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De ‘ver-HarryPottering’van het evangelie

Recent zag ik op ‘Social Deals’ naast aanbiedingen voor leuke dinertjes ook kortingen voor yogalessen en
zelfs een sessie met een ‘numerologe’ – zeg maar: een waarzegster - voor de halve prijs. Maar veel
verontrustender is het soortgelijke ‘spirituele’ misleiding vindt in christelijke kringen.
Waarzeggen heeft de mens altijd gefascineerd. Je wilt je eigen leven graag zoveel mogelijk in de hand hebben
en onzekerheden neutraliseren. Een anonieme vorm van waarzeggerij zijn de horoscopen met hun vage
boodschappen waar velen richting voor hun leven in zoeken. Anderen bezoeken waarzeggers en pendelaars.
In Gods ogen is elke vorm van waarzeggerij afgoderij (Deut. 18): een gebrek of een onwil om God te
vertrouwen of te geloven.
Wat erg zorgelijk is, is dat je tegenwoordig steeds meer christenen proberen allerlei vormen van occulte en
esoterische praktijken in een christelijke verpakking te stoppen en aan de man te brengen.

Numerologen pretenderen iets over je identiteit en lotsbestemming te kunnen openbaren aan de hand van je
geboortedatum of andere cijfers gelinkt aan jouw leven. Ze zien ook ‘voortekenen’ in andere getallen die je pad
kruizen. Maar nu begint numerologie een hype te worden in de charismatische beweging. Regelmatig komen
‘numerologische profeten’ aan het woord op ‘Elijah List’, een populaire ‘profetische’ website die een constante
stroom van nieuwe openbaringen en nieuwe leringen de wereld in stuurt.1 Charismatische numerologen
interpreteren allerlei getallen ‘profetisch.’ “Als je nummers negeert, dan mis de openbaringen en genezing die God
je wil geven” orakelt één zo’n ‘numerologische profetes’. Zij geeft algemene profetische adviezen op basis van
getallen die ze observeert. Haar ‘profetieën’ zijn van eenzelfde cryptisch gehalte als horoscopen. Maar ze levert
ook persoonlijke ‘profetische woorden’ op aanvraag via haar website, met daarbij de aansporing dat een $25 gift
als contraprestatie erg op prijs gesteld wordt.2 Een ander die daar mee bezig is, vertelt op internet hoe hij de cijfers 2:52 op zijn klok
1 https://www.elijahlist.com/index.php
2 https://www.youtube.com/watch?v=v9aVB0hqXt8
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zag staan en even later 252 op een nummerplaat van een passerende auto. Toen las
hij Leviticus 25:2 en zag het als een openbaring van God dat hij een sabbatsjaar
moest nemen.
Weer een andere profeet op Elijah List was bij de Kentucky Derby paardenraces en
deed allerlei profetische uitspraken aan de hand van de deelname nummers van
paarden, hun namen en een aankomstposities of diskwalificatie.1
1 Een voorbeeld hiervan: https://www.youtube.com/watch?v=rscd_rxCoeM

Er zijn veel ‘profeten’ op Elijah List, die een ‘profetisch woord voor de maand’ doorgeven. Ook deze zijn
doorgaans van het vage en cryptische niveau van ‘uw horoscoop’, maar dan
doorspekt met allerlei nieuwe charismatische modetermen, die supergeestelijk
klinken, maar niets concreets zeggen: ‘We staan vlak voor een doorbraak’, dit is
‘de maand/jaar van nieuwe mogelijkheden’, de Geest leidt ons naar een ‘nieuw
niveau’, en doet ‘iets nieuws geboren worden’. Eerlijk gezegd zijn veel van die
profetieën zo dwaas, dat het niet verbaast dat er een satirisch youtube kanaal is
waar ‘profetische bingo’ gespeeld kan worden op basis van deze termen. Het is
triest dat de geestelijke gaven zo belachelijk gemaakt worden, maar de
dwaasheid van deze zgn. ‘profeten’ verdiend niet beter.

