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Woord Vooraf
In 2012 bracht een groep prominente mensen uit de bekende Bethel-kerk van Redding,
Californië, een boek uit met essays over de veronderstelde metafysische connecties
tussen kwantummechanica en het bovennatuurlijke. Het boek werd “The Physics of
Heaven” (De Fysica van de Hemel) genoemd en is in feite een poging om vorm en inhoud
te geven aan ideeën die zich al een tijdje in de periferie van het christendom schuilhielden,
met name in de meer charismatische kringen. De invloed van deze kerk, en misschien wel
in gelijke mate die van dit boek, groeit elk jaar, en mede om die reden is het goed dat er
een helder antwoord komt op hetgeen in dit boek gesteld wordt.
In dit werk wil ik een passend antwoord geven door alle beweringen tegen het licht
van de Bijbel te houden. Ik ga hierin methodisch en uitgebreid te werk, omdat de ervaring
leert dat voor elk tegenargument weer nieuwe argumenten opgevoerd worden. Ik hoop dat
dit boek er mede aan mag bijdragen dat u een helder beeld krijgt van wat de Bijbel leert
met betrekking tot het bovennatuurlijke. Waar ligt de grens voor ons christenen? Waar
begint het occulte (Latijn voor ‘verborgen’)? Bestaat er zoiets als een ‘goddelijk origineel’
van elke ‘verkeerde’ occulte oefening? En hoe wetenschappelijk zijn de beweringen die in
het boek “The Physics of Heaven” gedaan worden? Ik bid dat u de waarheid hieromtrent
zult ontdekken.
Gods zegen,
Niko
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Introductie
Meteen bij de dankbetuigingen maken de schrijvers al duidelijk dat dit boek niet bedoeld is
als een spiritueel advies, doctrinair standpunt of uitgebreid wetenschappelijk feit, 1 maar
als iets wat de schrijvers met hun publiek wilden delen vanuit hun ervaring en onderzoek.
De schrijvers roepen dan ook op om de onderwerpen die in dit boek genoemd worden,
grondig voor onszelf te bestuderen, ervoor te bidden en tot onze eigen conclusies te
komen.
Allereerst wil ik benadrukken hoezeer ik instem met deze laatstgenoemde zin. Maar
voorts valt me al meteen het gebrek aan stelligheid omtrent de bevindingen in dit boek op.
Waarom zouden zij zo’n disclaimer aan dit boek toevoegen? Als zij hier 100% achter
staan, dan is zo’n disclaimer toch niet nodig? En als zij twijfels hebben, waarom publiceren
ze het dan? Als dit verband houdt met het onfeilbare Woord van God, waarom zouden we
dan akkoord gaan met iets waarvan betwist kan worden of het wel waar is?
Ik geef in elk geval graag gehoor aan de oproep om dit grondig te bestuderen, want
als we kijken hoe ver de invloed van de Bethel-kerk uit Redding, Californië reikt, is dit een
zorgelijke ontwikkeling. Er staan diverse liederen van deze kerk in de Opwekkingsbundel
en ook valt mij persoonlijk op dat jongeren in Nederland in toenemende mate
geïnteresseerd raken in de leringen en ervaringen van deze kerk. Aanbiddingsleiders
maken excursies om te “leren” van deze kerk en komen terug met allerlei nieuwe ideeën.
Veel van deze ideeën vinden hun grondslag in dit boek; The Physics of Heaven.
Met Physics of Hell wil ik de ware aard van deze leringen laten zien. Op de cover
van de allereerste druk van The Physics of Heaven uit 2012 was een ei te zien dat
openbrak en waar nóg een ei in zat, met een atoom erop afgebeeld. In dit werk zullen we
ook dat tweede ei openbreken en kijken wat zich daarin schuilhoudt. In de nieuwere
drukken is dat ei weggelaten, maar de ideeën zijn er niet anders door.
