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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?

16

De Jezus-culturen

No. 472

Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.
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De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?
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Godsdienst, het dienen van JHWH bestaat niet uit high-zijn voor Jezus, uit
je dak gaan, hysterie, extase. Dat zijn vormen die men zelf kan bereiken
door beïnvloeding van muziek, drugs, suggestie, etc. Het gaat om het
praktische leven, om de gehoorzaamheid vanuit het gehele hart. Daartoe
worden wij geroepen en roepen wij u op, wie u ook bent. Zie onderstaand:
Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen,
wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn
geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen
van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland
gelegd heb; want Ik ben JHWH, uw Heelmeester!
Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH,
uw God, die God is, die getrouwe God, welke het
verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem
liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend
geslachten.

Vraag het u af waarin de kerken en groepen niet
dwalen. Dwalen zij niet in álles? Dwalen zij niet
van licht tot zwaar in hun Jezus-cultuur? Men
moet eerst maar eens uitzoeken of er een historische Jezus heeft bestaan.
Wanneer men de boeken van Abelard Reuchlin en dr. T. Harpur heeft
gelezen, moet men daar wel anders over gaan denken. Dan staat heel de
Jezus-cultuur op losse schroeven.
Voorstelling van Jezus die
het satansteken maakt

Prediker 12:13 Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees
JHWH, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen.
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Inleiding
In de wereld waarin wij leven is het rumoerig. Overal waar men ook kijkt
zijn mensen ziek. Men is bezig met oorlogvoering, technologische
ontwikkelingen, het maken van superwinsten, en ga zo maar door. Veel
mensen zoeken naar rust, naar gezondheid en genezing, naar vrede en
voorspoed. Soms zou men denken dat sommigen het ‘gemaakt’ hebben. Ze
zijn schatrijk aan geld en aardse goederen. Wanneer men ziet wat er aan
weelde is in de rijke landen1, zou men denken dat de mensen daar toch wel
heel veel rust in hun binnenste zouden ervaren. Het tegendeel blijkt. In
landen als Dubai, die vanwege de olie-inkomsten schatrijk zijn, bouwt men
aan een soort ‘Paradijs’, zie afbeelding,
wat onze voorstelling te boven gaat.
Evenwel is hun leven gebouwd op
foutieve grondslagen, zodat hun
uitgangspunten en motieven zelfgericht
zijn. Ook daar zijn velen ziek en zat van
alle consumptieartikelen. Het geeft hen
geen ware voldoening. Je ziet voor ogen
dat men naar innerlijke rust en voldoening
zoekt waar het niet is te vinden. Men Kunstmatig aangelegde eilanden
zoekt naar genezing, veelal met middelen met super mooie woningen, hotels, etc
waar men juist zieker van wordt. Overal
in deze wereld valt teleurstelling waar te nemen. Zowel de technologen,
geestelijken, artsen, politici, bankiers, en wat al niet meer, ze stellen veelal
teleur. Ogenschijnlijk worden er zeer grote vorderingen gemaakt door de
wetenschap, maar toch is voor het grootste deel der mensheid nog niet eens
het minimale aan welzijn hun deel. Er is heel veel gedaan door kerken en
religieuze instellingen, door politici en allerlei slag mensen om een betere
wereld te scheppen. Er zijn tal van mooie inrichtingen om mensen met
noden en gebreken te helpen. Wanneer men de mensen spreekt, blijken
velen evenwel diep teleurgesteld in de huidige gang van zaken. Mensen
voelen zich een nummer in deze maatschappij, waarin anderen hen helpen