Yoga, dat haar wortels heeft in het hindoeïsme, raakt steeds meer ingeburgerd in christelijke kring. Een recente
publicatie van een filosofe die met yoga was gaan experimenteren, laat zien dat dat yoga
meer is dan alleen een neutrale ontspanningsoefening.1 Terwijl dertig jaar geleden in
Evangelische kring nog onomwonden tegen yoga werd gewaarschuwd, durf je nu in
christelijke kring amper kritisch over deze van oorsprong occulte praktijk te spreken, want
‘je mag niet oordelen’ en degenen die het promoten ‘zijn zulke goedbedoelende
christenen’.
In Amerika gaat deze ontwikkeling nog sneller. Onder de naam ‘Holy Yoga’ wordt
‘christelijke yoga’ aangeboden. Beni Johnson, die samen met haar man Bill de bekende
beweging Bethel in Redding (Californië) leidt, promoot ‘Yahweh yoga’ op haar website.
Vinden we dan in Christus niet meer ‘alle schatten’ die we nodig hebben?
1 Waanbeelden op een yogamatje, Stine Jensen, Trouw/De Verdieping 13-4-2019 pg 10-11.

Maar deze invasie van esoterische praktijken in de hyper-charismatische beweging gaat nog veel verder. ‘Destiny
Cards’ is een bediening in Australië die kaarten heeft ontworpen waarmee ze, net als met tarrot kaarten, mensen
op paranormale beurzen helpen hun ‘identiteit’ en hun ‘bestemming’ te vinden, door
de kaarten die de hulpzoeker uitzoekt, profetisch te interpreteren. Zo willen ze
mensen tot een ‘God encounter’ – een ‘God-ontmoeting’ leiden. Maar wat opvalt op
hun website en in de getuigenissen, is dat de boodschap van het kruis geheel
afwezig is. Het gaat niet om redding maar om een ‘God encounter’. Over God
spreken los van Christus is voor veel niet-christenen acceptabel. Dan blijft het vaag
en vrijblijvend en kun je er je eigen invullen aangeven. Het creëert een gevoel dat
we ‘iets’ gemeenschappelijks hebben, zonder dat dit noodzakelijkerwijs
consequenties heeft. Daarmee ontwikkelen deze charismatische bedieningen een
Harry Potter cultuur.
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‘Profetische kunst’ is helemaal in. Op de site ‘Crowning Jewels’ vertelt
sieraden maakster Anne Ballard dat sieraden ‘kracht hebben tot
profeteren’. Ze maakt ‘profetische sieraden’ geïnspireerd door
verhalen van Bijbelse figuren. Als je deze koopt, ‘identificeer je je met
die Bijbelse persoon en de beloftes van God die Hij daaraan
verbond’. Door het te dragen ‘grijp je deze beloftes en zie je ze
vervuld worden.’ De toverdokters in Afrika gebruiken dezelfde soort
beloftes in de marketing van hun talismannen: ze geven je kracht om
jouw wensen te realiseren. Ballard maakt ook persoonlijke
‘profetische’ sieraden op verzoek. Aan de hand van de informatie die
je deelt, ontvangt ze een profetisch woord dat ze je met het sieraad
levert. Na betaling natuurlijk. Daarnaast kun je ook nog een (betaald)
abonnement nemen om haar ‘openbaring voor de maand’ te ontvangen.
Er zijn ook tal van andere ‘geestelijke producten’ want het lijkt een lucratieve
markt te zijn met veel potentiële ‘klanten’ of moeten we zeggen slachtoffers?
Onlangs ontving ik via de Elijah List nieuwbrief brief een aanbieding van een
setje ‘Geestelijke Bescherming’ voor ‘slechts’ $29,90. Daarmee kun je je
eigendommen en zelfs huisdieren beschermen tegen demonische aanvallen.
Het bevat een handleiding, enkele houten wiggen met Bijbelverzen om
strategische plaatsen aan te brengen en een flesje zalfolie om alle
eigendommen te zalven. Je moest er ‘snel bij zijn want de voorraad is beperkt’.
Wat is dat tegengesteld aan het Evangelie van Christus. Zijn genade is altijd
voorradig. ‘Helaas’ bleek dat ik het zonder deze ‘bescherming’ moet doen,
want men levert alleen in de VS en Canada.