Valloton
De lofbetuigingen komen vooral uit de stallen van Bethel, met uitzondering van Phil
Mason, die zich “spiritueel directeur” noemt van de “Nieuwe Aarde Stam” uit Byron Bay,
Australië. Ook hij schreef een dergelijk boek; Quantum Glory: The Science of Heaven
Invading Earth. Kris Valloton, een prominente Bethel-leider en mede-oprichter van de
bekende Bethel School of Supernatural Ministry (BSSM), doet het voorwoord. Hij vertelt
dat in dit boek een team van ‘zieners’ is samengesteld die achter de bedekking van de
creatie gluren om de mysterieuze natuur van onze Creator te ontdekken. 2 Hij verwijst
hierbij naar de apostel Paulus die bijna 2000 jaar geleden al neerpende dat de onzichtbare
eigenschappen van God al doorzien en verstaan kunnen worden. 3 Diezelfde Paulus
schrijft echter ook op een andere plek dat hier beperkingen aan zitten. Sommige dingen
waren ongeoorloofd om zelfs maar over te praten, vertelt hij in zijn tweede brief aan de
gemeente van Korinthe. 4 Op welk deel van de onzichtbare eigenschappen van God wil
Bethel zich richten? Op de delen waarvan God heeft besloten ze te openbaren? Of op het
deel dat God besloten heeft verborgen te houden?
1
2
3
4

Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 5
Ibid., p. 8
Romeinen 1:20
2 Korinthe 12:4
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Het is gemakkelijk om een Bijbeltekst te noemen en die in een nieuwe context te
gieten, maar wat is de oorspronkelijke context? Het gedeelte uit Romeinen gaat over
mensen die God nog niet kennen en waarvan Paulus duidelijk wil maken dat zij niet te
verontschuldigen zijn, omdat God Zichzelf ook op andere manieren laat kennen. We
kunnen Zijn onzichtbare eigenschappen indirect herkennen in de schepping, en dat is dan
ook de context. Het gaat hier niet over zieners die op zoek zijn naar de onzichtbare
eigenschappen van God. Het gaat over heidenen die niet te verontschuldigen zijn en
daarom niet aan het oordeel zullen ontsnappen. Het is opvallend dat dat gedeelte van het
citaat dan ook zorgvuldig door Valloton is weggelaten.
Ook een ander vers dat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze, 5 wordt
misbruikt om een mandaat te creëren voor de queeste van Bethel. 6 Paulus schrijft hier
over het mysterie dat sinds eeuwen verborgen is gehouden in God, en nu door de
gemeente bekend wordt gemaakt aan de overheden en machten in de hemel. Waar
Valloton echter aan voorbijgaat, is dat dit mysterie al enkele verzen éérder wordt uitgelegd.
Het gaat om een héél specifiek mysterie. Het wordt in het Grieks met hetzelfde woord
(mysterion) aangeduid, en Paulus vertelt erbij dat hij hier al over heeft verteld in een
eerder deel van deze brief. 7 In het hoofdstuk ervoor vertelt hij dan ook dat deze mensen
uit Efeze medeburgers van de heiligen zijn geworden. Dit was inderdaad ondenkbaar in
het Oude Testament, omdat de Joden meenden dat zij de uitverkorenen waren. Dat was
maar ten dele waar, omdat het heil via het Nageslacht van Abraham tot vele volken kon
komen, niet via de nageslachten. 8 Dat Nageslacht was Jezus, verborgen voor eeuwen,
maar nu openbaar gemaakt. Dit is de achtergrond van deze uitspraak die Valloton
overduidelijk naar zijn eigen hand zet. Het gaat niet hier niet over zieners die een mysterie
aan het licht brengen dat voor eeuwen verborgen was. Nee, het gaat hier over Jezus
waarover in het Oude Testament werd geprofeteerd, maar nu pas écht volledig begrepen
kon worden door zowel de mensen als de machten in de hemel. Als zij immers van Jezus’
reddingsplan hadden geweten, hadden zij Hem nooit gekruisigd, schrijft Paulus ergens
anders. 9
Valloton heeft nog maar twee Bijbelteksten genoemd, maar in beide gevallen
misbruikt hij ze om een bepaald narratief te ondersteunen dat men al van tevoren had
bepaald. Het lijkt er eerder op dat men al een bepaalde overtuiging had, en er toen
Bijbelteksten bij zijn gaan zoeken die dit idee lijken te ondersteunen. Wanneer we deze
verzen echter in hun oorspronkelijke context lezen, zonder die vooronderstellingen, zou
niemand ooit tot een dergelijke conclusie zijn gekomen. Wat Valloton hier doet, is een
schoolvoorbeeld van eisegese, niet van zorgvuldige exegese. Hij legt iets ín de tekst, maar
haalt dat niet uit de context. Als dit de toon zet voor de rest van het boek, is het niet
moeilijk voor u en mij om te zien waar Bethel mank gaat. Het simpelweg lezen van
Bijbelteksten in hun context zou voor u voldoende moeten zijn om te kunnen doorzien of
hun hypotheses waar zijn.
