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 W E R K G R O E P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
                                                                                           Kampen, 15juni 2008 brief nr.35

Beste broeders, zusters, oudsten en voorgangers,
Er zijn in de afgelopen tijd zoveel vragen geweest en er is zoveel gereageerd, dat wij deze
brief opnieuw gebruiken om u deelgenoot te maken van de problemen van sommige
medelezers van de brieven. De website en de mogelijkheid van e-mail heeft voor meerdere
lezers de deur geopend om met ons in contact te komen. Maar er wordt ook nog van de
gewone post en telefoon gebruikt gemaakt. Dus zijn wij van alle kanten bereikbaar. Wij
willen in de toekomst ook weer een grote bijbelstudie aan u doorgeven. Als het lukt zullen wij
daarom in de loop van de herfst een studie van het bijbels begrip Genade publiceren. Nu
volgen een aantal recente reacties en beantwoording van vragen. De namen zijn niet de echte
namen. Een van de reacties komt vanuit Texas in Amerika. Uiteraard hebben wij dit eerst
moeten vertalen, op het Engelse gedeelte van de website vindt u de oorspronkelijke tekst.

1... mevr. Ria 
"Beste leden van de werkgroep,
Ik wil u hierbij hartelijk bedanken voor uw werk dat u besteedt aan het toetsen van de
leringen aan de Bijbel. Had ik dit maar eerder geweten, dat dit mocht. Mij werd geleerd, je
mag niet oordelen. Toch heb ik bij heel veel leringen mijn vragen gehad en mij daar niet aan
overgegeven, pure genade. Zoals b.v. healingrooms, maar ook genezingsleer.
Neemt niet weg dat de aanklager mij heel veel leed heeft aangedaan. Doordat ik dacht dat het
allemaal aan mij lag en mijn schuld was, als ik dingen niet deed of door mensen niet te
gehoorzamen.
God alle eer, ik ben nu wat stabieler en ben nogmaals heel blij met de artikelen die u in uw
zoektocht open durft te geven. Het is nodig dat Nederland terug keert naar de God uit de
Bijbel, naar de God van Israël. O mochten we dit beleven dat God zelf de eer krijgt en niet
alle valse goden. Shalom in alles.
Hartelijke groet van zuster Ria."

2...dhr. Rinus
"Geachte broeders,
Een lange reeks van jaren mocht ik uw publicaties ontvangen, die betrekking hadden op de
naamgeving: Terug naar de Bijbel. Met veel interesse heb ik de betreffende toezendingen
gelezen. Nu echter is er een fase in mijn leven ontstaan, waardoor ik beperkt ben in het lezen.
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Ik kan wegens mijn beperkte gezichtsvermogen niet of nog maar van korte duur lezen. Ik ben
daarom  gedwongen u te vragen mij niet langer uw uitgaven te sturen.
Bij alle zegen - die u ook mij hebt bezorgd - in de verschillende geschriften - dank ik u heel
hartelijk en wens ik ook u Gods onmisbare zegen toe bij uw arbeid.
In Christus verbonden, Rinus" 

3...dhr. Schonebeek  per telefoon
Spreek ik met de werkgroep Terug naar de Bijbel? Ja, zegt u maar wat u op uw hart hebt.
De broeder steekt van wal en stelt een hele rij vragen over wat de werkgroep zoal gelooft en
gepubliceerd heeft. Telkens als een vraag door ons beantwoord is, antwoordt hij dat hij er het
niet mee eens is en vindt, dat buitenbijbelse gebeurtenissen ondanks dat zij niet in de Bijbel
voorkomen toch van God kunnen zijn. Dit met als motief, dat God soeverein genoeg is om
nieuwe afwijkende dingen te doen. Wat wij ook aanvoeren als tegenbewijs, het komt niet bij
hem aan. Na een gesprek van 88 minuten blijkt, dat hij niets gelezen heeft van onze
publicaties, maar zijn theorieën heeft gevormd door eigen waarnemingen in conferenties en
gemeenten. Als wij hem dan wijzen op de website van de werkgroep, waar alle mogelijke
gegevens over zijn vragen te lezen zijn, kom de aap uit de mouw. Hij heeft geen
internetmogelijkheid en wil dit ook niet. Als wij hem dan aanbieden om wat materiaal op te
sturen via de gewone post, weigert hij dit en wil niet dat wij zijn adres te horen krijgen. Dan
komt zijn laatste vraag of wij ook wel eens in Openbaring lezen? Op ons bevestigend
antwoord zegt onze broeder dat daar staat, dat ons webadres duivels is, want volgens hem is
www....(het begin van elk websiteadres) het getal 666, dus het getal van het beest. Na het
lange en vermoeiende telefoongesprek, blijven wij met de vraag achter hoe het komt, dat
intelligente christenen zo eigengereid en blind kunnen zijn voor de meest nuchtere feiten.

   
4... mevr. Van de Laan
"Goedenavond,
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is .......... en ik woon in een grote stad in het
Westen van Nederland. Ik ben sinds 1993 een wedergeboren christen. Ik ben op jullie site
terechtgekomen vanwege een conferentie, die wij onlangs in onze gemeente hadden, genaamd
"Holy Spirit Soaking Conference".
Een zuster heeft ons gewezen op jullie artikel over de oorsprong van het "soaken". Zelf had ik
daar nog nooit van gehoord, totdat ik jullie brief had gelezen. En naar aanleiding van dat
artikel heb ik inmiddels al jullie nieuwsbrieven gelezen. Het heeft mijn ogen echt geopend. En
ik herken heel veel dingen in mijn eigen gemeente waar jullie over spreken. Ik denk er nu
serieus over na om mijn eigen gemeente te verlaten. Bid svp dat God mij daarin leidt en
wijsheid geeft. Ik vind jullie werk heel erg goed en de artikelen zijn ook duidelijk en makkelijk
te lezen. Graag zou ik jullie brieven per e-mail willen ontvangen. Ik heb nog twee vragen:
......Het geven van tienden. 
De Bijbel spreekt erover in Maleachi. Kunnen jullie daar meer informatie over geven?
......Handoplegging, gepaard gaande met het zalven met olie. Bij ons in de gemeente doen wij
"altar calls", dan komen de mensen naar voren en worden gezalfd met olie. Is dit bijbels?
Met groeten van zuster van de Laan."     

