Vraag:
Waar ik naar benieuwd ben, daar waar God verheerlijkt wordt (samenkomsten) en waar mensen
deze dingen ervaren, en aan de vruchten van de personen is te zien dat zij de Heilige Geest
hebben. En God zelf zegt dat een Koninkrijk niet tegen zichzelf gekeerd kan zijn (en uit deze uitleg
proef ik toch een beetje dat de dingen die gebeuren, niet van God zijn). Wat ervaren deze mensen
dan wel? Is het dan allemaal onecht? Spelen de mensen dit, of kan het zijn dat God in de laatste
dagen nieuwe dingen doet zoals nog niet beschreven in de Bijbel. Zou God dan geen nieuwe
dingen kunnen doen?
Antwoord:
Weet u, de vragen waar u mee zit krijg ik heel vaak te horen en eerlijk gezegd zat ik er vroeger zelf
ook mee, toen ik nog in een pinkstergemeente kwam. Maar G'ds woord, de Bijbel, geeft duidelijke
aanwijzingen hieromtrent. Jammer dat de door mij in dit verband geciteerde Bijbelteksten blijkbaar
toch nog niet duidelijk genoeg waren om u te overtuigen, maar misschien vindt u de antwoorden
op uw vragen wel in de bijbelstudies die ik over het “vallen in de geest” en het zogenaamde
"spreken in tongen" heb geschreven, t.w. de studies 018 t/m 022.:
En wat uw laatste vraag betreft, zo geloof ik weliswaar dat G'd inderdaad wel nieuwe dingen KAN
doen, want Hij kan alles omdat Hij immers almachtig is, maar ik geloof niet DAT Hij nieuwe dingen
doet die niet in de Bijbel beschreven en ook niet aangekondigd zijn. Dat zou namelijk tegen Zijn
Woord ingaan omdat Hij ons heeft opgedragen om alles aan de Bijbel te toetsen, maar hoe kan je
iets aan de Bijbel toetsen als het er niet in staat? Neen, ik geloof inderdaad niet dat Hij Zijn eigen
boek te buiten gaat, en zeker niet om zogenaamde geestesuitingen te verrichten die volledig in
strijd zijn met Zijn eigen regels die Hij ons gegeven heeft zowel in de Tora alsook in het onderwijs
van Yeshua en o.a. Paulus.
Ik hoop dat ik uw vragen voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

