het is een oproep aan de deelnemers om "wakker te worden" en zich bewust te laten zijn van
de waarheid in hun leven, zodat vernieuwing kan doorbreken." (Refocussing-Nederland)

"Waarom zelfbewustzijn?" Stel jezelf de volgende vragen:
...Ben je werkelijk wakker?
...Ben je levend voor je zintuigen, jezelf, anderen en God?
...Hoor je muziek en de stemmen van kinderen?
...Kun je de schoonheid, de tragedie en de kleur van het detail zien?
...Ben je bereid je emoties te voelen en te luisteren naar wat zij je willen zeggen?
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...Proef  en waardeer je werkelijk de koffie of de thee die je bij het ontbijt drinkt?

Als je al deze vragen met "nee" moet beantwoorden, dan laat je een potentieel voor
overvloedig leven onbenut.
De Bijbel moedigt ons aan:
..."Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen." Ef 5:14 (NBV)
..."Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden
zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid." Jes.29:18  (NBV)"
(Refocussing Nederland)

3.3   Conclusie werkgroep omtrent Refocussing
Het woord Refocussing is een nieuw Engels woord, zodat de betekenis nog niet te vinden is in
de woordenboeken. Vrij vertaald betekent het: het brandpunt van je leven opnieuw instellen.
Nu is dit op zichzelf niet fout. Waar het fout gaat is, dat men dit doet zonder de hulp van de
inwonende Heilige Geest. Op geen van de websites wordt gesproken over het werk van God
de Vader, over het verlossingswerk van Jezus Christus en over de noodzaak van het
ontvangen van de Heilige Geest. Juist deze aanwezigheid in het leven van een christen kan de
verandering van focus bewerkstelligen.   
Als u de uitspraken van zowel de Nieuw-Zeelandse site, als van de Nederlandse site
bestudeert, dan ziet u dat we hier te maken hebben met een mengsel van psychologie en
theologie. We zien ook dat de bijbelse onderbouwing uitermate zwak is. Alle aangehaalde
teksten zijn uit het verband gerukt. Vooral bij de aanhalingen van Refocussing Nederland is
dit het geval.
In onze publicaties van het afgelopen jaar 2007 hebben wij uiteengezet hoe gevaarlijk het is
om in de handen te vallen van psychologen en filosofen voor christelijke noden. Wij hebben
geadviseerd om hier zoveel mogelijk van weg te blijven. In dit geval van Refocussing geldt
hetzelfde. Zoek het meer in de Bijbel en in vertrouwde pastororale werkers als er zich
problemen voordoen. Het beste is het om dit via de eigen gemeente of kerk te doen.

4.  "Televisiedominees" gecomponeerd en gezongen door Rikkert Zuiderveld
In het voorjaar van 2008 houdt pastor Joseph Prince uit Singapore een welvaartsconferentie in
Nederland. Wij hebben over zijn bediening een uitgebreide verhandeling staan op onze
website dd. 20-12-06. Het leek ons goed om onderstaand liedje van Rikkert Zuiderveld hier
aan toe te voegen. De cd is van december 2006 en is verkrijgbaar in de winkel.

"Televisiedominees
Zij komen uit Amerika gevlogen door de ether     
Zij zien er zo welvarend uit het kan gewoon niet beter 
En ook hun blijde dames zitten stevig in het vlees
O ik ben stapelgek op televisiedominees

Hun glimlach staat zo stralend wit op hun gelaat bevroren
Het lijkt wel of hun tanden ook al weder zijn geboren
Ze zijn zo zelfverzekerd met hun bijbels en bv's
O ik ben stapelgek op televisiedominees

Zij voeren hun theater op in nieuwbouw-kathedralen
Met geld van de gewone man stofferen zij hun zalen
Met giften voor het werk des Heren liften zij hun face
O ik ben stapelgek op televisiedominees
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Zij prediken met kracht het evangelie van de voorspoed
En alles wat zij roepen vindt hun middle-class gehoor goed
Die grijpen hun zakdoeken en hun portemonnees
O ik ben stapelgek op televisiedominees

Hun God is als een automaat waar je een euro indoet
Dan komt het met je gezondheid en gezin goed
Zo kun je kopen voor wat slogans en clichés
O ik ben stapelgek op televisiedominees

Het mooist van alles vind ik wanneer ze ook gaan zingen
Zo heilig dat de tranen je haast in de ogen springen
Ze verkopen heel wat beter dan ikzelf van mijn cd's
O ik ben stikjaloers op televisiedominees "  

Huishoudelijke mededeling
Het heeft ons blij gemaakt dat u eind vorig jaar zoveel giften heeft gestuurd voor het werk. De
giften helpen ons om ook dit jaar weer met een gerust hart de publicaties te maken en te
versturen. Hartelijk dank en de Heer moge u zegenen hiervoor. Met vriendelijke groeten. Rien
van de Kraats.
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