Vraag:
Ik heb het artikel gelezen over het vallen in de Geest, maar ik heb toch een vraag. Wij zijn
oprechte christenen die verlangen naar een opwekking en daar al heel lang om bidden.
Afgelopen maandag hadden wij een studie over de Heilige Geest en de Heilige Geest kwam
ook in ons midden. Wij mochten ervaren wat het betekent om door God te worden
aangeraakt. Zou God dan stenen geven in plaats van brood? Jezus zegt: zal God dan niet
de Heilige Geest geven aan hen die er om vragen? Er is zoveel genezen in zoveel mensen
dat ik denk: is dit dan van satan? Een koninkrijk dat tegen zich zelf verdeeld is kan niet
bestaan. Hoe moet ik dit dan zien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????? Ook bij ons zijn er heel veel
gevallen, er bleef geen kracht meer over in onze benen, om te blijven staan. Ik ben twee
maal gevallen en heb gedurende de tijd die ik lag een onverstoorbare gemeenschap met de
Heer ervaren; ik bleef als vanzelf op Hem gericht en niets kon me meer afleiden. Ook heb ik
enkele openbaringen ontvangen die achteraf waar bleken te zijn. En ik heb een stuk
innerlijke genezing ontvangen. Ik vind het schriftuurlijk heel makkelijk te rangschikken:
"…terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten
en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil". (Hebr. 2:4) "...aan de een werking van
krachten..." (1 Kor. 12:10). Hier is toetsen aan het Woord dus niet helemaal mogelijk. Wij
moeten ook toetsen met de geest. Als er zulke dingen zijn ga ik er gewoon naar toe: ik laat
voor me bidden, bid in mezelf en steek al mijn antennes uit. God geeft ons
onderscheidingsvermogen. Op afstand bestuderen is niet voldoende. En één keer er heen
gaan voldoet ook niet. Graag uw antwoord, ik weet niet goed wat ik nu denken moet.
Antwoord:
Bedankt voor uw reactie op mijn studie over het vallen in de geest en de schildering van uw
ervaringen hieromtrent. Het is mij terdege bekend dat men zich in charismatische kringen
voornamelijk naar ervaringen uitstrekt en de geloofsbeleving vaak baseert op gevoelens,
maar ik richt mij liever op het geschreven Woord van G'd, de Bijbel. Gezien het feit dat veel
van deze ervaringen niet overeenkomstig het Woord of zelfs daarmee in strijd zijn, blijf ik
mijn medegelovigen waarschuwen en oproepen om alles te toetsen aan het Woord gelijk
geschreven staat in 1 Thessalonicenzen 5:21. Ik ben mij ervan bewust dat mij dit niet door
iedereen in dank wordt afgenomen, maar het is een opdracht van Adonai die gelukkig ook
door anderen ter harte wordt genomen. Ik zal u derhalve ook een paar andere links
doorgeven van websites waarop eveneens nadrukkelijk wordt gewaarschuwd voor onbijbelse
praktijken en ik herhaal de oproep om waakzaam te zijn:
http://www.deceptioninthechurch.com/page3.html
http://www.solcon.nl/apgeelhoed/htmldoc/vallen.htm
http://www.geocities.com/Heartland/Plains/7192/page4.html
http://www.toetsalles.nl/
http://www.stichting-promise.nl/artikelen/schriftgezag/de-bijbel-over-geloof-ervaring-gevoelen-mystiek.htm
U schrijft dat op afstand bestuderen niet voldoende is. Ik heb het niet van afstand
bestudeerd, maar van dichtbij. Verder schrijft u dat één keer er heen gaan ook niet voldoet.
Ik zat 24 jaar lang in de Pinksterbeweging en ben er dus ook niet slechts één keer heen
geweest. Ik ken dus alle argumenten voor de zogenaamde Toronto-blessing en alles wat
daarop lijkt, maar ik weet inmiddels ook wat G'ds Woord daarover zegt. Ik ga er niet over in
discussie, maar ik laat mijn lezers gewoon zien wat er in de Bijbel staat over dit onderwerp.
Of men daar iets mee doet is ieders eigen keuze.
Ik geef u gelijk dat Yeshua inderdaad gezegd heeft dat Adonai geen stenen zal geven als
men om brood vraagt. En Hij zal zeker Ruach haQodesh [de Heilige Geest] geven aan wie
Hem daarom vragen. Maar ik blijf ervoor waarschuwen dat de grote wonderen en tekenen
die in evangelische samenkomsten plaats vinden niet altijd afkomstig zijn van de Heilige
Geest. Wees waakzaam!

Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