4.1  Antwoord werkgroep:
.......Het geven van tienden.   "Wat je aanhaalt in je mail uit Maleachi 3:7-11 luidt als volgt:
"Keert terug tot Mij, dan zal Ik tot u terugkeren, zegt de Here der heerscharen. En dan zegt
gij: In welk opzicht moeten wij terugkeren? Mag een mens God beroven? Toch berooft gij



3

Mij. En dan zegt gij nu: Waarin beroven wij u? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt
gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Brengt de gehele tiende naar de
voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der
heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed
over u zal uitgieten." Het is een uitspraak van de profeet, die bestemd is voor Israël. Het is een
onderdeel van de vermaning en een belofte voor een verbetering als de Israëlieten gehoorzaan
worden. Het is daarom uit zijn verband, als wij als Nieuwtestamentische christenen hieronder
menen te moeten vallen. Wij vallen niet meer onder de Joodse wet, maar onder de genade.
Dus met andere woorden het geven van tienden is geen goddelijke eis. Als wij dit toch menen
te moeten doen, dan stellen wij ons opnieuw onder de wet, hetgeen Paulus in zijn brieven
sterk afraadt. In Christus zijn wij vrijgekocht.
Moeten wij als christenen dan niets geven aan het werk van de Heer? Natuurlijk wel, alleen
op een andere basis dan op de tekst uit Maleachi. Door de hele Bijbel heen worden er gaven
gegeven voor het werk van God. Een bekend voorbeeld is de bouw van de mobiele tabernakel
in de woestijn. Deze is geheel gebouwd dankzij vrijwillige giften. Hetzelfde geldt voor de
tempelbouw van Salomo. In beide gevallen gaven de mensen zoveel, dat de bouwers er een
stop op moesten leggen. Hierbij gaven de mensen geen tienden, maar zoveel als hun hart hen
ingaf. In het Nieuwe Testament zien wij hetzelfde terug. Al direct bij het ontstaan van de
gemeenten gaven de mensen op vrijwillige basis voor armen en bedeelden. 
Als Paulus later hoort, dat de gemeente in Jeruzalem gebrek lijdt, organiseert hij een speciale
collecte voor hen onder de gemeenten in Azië. Ook daar adviseert hij de gemeenteleden
zoveel weg te leggen, als de leden konden dragen. Dus ook hier geen tienden, maar gewoon
vrijwillig. Een groot deel van hoofdstuk 2Kor.11 wijdt Paulus aan het geven van deze gift
voor Jeruzalem. Voor belangstellenden is dit gedeelte een studie waard.
.....Handoplegging en zalving met olie. De weinige keren dat er in het Nieuwe Testament
sprake is van het zalven met olie staan in Jac.5:14 en Marc.6:13. Het betreft zalving van
iemand die ziek is. Dit mag volgens de Bijbel gerust plaatsvinden. Wel staat erbij, dat dit in
het huis van de zieke moet plaats vinden, dus eigenlijk niet in de gemeente. Dit kan ook in
verband staan met de mobiliteit van de ernstig zieke, dus uit praktische overwegingen. In
Marcus 6:13 wordt eveneens ziekenzalving genoemd, dit gebeurde door de uitgezonden
discipelen van Jezus. Waarschijnlijk is, toen de gemeenten ontstonden na de Pinksterdag, deze
handeling naar de oudsten van de gemeenten overgegaan zoals in Jac.5:14 wordt verhaald.
In het Oude Testament komt zalving met olie verschillende keren voor. Hier heeft het bijna
altijd te maken met de aanwijzing van een koning of een profeet. Ook de aanstelling van een
hogepriester ging soms gepaard met zalving met olie. De zalving hield hier duidelijk verband
met de heiliging, de afzondering tot een bepaald ambt. Als werkgroep zijn wij nog altijd in het
bezit van een uitgebreide studie over dit onderwerp van Anton Waelkens uit België door hem
gemaakt in 1996. Helaas hebben wij deze niet in digitale vorm. Dus zal elke belangstellende
aan ons zijn normale postadres moeten geven, zodat wij deze via de post kunnen versturen.  
     
 
5....dhr. en mevr. Demets uit België
Beste werkgroepleden,
Kent u de pastorale cursus "Zegenend Helpen" en kunt u ons daar iets over zeggen?