In het voorwoord geeft Valloton heel veelzeggend aan dat “The Physics of Heaven
niet het laatste woord is omtrent de scheppings-openbaring van God, en ook geen
schatkaart is die leidt tot een onthulling van de geheimenissen der natuur. Het is meer een
goddelijke uitnodiging om deze bovennatuurlijke ontdekkingsreizigers [Bethel, red.] te
5
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9

Efeze 3:8-10
Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 8
Efeze 3:3-4,
Galaten 3:16
1 Korinthe 2:8
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vergezellen, die net zoals Columbus die hen daarin voorging, niet wilden geloven dat de
aarde plat was. Zij verlaten de veilige haven van conventioneel denken, en zetten koers
naar onbevaren wateren met een passie om nieuwe oorden te ontdekken.” 10 Waar lezen
we in de Bijbel dat God ons hiertoe uitnodigt? Wat is er mis met conventioneel denken?
Lees de brieven van Paulus aan de jonge kerkleider Timotheüs en het is niet moeilijk om
in te zien dat het juist heel belangrijk is om conservatief te zijn. Ik wil er enkele verzen uit
halen.
“Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet
van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs
kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de Schrift
is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God
toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en
doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord.
Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle
geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen
verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars
zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van
de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles.” 11
In dit gedeelte wordt duidelijk dat Paulus het voor leiders helemaal niet belangrijk
vindt om ‘nieuwe oorden’ te ontdekken. Integendeel! Het is evident dat er juist een heel
groot gevaar schuilt in het zoeken naar nieuwe “verborgenheden”. Bedenk nog eens wat
het woord “occult” betekent. Verborgen. Dat zou u voldoende moeten zeggen. We hebben
genoeg aan de Bijbel. Het vertelt ons alles over hoe we zalig moeten worden. Meer heeft u
niet nodig.
Ook in het slot van Vallotons voorwoord zien we weer dat men geen garanties durft
te geven. Men is bij voorbaat al onzeker over de eigen ontdekkingen. Het is immers geen
laatste openbaring en ook geen schatkaart, zo legt Valloton uit. Wat moeten we er dan
mee? Hij wil dus eigenlijk dat we op een schip stappen zonder te weten waar we heen
gaan, en kan geen succes garanderen. Dit terwijl de veilige conventionele haven van het
evangelie van Jezus’ dood en opstanding voor onze zonden, de heiliging waartoe wij
worden opgeroepen en de verheerlijking die ons te wachten staat, zo prachtig is. Wat
heeft dit dan eigenlijk toe te voegen, anders dan dat wij er potentieel onze Heer verdriet
mee doen? Nergens roept de Schrift ons hier immers toe op. De Bijbel is voldoende.
Glimp van komende dingen?
In de introductie vertelt hoofdauteur Judy Franklin hoe haar “ontdekkingsreis” begon. 12
Het begon met het woord “geluid”. Ze vertelt dat zij in 1999 een woord hoorde tijdens haar
stille tijd. Het woord “geluid”. Dat was het. Meer niet. Voordat we verdergaan, wil ik u eerst
wat vertellen over Judy Franklin. Dat is niet bedoeld als ad hominem, maar vooral om
context te geven in wat zij bedoelt met “stille tijd” en het ervaren van God woord, zoals ze
dat zelf noemt.
