Vraag:
Ik wil reageren op een stukje dat ik op internet vond. Je had het daar over vallen in de Geest.
Ik kwam op dit stukje omdat bij ons in de kerk (PKN) ook allerlei dingen gebeuren vooral met
de jeugd. Er zijn pas 8 jongeren op kamp geweest en ze zijn alle vervuld met de Heilige
Geest. Twee van hen zijn ook in de Geest gevallen. Maar ze vielen niet achterover maar ze
zakten door hun knieën heen en knielden neer. Ze stonden dan wel gelijk weer op en ik weet
zeker dat dit goed is want ze prijzen en loven de Heere echt. Dus ik vind dat je niet mag
zeggen dat vallen in de geest slecht is, want ik ben er van overtuigd dat wat er met hen
gebeurd van God komt. Ik weet niet of je het zelf wel eens hebt meegemaakt, maar ik denk
dat als dat zo is dat je dan beter aan die mensen zelf kan vragen wat er is gebeurd en als je
het zelf niet hebt meegemaakt vind ik dat je er in ieder geval niet slecht over mag praten.
Antwoord:
Bedankt voor je mailtje. Weet je, ik denk dat je mijn artikel met de waarschuwing voor het
zogenaamde vallen in de geest niet goed gelezen hebt. Het verschijnsel dat jij beschrijft
vanuit je eigen kerk is zeker niet verkeerd en heeft ook niets te maken met het vallen in de
geest. Daar heb ik het dus ook niet over. Waar ik het over heb en waarvoor ik nadrukkelijk
waarschuw is het achterover vallen dat massaal gebeurd in Pinkstergemeentes en Volle
Evangeliegemeentes, en dat is dus niet hetzelfde als het op de knieën gaan zoals in jouw
kerk gebeurt. Je vroeg me of ik het zelf wel eens heb meegemaakt. Wel, zelf ben ik gelukkig
nog nooit achterover gevallen en wens dat ook nooit te doen, maar ik heb het wel degelijk
om me heen zien gebeuren, want ik kwam 24 jaar lang in Pinkstergemeentes en weet dus
waar ik het over heb. Bovendien praat ik er niet slecht over, maar ik waarschuw ervoor en ik
adviseer iedereen om alles te toetsen aan de Bijbel, het Woord van G'd! Dat is met de beste
bedoelingen, want dat boek bevat alleen maar waarheden, en het is ook een bijbelse
opdracht om dat te doen. Dus nogmaals: voorover op de knieën vallen om vervolgens de
Eeuwige te loven en te prijzen is goed en bijbels, maar achterover vallen om vervolgens te
rusten in de geest zoals men dat in die kringen doet is niet goed en onbijbels. Ik hoop dat ik
je hiermee enigszins gerust heb kunnen stellen.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