Antwoord werkgroep:
Pastorale Cursus "Zegenend Helpen"
De stichting "De Kracht van Vrede" is opgericht door Teo van der Weele en bestaat al een vrij
lange tijd. Teo is zich in de loop der jaren steeds meer gaan verdiepen in pastorale
hulpverlening. Hij heeft heel veel mensen "geholpen" en beweegt zich o.a. veel onder mensen
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van Jeugd met een Opdracht en ook tussen zendelingen met verlof in Nederland. Sinds een
aantal jaren traint hij ook pastorale werkers van kerken en gemeenten. De cursus "Zegenend
Helpen" is hieruit ontstaan.
5.1 Theologische basis  
De inhoud van de geloofsovertuiging van Teo is niet helder als men zijn (cursus)boeken
doorneemt. Hoewel hij wel lid is van een gemeente, heeft hij in de loop der tijd zijn eigen
theologische principes gevormd. Deze stroken volgens hem met de beginselverklaring van de
Evangelische Alliantie en met het Lausanne Convenant. Dit is in zoverre waar dat Teo niet
afwijkt van de algemene en bekende christelijke getuigenissen, die elke evangelische
gemeente in Nederland en over de wereld belijdt. Wij noemen als voorbeelden: het geloof in
de Drie-eenheid van God, het geloof in de onfeilbaarheid van de Bijbel als het geïnspireerde
Woord van God en de gemeenschap der heiligen van christenen onder elkaar.  
Als we echter zijn theologische opleiding bezien, dan komen daar een aantal vraagtekens. Hij
heeft deze opleiding hoofdzakelijk gevolgd bij het Fuller Instituut /Universiteit in Amerika.
Hier kwam hij o.a. in aanraking met de bekende Amerikaanse management goeroe Peter
Drucker. Deze Drucker, die zelf niet belijdt een wedergeboren christen te zijn,  verspreidt
zijn sociale filosofieën  over het evangelie via zijn vriendschap met Rick Warren.  Ook zegt
Teo veel geleerd te hebben van wijlen John Wimber, de toenmalige oprichter en leider van de
Vineyard  Beweging, die ook les gaf aan het Fuller Instituut. Dit instituut staat bij de
evangelische christenen in Amerika bekend om de extreem charismatische leringen, waarin
les gegeven wordt. In Teo's boeken komen de meeste van deze leringen voor. Hij waarschuwt
wel voor extreem gebruik, maar neemt er geen afstand van. Wij noemen als voorbeelden:
...Bevrijding van demonen (zie blz.75 werkb. );
...Pastorale zelfzorg -geestelijke oorlogsvoering (zie blz.75 werkb.);
...Uit de Vijf stappen in de Genezingsprocedure door John Wimber op blz.101 Studie van der
Weele: "vanuit de familie: familiegeesten van geslacht tot geslacht, demonische
oppressie/kwelling, gebondenheid door boze geesten, een vloek, zwarte of witte magie,
overheersende persoonlijkheden -een diagnose van een arts, ouders, bekendmakingen,
meningen van voorgangers, onderwijzers e.d."
...Uit dezelfde Vijf stappen van John Wimber studie Teo van der Weele  blz.102: "Gericht tot
de duivel/demonen; bestraffing (verbreek hun kracht, invloed), binden (het weigeren dat zij
hun kracht kunnen uitoefenen), uitdrijven (het verwijderen van hun aanwezigheid)"    
Naast de invloed van John Wimber bemerken wij ook de invloed van de theologie van Jeugd
met een Opdracht in werkboeken van Teo. Over deze theologie hebben wij als werkgroep al
vaker geschreven en ervoor gewaarschuwd. (zie bv. brief nr.24 dd.08-04-02 en brief nr.33
dd.10-10--07). Hoewel de heilsgebeurtenissen uit de Evangeliën wel genoemd worden in hun
samenkomsten, wordt de nadruk bijna altijd gelegd op de mens, zijn noden en de menselijke
noodzaak om te veranderen en zijn leven te verbeteren. De werking van de Heilige Geest en
zijn inwoning in de christen wordt praktisch niet genoemd. Dit zie je ook terug in de
uiteenzettingen van Theo. De noodzaak om de kruisdood van Jezus Christus te aanvaarden
voordat God in iemands leven kan werken, wordt niet genoemd. Daarnaast beoefent men bij
Jeugd met een Opdracht extreem charismatische leringen en uitingen. De Jeugdbeweging was
de eerste groep die de Toronto-Blessing naar Nederland haalde en in Zwolle een grote
samenkomst organiseerde. Omdat Theo van der Weele heel veel te maken heeft gehad met
Jeugd met een Opdracht in zijn leven, is het niet onlogisch dat hij zich veel van de beweging
heeft eigen gemaakt in zijn theologisch denken.
5.2 Beïnvloeding door John Wimber en Jeugd met een Opdracht   
John Wimber is een van de eerste Amerikaanse sprekers, die buitenbijbelse leringen
goedkeurde en in zijn samenkomsten toepaste. Volgens zijn getuigenis heeft hij er lang mee
geworsteld, totdat God door middel van een droom van een bevriende broeder Zijn
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goedkeuring gaf aan buitenbijbelse ervaringen. Dit werd daarna in zijn samenkomsten
rijkelijk bevestigd en van toen af aan zijn buitenbijbelse ervaringen/leringen over de
evangelische wereld verspreid. De meest opvallende hiervan is de zg. Toronto-Blessing in
Canada.
Nu willen wij niet zeggen, dat Teo van der Weele deze "blessing" doorgeeft. Wij duiden er
alleen maar op, dat Teo buitenbijbelse ervaringen en leringen niet uitsluit, gezien zijn
vroegere contact met en waardering voor wijlen John Wimber. En nu komen wij op zijn lering
van zegenend helpen. Hier heeft Teo naar onze mening een buitenbijbels standpunt. Hij is van
oordeel, dat elke christen kan en mag zegenen. Het boek van drs. André de Haan onderstreept
zijn standpunt. In dit boek spreekt de schrijver positief over de "methode" van Teo van der
Weele. En ik begrijp dat dit boek bij de werkboeken van de cursus "zegenend helpen"
behoort.
5.3 Is zegenen door mensen bijbels en mag ieder christen dat doen?
Het maakt deze brief te lang om elke tekst over zegenen te bespreken. Volgens de
concordantie staan er veel in het Oude en veel in het Nieuwe Testament. In het OT. zijn
zegeningen vaak bedoeld voor bepaalde situaties en hebben dan veelal te maken met uiterlijke
zegeningen. Iemand krijgt bv. veel kinderen, of veel rijkdom, of heeft rijke oogsten op het
land of veel vee. Men schrijft deze zegeningen toe aan de hand van God. Deze zegeningen
komen soms zomaar of soms omdat God de betreffende personen zegent. 
In een aantal gevallen worden mensen gezegend door personen met een bepaalde functie zoals
priesters, koningen en profeten. Er wordt niet verhaalt dat gewone mensen andere mensen
zegenen. Zowel Teo van der Weele als André de Haan zijn deze mening wel toegedaan. Zij
hebben daarvoor in hun boeken geen argumenten aangedragen. 
Als in Hebreeën 7 de schrijver spreekt over de zegening van Abraham door Melchizedek, dan
zegt hij in vers 6 en 7: "maar hij (Melchizedek), die zich niet tot hun geslacht kon rekenen,
heeft van Abraham tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der beloften. Nu is
het onwedersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend." In het totale tekst
gedeelte wordt Jezus vergeleken met Melchizedek als hogepriester. Hier is het dus duidelijk,
dat zegenen niet zo maar iets is, dat iedereen kan doen. 
In het NT. wordt ook diverse keren gesproken over zegen en zegenen. Nergens komt men een
voorval tegen dat gewone christenen andere christenen zegenen. Als er sprake is van het
uitspreken van een zegen dan zijn er altijd apostelen bij betrokken, of Jezus spreekt zelf de
zegen uit. Dat de discipelen tijdens hun evangelisatietocht in groepjes van twee of ook van de
groep van zeventig, huizen moeten zegenen, als de mensen van deze huizen hun ontvangen,
heeft duidelijk te maken met de bestaande Joodse gewoonten. De door hen uitgesproken
zegen  zal bijna zeker zich beperkt hebben tot een zegenwens voor het goede in dat gezin.
Hier kunnen de voorstanders van "zegenend helpen" geen bijbelse basis van krijgen.
Onze conclusie als werkgroep Terug naar de Bijbel is daarom dat het niet bijbels is dat
iedereen kan en mag zegenen. Alleen in bepaalde gevallen zoals bij opdragen van kinderen,
bij trouwpartijen, bij dopen in water, is het mogelijk dat degene die aangewezen is een zegen
uitspreekt. Ditzelfde geldt voor de zegen die uitgesproken wordt aan het eind van de
kerkdienst of samenkomst.
5.4 Wat spreken de zegenende hulpverleners dan uit?
Teo van der Weele laat in zijn werkboeken duidelijk doorschemeren, dat de hulpverleners
moeten leren om voor of tijdens de hulpverlening de hulpvrager te zegenen. Hij bedoelt
hiermee niet dat zij moeten bidden of dat zij een zegenbede moeten uitspreken. Nee, hij
bedoelt dat de hulpverleners in contact moeten treden met God en van Hem een aantal
woorden of zinnen moeten ontvangen om deze namens God over de hulpvrager uit te spreken.
Wel wijst hij op het gevaar van extreem gebruik, maar hij moedigt de hulpverleners toch aan
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om woorden van God te verwachten tijdens de hulpverlening. Wat nu als de hulpverlener
geen woorden of verkeerde woorden van God ontvangt?
De hulpvrager zal deze zegening hoog aanslaan en er veel van verwachten. Het zal duidelijk
zijn dat wij hier op een gevaarlijk terrein terechtkomen. Hier wordt op onbijbelse gronden een
nieuwe gave van de Heilige Geest gecreëerd. Het gevaar is niet ondenkbeeldig, dat de
hulpverleners zelf dingen gaan verzinnen of onbewust zelf woorden uiten waarvan zij menen
dat die van God komen. Hiermee zijn in het verleden al heel veel fouten gemaakt. Het brengt
voor de hulpvrager een extra verwarring met zich mee bij de toch al moeilijke situatie waarin
deze verkeert. Al met al is dit een van de buitenbijbelse dingen, die via het contact met het
Fuller Instituut en via wijlen John Wimber door Teo van der Weele ingevoerd wordt.
Wij als werkgroep keuren deze manier van zegenen af. Het komt niet in de Bijbel voor. Een
gebed voor de hulpvrager is uiteraard wel op zijn plaats. Ook tegen een gebed waarin de
hulpvrager de zegen van God toegewenst wordt door de hulpverlener, hebben wij geen
bezwaar.
5.5 Waarom wordt er geen Bijbel gebruikt door Teo van der Weele?
Nergens geeft Teo aan dat de hulpverleners hun Bijbel moeten gebruiken. Zijn hele
uiteenzetting over "zegenend helpen" in zijn boeken gaat over de situatie van de hulpvrager,
over allerlei psychologische aspecten van de hulpverlening, over allerlei ervaringen, maar het
gebruik van de Bijbel als basismiddel wordt niet genoemd. Dit is erg schraal omdat het toch
een christelijk pastoraat betreft. Soms lijkt het wel alsof de hulpvrager alleen gebaat is bij een
psychologische assistentie. In onze brieven nrs.31, 32 en 33 hebben wij uitgebreid geschreven
en gewaarschuwd voor deze valkuil. Blijkbaar is Teo van der Weele hierin gelopen en heeft
daarbij nog buitenbijbelse zaken aan de pastorale cursus toegevoegd. Wij raden jullie af  deze
of een andere cursus van hem te volgen. 