1

Er waren in 2007 in de USA 269 multi-millionairs, in Japan 29, in
Duitsland 28, in Italië 17, in Canada 16, in Zwitserland 15, in Frankrijk 15,
in Hong Kong 14, in Mexico 13, in Engeland 12, in Rusland 8 en in Saudi
Arabië 8.
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alsof het een zielloze machine betreft, die er alleen toe dient om geld te
produceren. De symptomen van slechte dingen en ziekten worden wel
bestreden met alle macht en inzet. De oorzaken worden nauwelijks
opgespoord en bestreden.
Eeuwenlang volgden de westerse landen de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. De kerk is sinds het jaar 313 steeds gewikkeld in twisten
en strijd over theologische zaken. Het ging de kerk er maar om de ‘domme’
leden voor te bereiden op de dood. Men wist dat de dood onontkoombaar
was, en hoe kon men daarmee de mensen tevreden stellen en tot willige
slaven maken. De kerk hielp de mensen niet in hun dagelijkse strijd, maar
hield hen een hemel voor bij goed gedrag, als
beloning in het hiernamaals. Als tegenpool hield
men de mensen een brandende hel voor ogen, bij
ongehoorzaamheid aan de kerk. De huidige
wereld deed er weinig of niets toe, zodat de
lichamelijke noden verwaarloosd werden. De
gelovigen werd voorgehouden dat de aarde een
woestijn was, waar doorheen zij als pelgrims
moesten reizen naar het hemels vaderland. Ontberingen zijn er altijd in
woestijnen, waarmee men moet zien te leven. Oases zijn er eveneens, maar
kort van duur.
In het kielzog van deze visie bewegen de protestanten, en zeker de
orthodox-gereformeerden, zich reeds enkele eeuwen voort. Zij houden hun
ogen alleen gericht op de herschepping van de mens. Die herschepping zou
slechts door Jezus tot stand kunnen komen.
Jezus
De figuur van Jezus heeft de gemoederen van vele miljoenen mensen reeds
eeuwenlang beziggehouden. Jezus heeft al heel wat geld in de laden der
kerken gebracht. Tot op vandaag de dag heeft Jezus nog wonderbaarlijke
kracht en invloed op miljoenen mensen, jong en oud. Welke figuur kan
zich afmeten aan Jezus wat betreft belangstelling en bekendheid? Of het nu
streng orthodoxen zijn, of stoere binken met tatoeages, piercings, pop- en
housemuziek, bij allen draait het om Jezus. Jezus wordt bejubeld en
bezongen, als held vereerd, als verlosser gewaardeerd, als vriend
geliefkoosd, als plaatsvervanger bemind. Bibliotheken vol zijn over hem
geschreven. Het begint allemaal heel romantisch met een kerstverhaal, en
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anderen, die ervoor geleerd hebben, zonder
zich af te vragen of de zaken wel goed en
recht zijn. Algemeen zijn de mensen
onkundig aangaande de Goddelijke
‘spelregels’ van het leven naar Zijn wil. De
herders stellen het dienen van JHWH voor
als een soort theoretische bezigheid. Het
gaat echter om het praktische leven
overeenkomstig Zijn geboden. Het eist van
ons een leefwijze, een hervorming. Dan
alleen zal het ons welgaan. Lees daarbij
vooral Psalm 15, 24:4, Jesaja 33:15, Jeremia
7:5,23.
Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH,
wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen
op den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid Een labyrint in een kathedraal
werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en
geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

U ziet, het zijn allemaal geen zweverige zaken die van ons verlangd
worden, maar heel duidelijke zaken en praktische zaken. Ze vragen onze
gehele inzet, een gehele leefwijze, waarbij niemand zich neutraal kan
opstellen.
Jeremia 7:5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed
maken; indien gij waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn
naaste;
6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig
bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden
ten kwade;
7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, doen
wonen van eeuw tot eeuw.
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het eindigt met een dramatisch einde, waarvoor
men de joden verantwoordelijk stelt. Boeiend
zijn de verhalen over Jezus, door evangelisten
beschreven lang na zijn dood. Wij zien hem in
deze verhalen als wijsheidsleraar, als
kindervriend en geneesheer. De wonderen die door
hem worden verricht grenzen aan het
ongelooflijke. Hij zou zelfs uit de dood zijn
opgestaan. Geen wonder dat de latere kerk hem
tot God maakte, tot God-gelijke, als Zoon van de
Vader in een drie-eenheid.
De EO-jongerendag 2008 in het Gelredome-stadion te Arnhem
35.000 bezoekers, puur theater met hard-rockmuziek