Bovengenoemde Anne Ballard is een leerling van een andere profetische
artiest: Theresa Dedmon, kunstenaar en kledingontwerper, die ‘profetische’
leggings, broeken en jurken verkoopt op haar website.1 Ze schrijft: ‘Mijn
modebroeken bevatten de profetische kunst van waaruit ze zijn gecreëerd.
Door ze te dragen wordt jouw bewustzijn van Gods aanwezigheid versterkt en
het helpt je om een wandelende ontmoeten met de Hemelse boodschap te
worden voor mensen om je heen.’
Theresa Dedmon gaf les aan de Bethel School of Supernatural Ministry, waar
ook Anne Ballard studeerde. Een goede reden om Bethel kritisch te
onderzoeken.
1 https://store.theresadedmon.com/collections/clothing

Alle bovengenoemde praktijken, zoals ‘heilige yoga’, ‘destiny cards’, ‘lezen
van voortekenen’, ‘profetische kunst’ zijn op een of andere manier verbonden
met de Bethel Kerk in Redding Californië. En dat is niet vreemd. In het boek
‘Physics of Heaven’, geschreven door leiders en ‘profeten’ van Bethel, wordt
openlijk gesteld dat God hen leidt om ‘New Age waarheden van God’ te
zoeken en te introduceren in Zijn kerk.
De schrijvers “zijn het allemaal met elkaar eens dat de volgende beweging van
God een verschuiving zal zijn op het diepste niveau van wie we zijn –
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misschien wel het echte ‘vibratie niveau’ dat de New Age beweging onderzocht. Zij zijn
het ook met elkaar eens dat er kostbare verborgen waarheden in de New Age zijn, die ons
christenen toebehoren…”1 Ze claimen in het boek dat ‘wat God ons heeft laten zien, de
absolute waarheid is, die ons zal helpen God’s Koninkrijk op aarde te brengen.”2
Wat zijn dan die ‘New Age waarheden’ die we moeten terughalen? “Het hebben van een
geleide geest, trances, meditatie, aura’s lezen, krachtobjecten, helderziendheid,
‘channeling’ van boodschappen.”3
Geschokt? Begrijpelijk! Bethel zet bewust een deur open voor occulte invloeden in de
charismatische beweging. En Bethel is momenteel het meest populaire centrum van de
hyper-charismatische beweging en ze ontvangen studenten van over heel de wereld in
hun driejarige ‘tekenen en wonderen’ school. Elk jaar studeren er meer dan 1200
studenten af. Daaronder zijn ook steeds meer Nederlandse jongelui. En er zijn
organisaties en gemeentes in Nederlands die zich nadrukkelijk verbinden met Bethel en
zij ontvangen regelmatig sprekers uit dat centrum. In de vermomming van een toegewijde
dienst aan Christus, infiltreert via deze weg een gevaarlijke geest in het lichaam van
Christus.
Ook in Nederland raakt Bethel populair. Hun gedachtegoed wordt uitgedragen door o.a.
Revival Alliance en door House of Heroes in Nijkerk. Een heel aantal leraren op hun
‘School of Supernatural Heroes’ cursus zijn leiders uit Bethel.