6... mevr. Julian, Texas, USA.
Vertaling :
“Hallo, lieve mensen in Nederland, die werkten en studeerden en “Terug naar de Bijbel”
schreven. 
Dank jullie wel! Bedankt! Bedankt! Ik heb on line gelezen wat jullie geschreven hebben. Wie
heeft het in het Engels vertaald? 
Ik vond jullie artikelen omdat ik naar www.google.com ging op zoek naar informatie over iets
heel vreemds, dat de “Beer Zalving” heet. Dit lijkt nog meer duivelse leugen en bedrog te
zijn, komend van de onzichtbare wereld van bedrieglijke satanische geesten die de kerkelijke
wereld zijn binnen gekomen en zo ook in de hersens en gedachten en artikelen van zogenaamd
christelijke leraren zoals Dutch Sheets hier in de V.S. (Dutch Sheets is dus een persoon, ook
al bekend in Nederland) 
De kerk waar ik altijd naar toe ging, met 11.000 mensen, liet Dutch Sheets komen en tot ons
spreken over de geest van Baäl. Dus begrijp het goed, niet over Jezus, maar ze stuurden een
vliegtuig voor hem en haalden hem uit Colorado naar onze kerk, om de gemeente een korte
groet over te brengen. Diensten op vrijdag, vier op zaterdag en vier op zondag en dan weer
naar een andere plaats. Ook bouwen ze een nieuwe kerk en campus een eindje verder op om
plaats te hebben voor alle nieuwe mensen, die binnen komen stromen.
Toen op een dag daagde het me plotseling dat de voorganger nooit het WOORD van GOD
gebruikte, behalve een klein schriftgedeelte, waarover hij dan eigen verhalen vertelde en ik
dacht: waarom heb ik dat niet eerder opgemerkt??? Toen ging ik naar een zogenaamde bijbel
studie, waarvoor ze een boekje hadden samengesteld, waar zelfs uitspraken van de Paus in
stonden. Rooms- katholieken zijn geen christenen(volgens mij). De Paus aanbidt de
demonische god die zichzelf moeder van god noemt en ……… er stonden ook uitspraken van