Wanneer u nog niet tot de Jezusfanclub behoort, moet u wel
gauw zijn, om naar het hemelse
paradijs mee te liften. Anders
wacht de hel. Kijk even of u aan
de volgende voorwaarden wilt
voldoen:
'Fan' komt van het latijnse woord
'fanaticus'. Dat betekent ‘als een
(af)god aanbidden’. En dat is
precies wat we willen:
Jezus aanbidden als God!

Waarin de kerken en groepen NIET dwalen
Wij zouden er een vraag van kunnen maken, door te schrijven: Waarin
dwalen de kerken en groepen niet?
Het zijn veelal de herders en niet de schapen die oorzaak ervan zijn dat de
mensen dwalen. De herders weten in veel gevallen wel beter. Zij laten de
schapen dwalen in onwetendheid. De traditie speelt hierbij een voorname
rol. Mensen doen vaak dingen zonder zich af te vragen of het wel goed is,
of het wel naar de wil van JHWH is. Men neemt het aan op gezag van

Eeuwenlang volgden de westerse volkeren de voorschriften van de Rooms
Katholieke kerk. In de 12e eeuw kwam er verandering. De mensen werden
zelfbewuster. In de 14e eeuw werd Europa
geteisterd door zware plagen, waardoor een
vierde van de bevolking stierf. Het besef in de
mensen ontwaakte dat men de natuur moest
gaan beheersen, of anders het loodje leggen. In
de 15e eeuw gaf het genie Leonardo da Vinci
via zijn tekeningen de mensen de richting aan
in welke zij de natuur zouden kunnen gaan
beheersen. Die richting bestond uit
technologische bronnen en hulpmiddelen. In de
18e en 19e eeuw brak de technologische
revolutie door en kunnen wij spreken van een
zeer grote door mensen gemaakte malaise. Wij
Technische ideeën van da Vinci mensen hebben de natuurlijke bronnen
geëxploiteerd en ermee systemen uitgedacht
die sterk vervuilend en verspillend zijn. Wij hebben de natuurlijke bronnen
niet beheerd, maar uitgebuit. De aarde en al wat leeft zucht er momenteel
onder. Er dient spoedig iets spectaculairs plaats te vinden, anders dreigt
onze huidige hoog technologische samenleving te sterven aan eigen
veroorzaakte kwalen. Ons planetaire energiebaan-systeem is sterk
verstoord, waardoor allerlei rampen ontstaan. Wij kennen en begrijpen de
natuur niet meer en zijn verdwaald in ons eigen opgezette techno-oerwoud.
Wij dwingen de natuur om onze technologische inzichten te volgen, o.a.
door genetische manipulatie toe te passen, door fossiele brandstof te
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gebruiken voor opwekking van energie, terwijl energie in overvloed gratis
voor handen is, o.a. via magnetisme, waterstof, etc. Momenteel zijn onze
planetaire energiebanen (grids) niet meer verankerd in de beide aardpolen,
maar zijn verschoven. Er moet snel herstel komen. Onze leefruimte wordt
vergiftigd door vliegtuigen, die chemtrails nalaten. De nodige 21%
zuurstof op aarde wordt opgebruikt en niet aangevuld vanwege overmatige
boskap. Waar zuivere lucht en magnetisme verdwijnen, sterft alle leven.
Economische groei, welvaart, het lijkt niet op te kunnen. Toch zijn er
grenzen aan groei. De geldboom is kunstmatig in stand gehouden, maar zal
snel verdorren als er wormen aan de wortels knagen. De mensheid wordt
bezig gehouden met sport, spel, vermaak, lekker eten en uitgaan, met erbij
nog een deel religie. Religie van het christendom en andere geloven is
echter voor het grootste gedeelte gebaseerd op geschiedvervalsing. Wij
zullen dit laatste nader onderzoeken.
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Het blijkt niet de goede Geest van JHWH te zijn, maar een Oosterse geest,
die de mensen in bezit neemt en zelfs de lichamelijke functies beïnvloedt.
Bij John Crowder gebeuren ‘wonderen’, zoals
het ‘goud-wonder’.
Ineens komt er fijn
goud in je Bijbel te
voorschijn!
Het is de nieuwe
mystiek, waarbij
zelfs je handen goud gaan voortbrengen, zie
afbeeldingen.
Populaire Jezus