1 The Physic of Heaven – exploring God’s Mysteries of Sound, Light, Energy, Vibrations and Quantum Physics (Crossville, TN,; Double Portion
Publishing, 2012), Ellyn Davis, Intro pg. VII en X.
2 Id. Pg. 14 en 18
3 Id. pg 49– John Welton

Ongetwijfeld zullen er nu lezers zijn die mij verwijten ‘anti-charismatisch’ te zijn. Onterecht. Opgegroeid in de
pinksterbeweging identificeer ik mij nog steeds met de evangelisch-charismatische beweging. Maar ik protesteer
tegen de wijze waarop de gaven van de Geest misvormd en misbruikt worden. In de klassieke pinksterbeweging was
profetie: door de Geest geleid Gods geopenbaarde Woord en Zijn principes spreken in actuele situaties; nieuwe
leringen op basis van ‘nieuwe openbaringen, werden van hand gewezen. Profetische praktijken zoals hierboven
beschreven, vallen volkomen buiten de Bijbelse kaders. Maar Bill Johnson, de leider van Bethel, stelt zelfs dat we ‘off
the map’ – buiten de kaders van Gods Woord – moeten durven gaan om Hem echt te volgen. Volgens hem moeten
we niet ‘blijven hangen rond oude waarheden’ maar hebben we nieuwe openbaringen nodig.
De ‘Derde Golf beweging’ (John Wimber) heeft hiertoe in de tachtiger jaren de aanzet gegeven, door te accepteren
dat er nieuwe waarheden geopenbaard kunnen worden die niet in de Bijbel te vinden zijn.1 Dat opende echter een
doos van Pandora!
De huidige charismatische beweging accepteert nieuwe openbaringen als basis voor nieuwe leringen, en toetsing
bestaat slechts uit de vraag of het niet tegen de schrift ingaat. Dit is een rekbaar criterium, dat de deur wagenwijd
openzet voor satanisch bedrog. De roomse leer van de ‘onbevlekte ontvangenis’ is niet in de Bijbel te vinden, maar
lijkt er ook niet direct mee tegenspraak. Wie het onderzoekt, weet dat ze er haaks op staat.
Een voorbeeld uit de charismatische keuken: Men claimt een ‘openbaring’ ontvangen te hebben dat een stemvork met
de frequentie van 444,4 MHz essentiële geestelijke kracht bezit die onmisbaar is in ‘de geestelijke oorlogvoering’.2
Deze nieuwe lering lijkt op het eerste gezicht ‘niet in te gaan tegen de Schrift’, maar is in feite wezensvreemd aan de
Bijbel.
Het is niet vreemd dat met zo’n criterium de charismatische beweging allerlei New Age magie introduceert in de
Evangelische beweging. Harry Potter is binnen!
1 Hierbij moet vermeld worden dat John Wimber aan het eind van zijn leven liet merken dat hij er spijt van had dat hij zich met de profetische beweging had geassocieerd. Dat is ook op te maken uit
het boek ‘The Quest for the Radical Middle’ dat de geschiedenis van de Vineyard beweging beschrijft en evalueert.
2 https://www.facebook.com/chuckdpierce/videos/we-are-on-the-mexico-border-at-amistad-dam-praying/1275150699304057/
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Neem een kijkje in een bediening die deze stemvork gebruikt:
Op het podium speelt een band non-stop meeslepende muziek. Een aantal
vrouwen voert een rituele dans uit met lange stokken. Een tweede groep
vrouwen danst choreografisch met gekleurde vlaggen. Er hangt een sfeer van
mystiek. Voor het podium liggen mensen in trance op de grond. Dan dirigeert
de voorganger de stokkendansers om met de stokken rond de lichamen op de
grond te stampen voor bovennatuurlijke bescherming. De muziek dreunt
onverminderd door met een hypnotiserend effect. Dit is de kerk van
apostel/profeet Chuck Pierce van Glory of Zion International Ministries, een
bekende charismatische leider in ‘geestelijke oorlogvoering’ in Amerika. Dan
geeft Pierce de gelegenheid voor profetieën vanuit gemeente. Enkele personen
naar voren komen en half in trance cryptische profetieën met veel herhalingen
doorgegeven, terwijl de dansers blijven bewegen, de muziek speelt.
Op een andere video staat Pierce met enkele volgelingen bij het grenshek
tussen de VS en Mexico voor een rituele zuivering van de geestelijke sferen
boven de grens. Er werd op indiaanse trommels geslagen en ‘geproclameerd’.
Ze gieten water en avondmaalwijn op de grond om deze in te nemen voor
Christus. Met stoten op een ramshoorn wordt de overwinning bestendigt.
Tenslotte wordt het grenshek afgestemd op Gods wil door middel van een
stemvork van een ‘door God geopenbaarde’ frequentie van 444,4 MHz,
waardoor alleen goede elementen kunnen passeren en verkeerde geweerd
worden.1
En wat te denken van de ‘Weather Warriors’ – ‘weer-strijders’. Volgens de
nieuwe ‘profeten en apostelen’ moeten we heerschappij gaan voeren over de
elementen. Op een youtube filmpje zien we ‘Weather Warrior’ - weer-strijder Kat Kerr op een strand in de VS staan, terwijl ze met een lange staf naar
cycloon Dorian zwaait die in de verte nadert. Ze gebiedt dat hij van richting
verandert. In haar wapperende mantel lijkt ze op Gandalf de tovenaar. Het is
alsof ze zo uit een Harry Potter boek is gestapt.