10 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 9
11 2 Timotheüs 3:14-4:15a
12 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 10-11
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“God wil dat je Zijn woord ervaart”
– Judy Franklin, interview met Sid Roth, 2016
In een interview met Sid Roth 13 vertelt ze openhartig over haar jeugd, die
traumatisch was. Dat is natuurlijk heel erg, en natuurlijk gun ik haar dat ze daar herstel
voor ontvangt. Haar vader denigreerde haar, evenals haar oma. Nadat Judy als kind per
ongeluk terpentine dronk, begon ze haar leven lang onverklaarbare blaasontstekingen te
ervaren.
Nadat zij een bezoek brengt aan de opwekking die gaande is in Toronto, verandert
alles. Ze valt op de grond en ziet Jezus op haar afkomen, Die haar schijnbaar haar
overleden vader wil laten zien in de hemel. Blijkbaar is hij uiteindelijk toch tot bekering
gekomen, evenals haar oma, zoals ze zelf vertellen. Dit geeft Judy een enorme
gemoedsrust.
Dit is echter al een eerste teken aan de wand dat dit een onbijbelse ervaring is.
Waar in de Bijbel zien we een precedent van iemand die met de doden mag praten?
Koning Saul moest daar een hoge prijs voor betalen, 14 het was dan ook niet voor niets
verboden.
Een tweede rode vlag dient zich aan als Franklin vertelt over een ervaring die zij
later heeft. Twee “schimmige figuren” komen bij haar bed en leiden haar naar de hemel.
Haar eerste gedachte was dat ze “dingen bedacht”, maar ze vertelt dat zij gelooft dat het
hier ging om God en Jezus.
“En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen,
dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.” 15
Bovenstaande tekst vertelt ons iets over Gods karakter. Overal waar wij een
transcendente, bovennatuurlijke verschijning van Hem zien in de Bijbel, is Hij één en al
licht. God openbaart Zich dus niet alleen als Licht in Zijn karakter, maar ook in Zijn Wezen.
Het is dus vreemd als hier twee schaduwachtige wezens verschijnen aan Franklin. Hoe
wist Franklin dat het hier om God en Jezus ging? Hadden zij naambordjes op? En dan
nog.. Zelfs Satan kan zich voordoen als een engel van het licht. 16
Franklin vertelt ook dat ze een tijdje later met een aantal kinderen de “hemel” mocht
bezoeken, iets waarvoor zij door iemand “ingeleid” moesten worden. Dit riekt naar astraal
reizen, iets wat in de Bijbel nooit gebeurt. Het initiatief om mensen naar de hemel te
leiden, zoals in het geval van Paulus, 17 ligt altijd bij God, nooit bij de mens zelf. 18 Astraal
reizen is een zeer occulte bezigheid, dat heel normaal is in de wereld van New Age.
Wat is er hier dus aan de hand? We kunnen niet in het hart van Judy kijken, maar
duidelijk is dat haar ervaringen niet bepaald voldoen aan de Bijbelse criteria. Praten met
de doden, schimmige figuren en astraal reizen. Allemaal zaken die niet horen bij het leven
van een christen. We kunnen ergens de Naam van Jezus op plakken, maar dat heeft nog
13
14
15
16
17
18

Sid Roth, It’s Supernatural (2016)
1 Samuël 28:7-19
1 Johannes 1:5
2 Korinthe 11:14
2 Korinthe 12:1-6
Johannes 3:13
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niet meteen veel te betekenen, als de inhoud niet strookt met wat de Bijbel leert. Daarom
is het juist helemaal niet goed om de ervaring van Gods woord bóven het lezen van Gods
woord te stellen, zoals Judy doet. Er zullen immers mensen zijn die nooit een relatie met
Jezus hebben gehad, maar tóch Zijn Naam misbruiken om profetieën, wonderen en
tekenen te doen.