Zie Website: soulsurvivorholland
Ontstaan van de Jezus-cultuur
De nieuwe beweging van Jezus is in Alexandrië ontstaan en niet in
Palestina. Philo -een Alexandrijnse jood- was
waarschijnlijk de bedenker van de Jezus-mythe.
Er was aanvankelijk dan ook niemand die zijn
verhaal letterlijk opvatte. Pas later is men Jezus
gaan zien als een historisch figuur. Het waren de
stichters van deze nieuwe religie die brood
zagen in de angst der mensen voor de dood.
Over het algemeen genomen zijn de meeste
mensen onwetend over
hun herkomst, bestaan
Philo van Alexandrië
en toekomst. Zelfs de
paus zegt het niet te weten. Wanneer men deze
mensen laat geloven dat zij na hun sterven een
heerlijke toekomst tegemoet gaan, zullen zij daar
veel geld voor over hebben. De meeste religies
hebben de mensen daartoe wijsgemaakt dat zij
reeds een stukje onsterfelijkheid zouden bezitten,
n.l. de ziel. De ziel zou na de dood verhuizen
naar de hemel bij de goedwilligen, en bij de
kwaadwilligen naar de hel. Onderling hebben de
oude religies bepaalde winstgevende opvattingen Origenes

Ook hier gaat het om de overleving van de ziel, dus het zielenheil.
Bovenstaande afbeeldingen zijn van de Jezus-fanclub. Jezus met
doornenkroon op een surfplank, scateboard, etc.