1 https://www.facebook.com/chuckdpierce/videos/326869101276169/

Dat je niet anti-charismatisch hoeft te zijn om dit gevaar te zien, blijkt uit een recente nieuwsbrief van Lee Grady. Hij
was jarenlang redacteur van Charisma Magazine, het leidende blad in de charismatische beweging in de VS. In de
nieuwsbrief - ‘Vreemd Vuur in Gods Huis’ - uit Grady zijn grote zorgen over soortgelijke ontwikkelingen als hierboven
beschreven. Grady preekt in veel charismatische gemeentes in Amerika en somt een aantal misleidingen op die hij
tegenkomt:
-

Communicatie met overleden predikers.
Het streven naar een roes door ‘geestelijke dronkenschap’ of ‘ecstasy’, waarbij sommigen zelfs de term ‘Heilige Geest
blowen’ gebruiken.
Vormen van sensuele aanbidding waarbij men seksuele beleving met Christus lijkt te simuleren. “Krijgen we nu orgastische aanbidding?” vraagt Grady.
De rage van engelen ‘oproepen’ en engelen ‘bevelen’ en ‘leren engelen te zien’.
Broodje aap verhalen over ‘juwelen’ en ‘goudstof’ die verschijnen in diensten. Grady vertelt van een geval waarin men
ontdekte dat voorafgaand aan een dienst zulke namaak juwelen ‘geplant’ werden in de zaal. De uitleg was dat zij ‘de zaal
bezaaien’ om ‘het geloof van de mensen op te krikken.’

Lee Grady vergelijkt dit terecht met het ‘vreemde vuur’ uit Leviticus 10:1 en stelt: “Huidige grillen met engelen zoeken,
extatische aanbidding en necromantie (contact zoeken met doden) kan ons over de rand van geestelijk gezond
verstand duwen.”1
1 https://www.charismamag.com/blogs/fire-in-my-bones/2942-strange-fire-in-the-house-of-the-lord
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Kracht zoeken bij de doden is langzamerhand een geaccepteerde praktijk aan het worden in de charismatische
beweging. De bedrieglijke welvaartsevangelist Benny Hinn claimde dat hij het graf van Kathryn Kulmann bezocht om
daar kracht van haar zalving te ontvangen voor zijn bediening. Ook leiders en
studenten van Bethel bezochten graven
van overleden opwekkingspredikers en
christelijke leiders. Ze gingen op deze
graven liggen ‘soaken’ om de zalving van
deze overleden prediker in zich te
ontvangen. Zo was Beni Johnson, de
vrouw van Bill Johnson op een foto te
zien, liggend op het graf van C.S. Lewis.
Enkele studenten van Bethel waren in een
video te zien op het graf van
Wigglesworth, een pinksterprediker uit
Engeland. Cal Pierce, één van de schrijvers van Physics of Heaven, bezocht een jaar lang
iedere maand het graf van John Lake in Spokane (Washington State). Lake was een niet
onomstreden gebedsgenezer uit het begin van de pinksterbeweging. Bij het graf van Lake ‘riep
God’ Cal Pierce om de bediening van Lake nieuw leven in te blazen. Het is bekend geworden onder de naam ‘Healing
Rooms’.
‘Wat zoekt u de Levende bij de doden’ vroegen de engelen aan de vrouwen bij het graf van Jezus. Dit is absoluut
tegengesteld aan deze misleiders die kracht zoeken bij de doden. Ook in ‘getuigenissen’ van leiders die ‘naar de
hemel reizen’ komen verhalen voor hoe zij met de apostelen of grote leiders uit het verleden spreken. Dit zoeken naar
contact met overleden christenleiders is totaal tegen het gebod van God dat ons verbiedt contact te zoeken met
geesten van doden.