http://www.google.com/
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ongelovigen in het boek en ongeveer vier schriftgdeelten. Ik las uw verhaal over hoe u Jezus
ontmoette en gered werd. Dat maakte me boos en in de war en ik ben niet weer teruggegaan
naar de valse leer daar in het huis van mijn nieuwe vrienden.
Het heeft me geschokt dat Dutch Sheets zover afgedwaald is. Ik heb mijn vriendin geschreven
over de "Beer Zalving", beantwoordde haar e-mail en haar gevraagd, WAAR in het WOORD
ze de HEILIGE GEEST vond spreken over de “beer” zalving? Heb nog geen antwoord
teruggehad. Ik heb gebed nodig en ik ga het WOORD bestuderen en vandaag bidden omdat ik
zo geschokt en boos wordt hierover. Ik ben nou niet bepaald kalm en ik heb de VREDE van
JEZUS nodig. Het wordt steeds donkerder en wat gebeurt er in de Verenigde Staten sinds
1962 toen het Hoog Gerechtshof het gebed uitbande en het ook onwettig maakte voor
schoolkinderen om te bidden tot de GOD van de BIJBEL. Ik zal hierover meer actie moeten
ondernemen. De POORTEN van de hel zullen niet overwinnen. Alles is mogelijk voor JEZUS
en HIJ beantwoordt onze gebeden. (Lukas 18:1) Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog
daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. 

Kunnen jullie Engels lezen? Ik kan jullie taal niet lezen, maar ben heel blij om de vertaling te
zien. Hier in de kerk in Fort Worth gebeuren werkelijk rare dingen. Daar is die vrouwelijke
voorbidster die over BEER ZALVING  spreekt. 
Ik zocht naar een gebedsgroep voor vrouwen. Ik ging naar dat huis, ging naar boven en de
kamer was donker, er brandden alleen kaarsen. Ze zei dat de Heer haar verteld had dat er die
avond maar twaalf vrouwen zouden zijn en zo was het ook! 
We mochten niet spontaan bidden. We moesten eerst een VERORDENING opstellen. Ik heb
toen maar mijn BIJBEL open gedaan en met hulp van een vrouw, die een kaars vasthield, kon
ik lezen. Er wonen rijke mensen in dat huis. Ze hebben elektriciteit, maar het licht mocht niet
aan. Er werd vreemde muziek gedraaid, ik had liever de oude liederen gehoord. 

Ik wil graag een bidstond hebben hier in mijn appartement en ook een bijbelstudie. Ik ben
wedergeboren in 1984. In die tijd werd ik erg gekweld door angstgeesten, ik was heel
depressief, was mij woordenschat kwijt en kon helemaal niet meer spreken. Maar ik vroeg
aan God waar ik WAARHEID kon vinden en ik “zag” een boek, ik leunde naar voren om te
zien wat voor boek dat was en het was de HEILIGE BIJBEL. Ik stond op en ging naar de
boekenkast, vond er een en begon er in te lezen of woorden te roepen. Maar ik bleef lezen en
lezen en tenslotte kwam de VREES des HEEREN tot mij en ik realiseerde me dat reïncarnatie
niet bestond en dat er een werkelijke plaats, een werkelijke hel was en dat ik daar heen ging.
Heel erg angstaanjagend. 
Ik bleef de Bijbel lezen en eindelijk, vier maanden later werd ik in JEZUS geboren en
gereinigd door ZIJN BLOED, ik kreeg een nieuw hart en ZIJN HEILIGE GEEST  en toen
ontmoette ik een paar mensen die me de handen oplegden en drie dagen later was ik
plotseling totaal vrij en helemaal in orde! Dat was twintig jaar geleden en ik ben nu een en
zeventig. 

Ik ben zo bezorgd over God’s oordeel over de USA. Alle oordelen en vloeken uit
Deuteronomium 28 zijn over ons sinds we het gebed tot de God van Abraham, Isaäc en Jakob
verboden hebben in 1962. Ik heb jaren op openbare scholen gewerkt. In 1958 was er orde op
school, we konden de kinderen straffen, ze zelfs een tik geven en ze laten schoolblijven. Er
was orde, de kinderen leerden veel en konden zich ontwikkelen. Hoewel ik Jezus niet kende,
namen mijn ouder ons mee naar een Baptisten Kerk en had ik in ieder geval enig idee van de
Bijbel. 
Gaat alles goed met jullie? Ik dank God voor jullie allemaal. 
Hartelijke groeten. Jullie zuster in CHRISTUS  JEZUS hier in Fort Worth, Texas."    
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7....dhr. Jan,
"Beste broeders en zusters,
Deze week vond ik jullie website op het internet.
Een groep vrienden van mij en ikzelf zitten al voor langere tijd in een
bekende pinkerstergemeente in een grote stad in het Westen van Nederland.
Door genade heeft God ons de laatste periode de ogen geopend voor veel
dingen die niet kloppen binnen het christendom, en in onze eigen kerk. 
Eerlijk gezegd was dit niet altijd even makkelijk, want heel veel dingen waarin ik overtuigd
geloofde bleken niet van God te zijn.
Zo moesten wij onder ogen zien dat veel bekende predikers, die wereldwijd
erkend  zijn binnen de pinkerkringen, juist heel veel christenen in dwaling brengen.