Jezus wandelt op het
water, met een surfplank

Scatende Jezus

Jezus als koning van voetbal
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kreeg ze voortdurend stemmen in haar hoofd die haar opdroegen om
zichzelf te verdrinken, net als haar vader had gedaan. De arme vrouw is nu
opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en heeft nog steeds kanker.'
Om deze redenen zijn sommigen de gevolgen van Todd Bentley's
optredens gaan documenteren. De resultaten zijn tot nu toe zeer
verontrustend. In een relatief korte periode is er in de gemeentes die met
zijn zalving in aanraking zijn gekomen, een
sterke stijging van het aantal mensen dat jong
sterft en is er een grote toename van kanker,
scheidingen, ziektes en andere aandoeningen.
Veel mensen verlaten in totale angst de kerk."
Ondertussen verklaren steeds meer prominente
kerkleiders dat dit één van de grootste
opwekkingen uit de geschiedenis is. Sommigen
zien het zelfs als het begin van een nieuw
'ontwaken' van de kerk. "Deze beweging zal zich
met tekenen en wonderen over de hele wereld
Een boek van Todd Bentley verspreiden! De derde (opwekkings-)golf is
aangebroken!" aldus Bob Jones.
Anderen vragen zich bezorgd af of de manifestaties van Bentley's zalving
niet wijzen op een valse opwekking, en dat deze misschien wel eens deel
zou kunnen uitmaken van de in de bijbel voorzegde grote misleiding in de
eindtijd, waardoor zelfs de uitverkorenen, ware het mogelijk, verleid
zouden kunnen worden.
Door Xander, Bron: Andrew Strom / Bible Prophecy News
Meerdere Jezus-fans
In het voetspoor van Todd Bentley zijn er nog meerdere sterren aan het
religieuze firmament die van zich laten spreken, zoals John Crowder,
Angela Greenig (gebedsgenezeres), die allen Nederland zien als de poort
van Europa, en het nieuwe geestesvuur naar Nederland overbrengen. In
Barneveld staan de ‘Doorbrekers’ ervoor open, waar men de
merkwaardigste taferelen kan bewonderen, als vallende mensen, die
‘dronken’ zouden zijn in de geest.
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van elkaar overgenomen, waarvan het succes reeds vaststond. Socrates en
Plato lanceerden de theorie dat de mens een onsterfelijke ziel bezat.
Voorheen in de tijd van de Bijbel, werd de mens als een totaliteit gezien.
Philo hing het Platonisme aan, om met zijn denkbeelden de weg te bereiden
die het latere christendom zou bewandelen. Voor Philo werd de ziel door
de dood in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Philo vond dat de ziel, die
behoorde tot de menselijke geest, voor een korte tijd in een aards lichaam
huisde, en dan maar een slechte tijd ondervond. Ook in de Talmud komen
rabbijnen aan het woord die geloven in het voortbestaan na de dood. De
kabbala leert reïncarnatie.
In het christendom is het Origenes in het Oosten, en in het Westen
Augustinus, die verantwoordelijk zijn voor de intrede van de leer der
onsterfelijke ziel. Volgens beiden was de ziel
een geestelijke substantie. Origenes volgde
Plato en introduceerde de ziel als zijnde
onsterfelijk. Aristoteles leerde dat de ziel niet
na de dood zelfstandig kon voortbestaan. De
meeste religies echter zagen de meeste winst in
de stelling dat de ziel onsterfelijk zou zijn en na
de dood beloont en/of gestraft zou worden. De
Reformatie bracht hierin geen verandering ten
goede. Het komt erop neer dat men aan de
mens datgene toekent, wat alleen Gode Een Jezus-munt
toebehoort, n.l. de onsterfelijkheid. Ook de
Islam leert de onsterfelijkheid der ziel. De Bijbel daarentegen leert dat de
ziel ophoudt te bestaan bij de dood, zie Prediker 9:5, Ezechiël 18:4. De
mens is een totaliteit, een levende ziel. De ziel (het leven) is in het bloed.
Het was Augustinus die leerde dat de mens geboren wordt met de
loodzware last van erfzonde, waardoor deze niet zelf in staat is zijn ziel te
redden. De mens kon alleen weer vrij worden door het afbetalen van een
losprijs aan God. Anders zou God het de mens betaald zetten! Daartoe was
Jezus gekomen, hield men de mensen voor, die zijn leven als prijs aan God
had gegeven, waardoor God bevredigd zou zijn geworden. Deze stelling
berust op het afbetalingssysteem zoals alom bekend in de heidense religies.
In deze religies dacht men zich de godheid in als zijnde een grootbankier,
die er dagelijks een boekhouding op na hield, waarin de daden der mensen
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op credit of debet werden genoteerd. Geld dat stom is, maakt recht dat
