Vraag:
Hallo lieve vriend! Ik heb je stuk gelezen over de vervulling van de Heilige Geest en ik ben er zelf
ook van overtuigd dat dit verschijnsel uit een heel andere bron voortkomt. Toen Noach in de ark
ging en God de deur achter hem sloot, gingen ook eerst de kolken van de aarde open en daarna
pas de sluizen van de hemel. De geschiedenis herhaalt zich dan ook weer, want dat wat nu als de
vervulling van de Heilige Geest wordt beschouwd komt regelrecht uit de hel. Ik kom zelf uit een
pinksterbeweging en heb met verschillende van dit soort groepen te maken gehad en weet heel
goed wat daar speelt. In 1 Johannes 2 staat dat iemand die zegt dat hij God lief heeft, maar Zijn
geboden niet bewaard een leugenaar is en in die is de waarheid niet. Hen die zich Christenen
noemen hebben de heilige sabbat voor de heidense zondag ingeruild en schenden ook de rest van
Zijn geboden. God is Geest en waarheid, maar hier staat geschreven dat de waarheid in deze
mensen die zeggen dat ze Hem lief hebben maar Zijn geboden niet bewaren in het geheel niet
aanwezig is. Dit wil dus zeggen dat deze mensen dus in elk geval niet vervuld zijn van de Heilige
Geest ook al hebben ze soms wel gaven, maar ze brengen geen vrucht voort. God heeft tot mij
gesproken dat Hij eerst zal komen met vuur, maar daarna zal komen met een zachte regen. Lees
Jesaja 56 maar eens door, want daar wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen hen die Zijn
sabbatten hebben onderhouden en hen die dat niet doen en wat de Eeuwige hen daar belooft.
Antwoord:
Bedankt voor je bemoedigende en bevestigende mailtje waar ik erg blij mee ben. Als antwoord op
je brief wil ik derhalve graag Yochanan alef 5:3-4, 12-13 alsook Yochanan bet 1:6-11 citeren:
"Want dit is de liefde G'ds, dat wij Zijn geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar, want al
wat uit G'd geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen
heeft: ons geloof! Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Yeshua de Zoon van G'd
is? - Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van G'd niet heeft, heeft het leven niet! Dit
heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon G'ds, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven
hebt! - En dit is de liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van
den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in
de wereld, die de komst van Yeshua haMashiach in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en
de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle
ontvangt. Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van de Mashiach, heeft G'd niet; wie in
die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet
brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom! Want wie hem welkom heet, heeft
deel aan zijn boze werken...!"
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