David Wilkerson, bekend van zijn boek "Het kruis in de asfaltjungle" is al
voor vele jaren voorganger van een bloeiende gemeente in New York, genaamd "Time Square
Church". David Wilkerson is inmiddels al 78 jaar oud. In 2001 heeft hij zijn gemeente
(in totaal 7000 leden) overgedragen aan Carter Conlon.
David Wilkerson en Carter Conlon zijn echte mannen van God, die het woord
van God zuiver prediken en Jezus Christus in alles centraal stellen
en niet zichzelf. In veel preken stellen ze op een open en confronterende
wijze de dwalingen binnen het christendom aan de kaak, zoals welvaartsprediking (prosperity
teaching), lachen in de geest, de Toronto Blessing, valse leraars zoals Benny Hinn en Rodney
Howard-Browne, enz. Door middel van de Bijbel tonen ze aan, dat het grote dwalingen zijn
en hoe christenen hieraan kunnen ontsnappen.
Deze preken hebben de ogen van mijn vrienden en mijzelf enorme geopend. Het was niet
altijd makkelijk maar wel heel verhelderend. Het maakte ons weer nuchter en heeft ons veel
onderscheidingsvermogen gegeven. Het gevolg hiervan is dat er een diep verlangen
is ontstaan om God in waarheid te dienen en Jezus echt Heer te laten zijn in onze levens.
Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe kerk waar we God werkelijk kunnen
dienen en waar de gezonde leer van Jezus Christus wordt gepredikt!!!
Ik hoop iets van jullie te horen! Bedankt. Gods zegen, broeder Jan."

8...  Echtpaar Lenie en Henk
"Beste heer Rien van de Kraats,
Vorige week stuurden wij de werkgroep iets over Emergent Reformation van het boek" Faith
Undone".(moet nog bestudeerd worden door de werkgroep) Vandaag kregen wij bijgaand
artikel onder de ogen. Misschien is het jullie al bekend, maar voor ons is het nieuw. Wat heeft
Peter Paauwe, voorganger van de Christengemeente Doorbrekers in Barneveld weinig
onderscheidingsvermogen. Blindelings rent of vliegt (per KLM) men achter "genezingen" aan.
Er is voor jullie op deze manier wel veel werk. Hartelijke groeten van Wim en Lenie.
Antwoord werkgroep: 
Het artikel betreft de nieuwe grote "Opwekking" in Lakeland in Florida in de USA.
Vanuit verschillende bronnen heeft dit nieuws ons bereikt. Het Nederlands Dagblad van
10mei 2008 geeft in Nederland een uitgebreid artikel met als kop: Grootscheepse
"opwekking" in Florida. Vanuit Engeland geeft de anglicaanse emeritus predikant, mevrouw
Jo Gardner veel door over deze "opwekking". Deze schijnt ook in haar land aan te slaan.
Daarnaast schrijft ook de Nieuw-Zeelander Andrew Storm met internetadres: 
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www.revivalschool.com   ,een waarschuwend artikel tegen deze "opwekking". Uit deze drie
verschillende bronnen menen wij als werkgroep het volgende te moeten opmaken.
8.1  De hoofdpersoon van de beweging Todd Bentley
Deze man organiseert al een aantal jaren grote samenkomsten die gelijkenissen vertonen met
die van de Toronto-Blessing(1995) uit Canada en met die van Pensacola(1997) uit
Brownsville Church in Amerika. De uitwerkingen in de samenkomsten van Todd waren niet
zo heftig en succesvol als bovengenoemde. Toch vertoonden deze wel heel duidelijk
verschillende vreemde buitenbijbelse verschijnselen, maar tot nu toe met mate en waren al
bekend via de andere "opwekkingen". Wat nu in Lakefield in Florida gebeurt is opnieuw
heftig, maar niet origineel. 
Wij zullen hieronder een aantal bizarre zaken opsommen, maar eerst willen wij enige
opmerkingen maken over de persoon Todd Bentley. Hij is zeer geïnteresseerd in de bijstand
van engelen in zijn samenkomsten. Dat hij daarom  alle zichtbare gedeelte van zijn lichaam
heeft laten bedekken met tatoeages heeft hier wellicht hier iets mee te maken. In elk geval is
zijn uiterlijk(inclusief oorringen) te vergelijken met het uiterlijk van een lid van een beruchte
motorclub, zoals wij die ook in Nederland kennen.(zie foto in ND) Wat er nog meer in
verband staat met engelen is zijn vermeende bezoek "in de derde hemel", zoals ook Paulus
beleefd heeft.
Hij beweert dat de kracht die hij gebruikt in de samenkomsten soms van de Heilige Geest
komt en soms van zijn speciale engelen. Deze engelen heeft hij volgens zijn eigen verhaal
gekregen, nadat zijn collega-voorganger Cal Pierce op een bepaalde dag zijn samenkomst
binnenliep. Deze had de engel van wijlen "profeet" Branham bij zich. De engel hielp deze
"profeet" de laatste jaren van zijn leven altijd tijdens zijn Opwekkings Samenkomsten voor
genezing. Sinds die gebeurtenis zijn engelen ook altijd bij Todd Bentley in zijn
samenkomsten.   
8.2  Wat gebeurt er in de samenkomsten van Lakefield?
De bezoekers komen hoofdzakelijk voor genezing en deze heeft voortdurend plaats volgens
ooggetuigen. De zieken komen vanuit geheel Amerika, maar ook van buiten Amerika om
handen opgelegd te worden door Todd Bentley . Hank Hanegraaff, directeur van het
Amerikaanse CRI (Christian Research Institute) heeft zich al een aantal jaren verdiept in
dergelijke opwekkingen. Een van zijn laatste boeken hierover is getiteld "Counterfeit
Revival". Hij noemt deze nieuwe "opwekking" een nepopwekking in een vraaggesprek met de
krant: The Tampa Tribune. "De meeste wonderen die worden geclaimd tijdens bijeenkomsten
als deze, vinden helemaal niet plaats." Hanegraaff verklaart de verhalen over wonderen uit de
sfeer tijdens de bijeenkomsten, waar grote groepen mensen lange tijd samen zijn en zij door
muziek en het telkens herhalen van bepaalde teksten in een bepaalde geestestoestand komen.
"Daardoor staan ze open voor suggestie. Je kunt ze dan zelfs wijsmaken dat zwart eigenlijk
wit is. Ze kunnen geen onderscheid meer maken tussen realiteit en geestelijk verpakte onzin"
8.3   Wat gebeurt er nog meer tijdens de samenkomsten?
Todd Bentley legt iedereen en dan ook iedereen de handen op om de "kracht" of de "zalving"
mee te delen of door te geven. Als kenmerk dat men dit heeft ontvangen, begint men met het
hoofd te knikken van voren naar achteren en vice versa, terwijl het lichaam begint te
schudden. Tijdens dit ritueel wuift Todd soms met zijn handen over de aanwezigen en
schreeuwt: "Vuur, Vuur, Vuur." Een andere kreet die hij gebruikt tijdens de handoplegging is:
"Bam" Deze dingen zijn niet nieuw meer. Alleen knikten de mensen in de samenkomsten van
de Toronto-Blessing en in Pensacola  vanuit hun middenrif in plaats van met hun hoofd. Naast
deze verschijnselen gebeuren in Lakefield nog de volgende dingen:
...Zij komen uit de samenkomsten met een kinderlijk aandoende dronkenschap
...Zij geven beschrijvingen van een brandend gevoel in de aderen, het hoofd of de maag
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...Zij hebben het gevoel dat zij heen en weer bewogen worden als in de golven van de oceaan     