krom is. Men geloofde dat zondigen niet goedkoop was, dus men betaalde
gaarne aan de geestelijken geld, ter vereffening. De mensen werd
voorgehouden dat ze een oneindige schuld bij God hadden vanwege Adam
en Eva, waartoe zijzelf onmogelijk in staat waren deze ook maar enigszins
af te lossen. De leer der verzoening door voldoening door Jezus werd
hoeksteen van de christelijke kerk. De kerkelijke kassa’s rinkelden en de
geestelijken konden er goed van leven. De arme gelovigen lagen krom,
werden uitgebuit, gedwongen om hun laatste cent te geven, om een plaatsje
te bemachtigen in de voorgespiegelde
hemel. Het kerkelijk toneel of theater
draaide super, in speciale gebouwen, die
men ‘Godshuizen’ noemde (kerken). Het
spel zelf bestond uit niets anders dan
magische voorstellingen. Het volk
geloofde erin. Jezus aan een kruis met
een doornenkroon op het hoofd, en dat
voor de zonden der mensen. Hoe de
gelovigen in het O.T. van hun zonden
werden bevrijd, daar sprak men niet over.
Dat werd afgedaan als zijnde de ‘oude
bedeling’. Nu leefde men in de volheid Hemelse heerlijkheid
des tijds, waarin Jezus de Wet zou
hebben vervuld (in de zin van afgeschaft), zodat men vrij was van de eis en
onderhouding der wet.
Het eigenlijke van het menselijk leven zou de ziel zijn, niet het aardse
stoffelijke. Het O.T. stelt echter de ziel voor als zijnde het gehele lichaam,
dus sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven! De christelijke kerk stelt de
ziel voor als zijnde onlichamelijk en onsterfelijk. Jezus werd voorgesteld
als de middelaar tussen de mens en God, om degenen die in hem geloven
van de hel te verlossen. Dat zouden er slechts heel weinigen zijn. De
meeste mensen zouden verloren gaan en eeuwig branden in de hel. Vandaar
dat de mensen door de kerk werden aangespoord om in de hemel te komen,
via betaling van kerkelijke bijdragen. Dat de Bijbel naast het vergankelijke
lichaam géén onsterfelijke ziel leert, wuiven de geestelijken weg met een
grote glimlach. Het gaat hen immers om het voortbestaan van het
kerkelijke bedrijf. De geestelijken leren enerzijds de verachting van het
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-Voortdurend murmelen dat men door de heilige
geest 'in tweeën' wordt gespleten
-Een compleet gebit dat plotseling een soort
metaalglans krijgt (bij één man)
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer
waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van
achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer op kunnen
staan
Een andere ooggetuige schrijft: "Een vriend nam me mee naar een kerk
waar het leidersteam het 'vuur' van de Lakeland-opwekking had
meegenomen. De vrouw van de voorganger probeerde iets te zeggen, maar
kon haar zinnen niet afmaken omdat ze 'dronken in de geest' zou zijn.
Anderen barstten spontaan ongecontroleerd in lachen uit. Ik had mijn bijbel
meegenomen, maar er was geen
onderwijs, geen preek, alleen maar
getuigenissen. Ze vertelden over hun
ervaringen in Lakeland, maar het Woord
bleef gesloten."
Todd Bentley verklaart de ene keer dat
zijn zalving van de heilige geest is en de
andere keer dat het van engelen afkomstig
is. Sommigen geloven dat er een soort
vermenging plaatsvindt tussen de heilige
geest en misleidende, demonische Prent van de Jezus-fans
geesten. Een Engelse voorganger
hierover: "Dat geloof ik niet. Ik denk dat het misleidende geesten zijn die
Todd Bentley's bediening hebben overgenomen. Of de genezingen zijn van
God, of niet."
Nadat Todd Bentley in 2005 een genezingsdienst hield in een grote
charismatische kerk in Engeland, leken veel mensen te genezen onder zijn
handoplegging. Zo ook de vrouw van de voorganger van de kerk, die
kanker had. Echter, heel snel nadat Bentley haar de handen had opgelegd,
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Bij Todd Bentley, voorganger van 'Fresh Fire Ministries' in Lakeland,
(Florida) manifesteert deze zalving zich voortdurend door het heen en weer
schudden van zijn hoofd en het schokken van
zijn lichaam. Bij veel mensen aan wie hij zijn
za l vi n g o ve r d r a a gt , zi j n d e ze l f d e
verschijnselen te zien. Dat doet hij
bijvoorbeeld door met zijn armen over het
publiek te zwaaien onder het geroep van 'Fire!
Fire! Fire!' Sommige mensen lijken te gaan
kokhalzen en anderen lijken wel neergeslagen
te worden in de geest.
Populaire crossende Jezus