Zulke ‘quasi-openbaringspraktijken’ zijn in charismatische kringen in Amerika nu
hoofdstroom geworden en algemeen geaccepteerd.
Elijah list presenteert allerlei ‘profetische boeken’ en er zijn links naar websites van
allerhande grote ‘profeten’ die ons graag voorzien van persoonlijke profetieën.
Een voorbeeld: volg de link van de ‘Breakthrough School’, waar je jezelf ‘opnieuw kunt
ontdekken en transformeren’.1 Hoe anders is het Evangelie! Daar wordt je door
Christus ‘ontdekt’, Hij laat je zien wie je bent, en Hij verandert -transformeert- je. De
website biedt ‘breakthrough’ aan in je relatie, in je financiën, in je gezondheid, enz. enz.
De misleiding gaat nog verder. Ze stellen niet: laat Christus je leidsman zijn, maar heel
letterlijk: ‘wij willen de profeet in jouw leven zijn’. Er is een formulier om je persoonlijk
profetie aan te vragen en daarbij wordt direct de mogelijkheid gegeven een gift over te
maken. Valse profeten, waar Petrus ons al voor waarschuwde, die ons als koopwaar
willen behandelen. En denk niet dat het de gemeente in Nederland voorbijgaat.
Verscheidene charismatische organisaties halen deze extreme Amerikaanse ‘profeten’
met enige regelmaat naar Nederland.
1

Breakthrough School: http://breakthroughschool.net

Hebben al deze ontwikkelingen dan niets met profetie te maken? Zeker wel! Het is een vervulling van Bijbelse
profetieën. De Here Jezus heeft nadrukkelijk gesteld dat het belangrijkste teken van de eindtijd zal bestaan in de
opkomst van valse christussen (gezalfden) en valse profeten, die misleidende tekenen en wonderen zullen doen.
(Matth. 24:24) Het zal zo echt lijken, dat zelfs oprechte christenen gevaar lopen erdoor bedrogen te worden. En Paulus
zegt met een woord van de HERE dat in diezelfde eindtijd veel christenen de gezonde leer niet meer zullen verdragen,
maar zich naar eigen smaak en voorkeur leraars bijeen zullen halen om hun oren te kietelen met verleidelijke leringen.
Dat is wat we voor onze ogen zien gebeuren.
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Elke spirituele activiteit in de New Age beweging of occultisme lijkt tegenwoordig een
charismatische tegenhanger te krijgen. Dit is letterlijke vervulling van genoemde profetieën.
De zonde van de huidige generatie christelijke leiders is dat ze geen dam opwerpt tegen
deze ‘leringen van demonen’ en zo ‘de vrouw Izebel’ laten begaan, die de gelovigen in
Thyatira verleidde om kennis te putten uit ‘de diepten van satan’. Datzelfde doen de leiders
van Bethel als zij argeloze gelovigen verleiden satans ‘waarheden’ uit de New Age over te
nemen.
Het is van levensbelang dat leiders en gelovigen, in gehoorzaamheid aan Gods Woord,
deze zaken onderzoeken en de gemeente beschermen.
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