“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der
hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op
die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd,
en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan
zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de
wetteloosheid werkt!” 19
In essentie hebben we het hier dan ook over een andere Jezus, zoals Paulus dat vertelt in
zijn tweede brief aan de Korinthiërs.
“Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt
hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander
evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best.” 20
We hebben daarom de gave van onderscheiding van geesten nodig, zoals Paulus en ook
Johannes 21 uitleggen in hun brieven. Het is juist díe gave die vrijwel compleet absent lijkt
te zijn in de charismatische kringen, en waardoor dit soort boeken voet aan de grond
kunnen krijgen in de gemeente van Christus.
Wat heeft Judy dan ervaren? Was er ooit een “ingang” geweest, waardoor zij zich
(onbewust) openstelde voor dit soort spirituele ervaringen? Het is een bekend gegeven dat
tijdens de zogenaamde “Toronto Blessing” veel van dit soort controversiële dingen
gebeurden. 22 Ook zou het op andere momenten van bijvoorbeeld meditatie of yoga
gebeurd kunnen zijn. Er zijn talloze verhalen bekend van mensen die hierdoor
bovennatuurlijke ervaringen hebben gekregen. Wat is dan onze autoriteit? De ervaring? Of
Gods woord?
Een andere mogelijkheid is dat haar traumatische jeugd ertoe bijdroeg dat zij
‘vluchtte’ in een fantasiewereld, of dat zij soms een delirium 23 kreeg door haar regelmatige
blaasontstekingen, of een combinatie van alle bovenstaande zaken. Dat is natuurlijk
speculatie, maar duidelijk is in elk geval dat haar ervaringen Bijbels niet juist zijn.
Enfin, we pakken de draad weer op. Franklin meent dat haar ervaring van God
komt, maar wat is hiervoor haar autoriteit? Het feit dat dit tijdens haar “stille tijd” gebeurde,
lijkt erop te duiden dat dit wel een heel bonafide spirituele ervaring was, maar we zagen al
dat haar definitie van “stille tijd” een ander karakter heeft dan dat van de gemiddelde
christen. Astraal reizen is helemaal niet Bijbels; het initiatief van “opstijgen ten hemel” ligt
altijd bij God, nooit bij onszelf.

19
20
21
22
23

Mattheüs 7:21-23
2 Korinthe 11:4
1 Korinthe 12:10, 1 Johannes 4:1
Stolk, M. Toronto Blessing doofde langzaam uit (2014), Reformatorisch Dagblad
Thuisarts, Ik wil een delier vroeg herkennen
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Om haar ervaring nóg meer kracht bij te zetten, noemt ze dat er “in die periode
meer bekende ‘profeten’ begonnen te delen van wat zij meenden dat van God kwam,
betreffende ‘geluid’”. 24 Dit zegt nog niets. In de Bijbel zijn er perioden waarin er meer valse
profeten in het land zijn dan échte. 25 Opvallend verschil met hedendaagse “profeten” is
ook dat de valse profeten vaak een bemoedigende boodschap hadden in tijden van grote
afvalligheid, en échte profeten vaak waarschuwende boodschappen hadden die focusten
op bekering en terugkeer naar God.
Ten slotte noemt Franklin dat niemand die genoemd is in dit boek een expert is op
het gebied van kwantummechanica. 26 Dat is nogal een lastig uitgangspunt. Waarom
hebben zij eigenlijk geen échte expert om zijn mening gevraagd? Is er misschien een
angst dat zo’n expert onbevestigend zal antwoorden op de “bevindingen” van Franklin?
Zijn er geen christen-wetenschappers te vinden die thuis zijn in de kwantummechanica?
Die zijn er wel degelijk. Barry Setterfield is christen én expert op het gebied van dit
onderwerp. 27 Of dr. Danny Faulkner, 28 dr. Jason Lisle, 29 noem maar op.
Eerst het natuurlijke?