In een interview met CBN-News verklaarde
Bentley: 'Ons doel hier in Florida is iedereen
de handen op te leggen, of dat er nu 5- of 10
duizend zijn. Ik bid iedere avond: "God, geef het
weg, geef het weg, geef het weg! Dat is ons
doel: dat iedereen het krijgt."

En inderdaad, er zijn steeds meer berichten dat
deze zalving vanuit Florida naar plaatsen over de
hele wereld wordt meegenomen. Zo verspreid
deze nieuwe zalving zich reeds in Engeland,
nadat een prediker deze meenam na een bezoek
aan Todd Bentley. In Engeland ervaren de
mensen die ermee in aanraking komen een
Todd Bentley
brandende sensatie, een soort vuur in hun
lichaam. Ze barsten uit in gejuich, lijken dronken te worden en er vinden
spontane genezingen plaats.
Een ooggetuige uit Clearwater, Florida, rapporteert bij mensen die met de
zalving in aanraking komen, de volgende verschijnselen:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
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lichamelijke ten bate voor de ziel, anderzijds leven de meeste geestelijken
er zelf heerlijk en vrolijk van in grote weelde, zónder te werken met hun
handen. Het Oude Testament toont ons dat het lichaam geen kerker is van
de ziel. Het lichaam is een heerlijk product, dat onze Schepper ons gaf.
JHWH eiste geen afschuwelijk mensenoffer ter verzoening. Na berouw
vergeeft JHWH de zonden mild en overvloedig.
Bij Hem is gaarne vergeving, zie brochure 438.
Om de Goddelijke waarheden te verbloemen voor
het volk, stelde de kerk 7 sacramenten in.
Sacramenten zijn heilige handelingen, waardoor
de genade tot ons zou komen. Dus magie. Men
laat de mensen eraan deelnemen, zonder dat zij
weten wat er plaatsheeft. Dat is hocus pocus.
Vandaar dat er onder de mensen niet veel animo
of belangstelling is voor de deelname aan de
sacramenten. Er is tot nog toe geen enkele
verklaring gegeven door een geestelijke
aangaande de sacramenten die bevredigt.
Zie: http://www.ijd.be/abcgeloof/vierenenbidden.html
De geestelijken gaan ervan uit dat men de mensen bezig moet houden,
zonder hen de werkelijkheid te vertellen. Laat de mensen in de waan dat dit
aardse leven onbelangrijk is en dat het slechts om hun zielenheil gaat.
Ontneem de mensen hun eigen verantwoordelijkheden en zeg hen dat een
ánder het voor hen goed heeft gemaakt bij God. Op die
wijze zullen de mensen voor altijd de religie blijven
steunen die hen van jongs af aan ingegoten is. Laat in
mooie kerken de mensen iets proeven van het hemelse,
van het geestverruimende hogere bewustzijn, zónder hen
werkelijk te leiden tot de kennis der waarheid. Houdt de
mensen een spiegel voor, zodat ze hun eigen
wangedragingen uitvergroot voor ogen zien. Zorg er echter
voor dat ze geen tijd hebben om er berouw over te krijgen,
maar wijs hen op een plaatsvervanger, en regel de afkoop. Augustinus
Dit systeem werkt. De Jezus-cultuur draait al bijna 20
eeuwen mee, winstgevend.