...Zij dansen als zijnde beschonken

...Zij schreeuwen en yellen als bij een voetbalwedstrijd

...Jonge mannen fluiten alsmaar, met hun handen aan hun hoofd,  terwijl zij beweren dat zij
voelen dat de Heilige Geest hen in tweeën wil splijten
...Mensen die met hun ogen rollen en zwaaien alsof zij de weg kwijt zijn  
...Vrouwen draaien in het rond met ritmische impulsen, alsof zij vanachter aangevallen
worden door een onzichtbare kracht
...Dronken, oncontroleerbaar gelach tijdens een ernstige tijd van gebed
...Mensen die door "de geest neergeslagen worden" ...zomaar neervallen en niet meer instaat
zijn zich te bewegen, alsof iemand hen tegen de grond houdt 
8.4   Conclusie van de werkgroep over de "opwekking" in Wakefield Californië
Soms staat ons het huilen nader dan het lachen als wij dingen moeten onderzoeken. Dit
onderzoek is zo'n zaak. Wij schamen ons daarbij over wat wij als feiten aan u moeten
doorgeven. De "opwekking" in Wakefield is eerder een schande voor het christendom, dan
een aanprijzing. Zoals wij in het verleden in onze brieven over de Toronto-Blessing en de
Pensacola-Blessing hebben geschreven, kunnen wij nu,  in het jaar 2008, hetzelfde schrijven.
Hier wordt de mens verleid door dwalingen en niet geleid door de Heilige Geest. In
Wakefield beleeft men duidelijk een pseudo-opwekking, waarbij de duisternis misschien nog
wel meer vrijheid heeft, dan toen in Toronto en Pensacola. 

9... Mevr. Bettine   mondeling
"Is het jullie bekend dat ds. Mart Jan Paul en Wilkin van de Kamp samen de
bevrijdingstheologie willen introduceren in de gevestigde kerken?"
Wij als werkgroep schrokken van deze mededeling, omdat ons standpunt verre van gunstig is
t.o.v. deze theologie. In verschillende van onze publicaties hebben wij ertegen gewaarschuwd
en ons standpunt is nog steeds een waarschuwend standpunt. Daarom willen wij dit hieronder
nog eens benadrukken door een deel van een internetartikel over dit onderwerp weer te geven.
Dit artikel is afkomstig van de Schotse dominee Alan Morrison en onze aanhaling is een
vertaling van het gedeelte: "The Christian Believer and Demon Possession" of in het
Nederlands: 
"De christelijke gelovige en bezetting door demonen".  
"Op de vraag of een Christen al dan niet bezeten kan zijn door een demon, moet  het bijbelse
antwoord een nadrukkelijk “Nee!” zijn. Hier volgen een paar voorbeelden van het bewijs
vanuit de Schriften:
…1 De christen is “een nieuwe schepping; het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is
gekomen” (2Kor.5:17).
… 2 De christen is “verzegeld met de Heilige Geest der  belofte”(Ef1:13). 
…3 De christen is volledig verlost uit de macht der duisternis en daardoor uit de macht van
satan (Kol.1:13 cf.Hand. 26:17-18). 
…4 De christen heeft niet ontvangen “een geest van slavernij om opnieuw te vrezen,” maar
hij heeft De geest van het zoonschap ontvangen, door welke wij roepen:Abba,
Vader”(Rom.8:15). 
…5 De christen behoort bij een gezelschap waarvan de Apostel kan zeggen: “Want God heeft
ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van
bezonnenheid”(2Tim1:7).   
…6  De christen heeft “ de zin van Christus” (1Kor.2:16), niet de zin van satan.
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…7  De christen is niet van zichzelf, maar is eigendom van Christus, zowel naar lichaam als
naar ziel (1Kor.6:19-20; 2Kor.10:7; Gal.3:29). Het is niet zijn ik die leeft in de gelovige, maar
het is Christus. (Gal.2:20) 
…8  Als Johannes in 1Joh.4:1-5 zegt tegen zijn kudde: “beproef de geesten”, kan hij daarna
verder spreken met de woorden: “Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen;
want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.” Hoe kan een demon mogelijkerwijs
een persoon bezetten, die reeds bewoond is door de oneindig superieure Heilige Geest?
Ongetwijfeld is daar geen onderdak voor!  
…9  De christen is bekleed met de hele wapenrusting van God, nl. met Christus (Ef.6:10-18)
Deze wapenrusting – waarheid, gerechtigheid, het evangelie van vrede, geloof, redding, het
zwaard van de Geest – is een volledige wapenrusting, die elke christen van God heeft
ontvangen door Christus. Deze kan niet gekweekt worden door menselijke inspanningen. Als
u Christus aandoet (Gal.3:27; Rom.13:14) , doet u zijn waarheid aan, doet u zijn gerechtigheid
aan, etc. Christus is alles in allen.
…10  De christen is “de tempel van God” en de Geest van God woont in hem (Joh.14:23;
1Kor.3:16). Zoals Paulus dan zegt: “Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden.
Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! (1Kor.3:17)   
…11  De christen is iemand, die de grootst mogelijke vrijheid heeft verkregen: “Wanneer dan
de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.” (Joh.8:36). Voor de christen niet
langer slavernij aan zonde, aan satan of aan wie dan ook.
…12  De christen is deel van het lichaam van Christus – de Kerk – waartegen de poorten van
de hel niet kunnen zegevieren. (Mat.16:18)
…13  Jezus zegt dat niemand zijn schapen uit zijn hand kan rukken. “Wat mijn Vader Mij
gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en
de Vader zijn één.” (Joh.10:28-30)   
…14  De christen is iemand die alleen maar :”de duivel heeft te weerstaan” (standvastig in het
geloof 1Pet.5:9) “en hij zal van u vlieden” (Jak.4:7). Dit eenvoudige tegengif wordt vandaag
door veel broeders over het hoofd gezien. 
…15  De christen is iemand die nooit gescheiden kan worden door wat dan ook (zelf niet door
boze engelen en duistere machten) van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze
Heer.(Rom.8:38-39) Zoals Paulus het zegt: “Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?”
(Rom.8:31)   
…16  Dit daarenboven: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede
voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” (Rom.8:28)

Dit zijn zo maar enkele realiteiten in ons leven met Christus. Deze moeten ons tot de
conclusie brengen, dat het een serieuze godslastering is om te beweren, zoals velen doen
vandaag (zelfs onder evangelische christenen), dat christenen werkelijk bezet kunnen zijn
door een boze geest. Toen de Farizeeën het waagden te suggereren dat Christus demonen
uitwierp door de kracht van de duivel (zij hadden ook al eens beweerd dat Hijzelf een demon
had), beschuldigde Hij hen impliciet van het lasteren tegen de Heilige Geest.(Mat.12:24-32).
Ongetwijfeld, als men beweert dat de persoon die bewoond wordt door de Heilige Geest, ook
bezet is door een demon, moet dit een soortgelijke lastering zijn.

Echter, het feit dat een christen niet bezeten kan zijn door demonen, betekent niet, dat hij
ongevoelig is voor hun “pesterijen”. Dit moet ons niet verbazen, gezien het feit dat satan met
zijn legermacht rond gaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zal verslinden.
(1Pet.5:8) De vijand maakt constant oorlog tegen hen die de geboden van God houden en die
het getuigenis van Jezus Christus hebben. (Openb.12:17) Zelfs Paulus, de apostel had een
doorn in zijn vlees, een boodschapper van satan. (2Kor.12:7-10) Dit was echter in het plan
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van God met een speciale en goede bedoeling, namelijk om Paulus te weerhouden van trots en
verwaandheid. Hoewel dus satan zich in de handen kon wrijven van leedvermaak over de
doorn in het vlees van Paulus, - wat dit ook geweest is: ziekte, valse leraren, etc.- het feit is
dat dit gebeurde onder de soevereiniteit van God en alleen voor zijn glorie. (Hij krijgt altijd de
glorie in onze zwakheid)   Professor William Green werpt veel licht op de verhouding tussen
satan en de gelovige, als hij schrijft:
"Als u standvastig de duivel weerstaat, terwijl u zich opsluit in de genade van God en de
redding van Jezus, kan hij geen haar op uw hoofd aanraken.Verleiding en zonde, als u deze
dapper weerstaat , zullen zijn weerslag hebben op uw eeuwig welzijn: uw positie is
onaantastbaar, de bescherming is uitgestrekt, uw bewapening is onzichtbaar, de voorraden
overvloedig en de vesting kan nooit door de vijand betreden worden, tenzij u zelf verraad
pleegt met uw eigen onbetrouwbare handen."    
Hier verklaart professor Green de grote bijbelse waarheid omtrent bevrijding: "Onderwerpt u
dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden." (Jak.4:7) Het is zo
eenvoudig. Er wordt geen complexe duiveluitdrijverij bij christenen weergegeven in de
Bijbel."
Gedeelte uit internetartikel van ds.Alan Morisson.

10...  "De stekker in het Stopcontact"  van schrijver Ruud van der Ven
"Waarom is er soms zo weinig groei en verandering in ons geloofsleven? Waarom gaat er
soms zo weinig van ons uit? Omdat wij op eigen houtje opereren en "vergeten" contact te
maken. We moeten de relatie met de Here voeden door voortdurend contact met Hem. Zodat
we door Hem verlicht, verwarmd en gereinigd worden. Daarom moet de stekker in het
stopcontact!
Dit boekje helpt u de kracht van het gebed en Gods Woord te (her)ontdekken. De auteur
maakt gebruik van de OBT-bijbelstudiemethode (ontdekken, begrijpen, toepassen) van John
Boekhout om het Woord te laten spreken. De OBT-methode wordt op een eenvoudige wijze
door hem toegelicht en toegepast, zodat deze gemeentebreed ingezet kan worden. Na enkele
inleidende hoofdstukken worden twee series bijbelstudies uitgewerkt aan de hand van deze
methode. Hiermee kun je individueel of in kringverband aan de slag." Warm aanbevolen!
Het boekje is uitgegeven door Buijten & Schipperheijn, is een Telos uitgave, bevat 96 blz. en
is verkrijgbaar in elke boekwinkel.(7,50 euro)

PS. Ruud van der Ven is ex-natuurarts en oud-huisarts. Hij houdt lezingen/spreekbeurten aan
de hand van de Bijbel en is auteur van onder meer "Niemand anders dan Jezus alleen", "Van
kwaad tot erger?" en "Dossier T.B.Joshua". 
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