8

De Jezus-culturen

No. 472

De duivel
Angst is een slechte raadgever. Het is juist angst waarvan de christelijke
kerk -en waarschijnlijk ook andere religies- gebruik maken om hun goegemeente onder controle te houden. De duivel wordt als een
angstaanjagend letterlijk bestaand figuur voorgesteld door de christelijke
kerk. In het Reformatorisch Dagblad van 21juli 2008 was daar weer een
treffend voorbeeld over te lezen. Dr. S.D. Post (dus een doctor in de
godgeleerdheid) sprak voor de jongerengroep ‘Kom Ook’ in Hoevelaken
over de vraag: "Geloof je in de duivel?". De doctor
vroeg aan de jongelui of Christus òf de duivel de
teugels van je leven in handen heeft. "De duivel is de
macht van de duisternis. Als je de Heere Jezus volgt in
je leven, weet je dat dit zo is". Volgens de doctor zijn
er dus twee machten: Jezus en de duivel. Zij zouden de
macht hebben over de levens der mensen, en wanneer
De duivel himself
men Jezus volgt, zou het vaststaan dat het zo is. De
doctor moet wel een bijzonder bekwaam kenner
zijn van deze ‘feiten’, want hij schreef in 2006 het
boek: ‘Duivels dichtbij’. Met dit boek wil hij de
jongeren wijzen op de permanente aanwezigheid
van de duivel. "De duivel is er iedere dag en heeft
maar één doel: jou naar de afgrond meeslepen,
waartoe hijzelf veroordeeld is. Hij is er, ook al voel
je het niet. Hij is er door je heel listig bij de Heere
Jezus vandaan te houden. De duivel is uit op je
dood. Je mag alles van hem, behalve je aan God
toewijden. De duivel is wreed. De duivel regisseert Zo ongeveer moet de
duivel eruit zien, dus wees
je omgeving. Jij kunt dat niet begrijpen, maar toch op uw hoede!
gebeurt het. De duivel kan je denken beïnvloeden.
Zijn werkterrein is de kerk. Hij probeert de boodschap van het Evangelie te
verschuiven van God naar de mens, etc.." Aldus de doctor!
De doctor ziet dus op alle hoeken van de straten duivels. Vooral in de
kerken ziet hij veel duivels aan het werk (zeer juist). Dat is voor hen een
heel vruchtbaar werkterrein. Je ziet ze zelf weliswaar niet, maar ze zijn er
permanent aanwezig, Ze hebben één gemeenschappelijk doel, om mensen
in de brandende hel te slepen. Angst, fobie en geestelijke verwarring, dat is
het gevolg van deze vreesaanjagende voorstellingen. De doctor ziet overal
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duivels, behalve waar ze in werkelijkheid zijn, n.l. in de mens zelf als
tegenstander (satan = tegenstander). Zie brochure 331.
De duivel is in deze visie de tegenpool van de Jezus-figuur, dus ook weer
een bepaalde cultuur waarin twee entiteiten tegenover elkaar touwtrekken
om de mens(en) in hun bezit te krijgen. Waar de ware God van Israël is in
deze visie, die van ons gehoorzaamheid vraagt, met onderhouding van Zijn
geboden, is een open vraag. Je moet bij Jezus schuilen, en dan komt alles
wel goed, aldus de doctor.
Nieuwe Jezus cultuur
In Amerika is er een nieuwe Jezus cultuur in opkomst, met mensen als
Todd Bentley, John Crowder, Angela Greenig en anderen, die grote
scharen jongeren en ouderen uit hun dak laten gaan voor Jezus. Todd
Bentley is een figuur die helemaal high is van Jezus. Hij heeft zichzelf na
zijn ‘bekering’ vol laten tatoeëren met allerlei Jezus-symbolen. Hij heeft
zich opgetuigd met piercings en wat al niet meer en maakt dat jongeren
‘dronken worden in de geest’, zodat ze op de grond vallen.
Het gaat om het nieuwe vuur van de
geest, waarbij veel wonderen en
geloofsgenezingen zouden
plaatsvinden.
Op Internet stond het volgende over
Todd Bentley:
De nieuwe ster aan het firmament van
de christelijke (pinkster-)wereld, Todd
Bentley (foto), heeft verklaard dat zijn De tatoeages van Todd Bentley
zalving de meest 'besmettelijke' is die
ooit mensen heeft aangeraakt. Of, in
andere woorden, de makkelijkst
overdraagbare. Het feit dat deze nieuwe
'zalving' zich snel over de wereld
verspreid lijkt zijn woorden te
bevestigen. Maar wat houdt deze
nieuwe opwekking, deze 'besmettelijke'
zalving precies in?