In de eerste Korinthebrief 30 vindt Franklin de Bijbeltekst "Het geestelijke is niet eerst, maar
het natuurlijke; daarna het geestelijke.” 31 Het punt dat Franklin hier mee wil maken is dat
we veel kunnen leren over het geestelijke door naar het natuurlijke te kijken. Dat is echter
inlegkunde. De context van deze passage gaat overduidelijk over de wederopstanding. Ze
misbruikt deze tekst dus om het iets heel anders te laten zeggen.
In het voorbeeld van de gelijkenissen van Jezus over schapen en druiven meent
Franklin op te moeten maken dat Jezus natuurlijke processen gebruikte om het geestelijke
te beschrijven. Mijn antwoord hierop is: Ja en nee. Hier is overduidelijk sprake van
spraakverwarring. Het geestelijke waar Jezus op doelt, zijn geestelijke lessen over zonde,
redding en heiliging. Het geestelijke waar Franklin op doelt, zijn spirituele, mystieke
ervaringen in de non-corporeale wereld. Dat is juist een gebied dat we beter kunnen
mijden. De Bijbel is meer dan voldoende. 32
Franklin windt zich erover op dat christenen niet stil willen staan bij een potentiële
connectie tussen de geestelijke wereld en de kwantummechanica. Ze denkt dat christenen
zich er ongemakkelijk bij voelen omdat het niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit een
Bijbelse wereldblik. En dat is natuurlijk ook precies waarom we voorzichtig moeten zijn.
God heeft niet voor niets een verbod gelegd op het zoeken van contact met de spirituele
wereld, anders dan die van God. 33 De weg die we mogen gaan als christen, ligt haarfijn
vastgelegd in Zijn onfeilbare Woord, de Bijbel. Wanneer we ons gaan wenden tot bronnen
buiten dat Woord, is de kans groot, zo niet immer aanwezig, dat wij ten prooi vallen aan
misleidende geesten. 34
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 11
2 Kronieken 18:5-34
Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 11
Setterfield, B., Quantum Mechanics
Faulkner, D.R., Quantum Mechanics and Creation: A Brief Overview
Lisle, J., Quantum Weirdness
1 Korinthe 15:46
Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 12
2 Timotheüs 3:15-17, 2 Petrus 1:21, Judas 1:3
Deuteronomium 13:1-18, 18:10-11 e.v.
Kolossenzen 2:8, 1 Timotheüs 4:1
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God gebruikt geluid, licht en energie, zo vertelt Franklin. Natuurlijk, dat is logisch.
God is de bedenker van geluid, licht en energie. Maar dat betekent niet dat alles oké is.
Satan stond immers aan het hoofd van de muziek in de hemelen, 35 maar hij viel, en met
hem zijn muziek. Hij kan zich ook voordoen als een engel van het licht 36 en bezit veel
kracht. 37 We kunnen ons dus afvragen hoe we hier búiten de Bijbel een werkbare
hypothese van kunnen maken, om te onderscheiden waar we heengaan. Het is als het
uitdoen van je licht om beter in de nacht te kunnen zien. Niet echt praktisch, lijkt me. Nee,
laten we de Bijbel als belangrijkste, of beter gezegd het enige meetinstrument nemen om
dit boek aan te toetsen. Alles in Zijn woord is immers bruikbaar om te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren en instrueren. 38
Woord van God?
Judy meent op basis van een persoonlijke ervaring dat er een soort tweede pinksteren
komt, waar een “geluid” centraal staat. 39 Verder is deze "profetie" weinig concreet. Een
"geluid"? Dit zijn van die typische vage profetieën die later op elke mogelijke manier
uitgelegd kunnen worden en zodat de verklaarder kan claimen: "Zie je wel?" Dit is in
essentie precies hetzelfde als wat occultisten en illusionisten doen.
Visioenen?
Vloeden stoppen. Winden tegenhouden. Bosbranden uit laten doven door er maar naar te
wijzen. Allemaal zaken die volgens Franklin zullen gaan gebeuren in de toekomst. 40 Tot nu
toe gaat het boek vooral over hoe ik ervoor kan zorgen dat ik bijzondere ervaringen krijg,
tekenen en wonderen zal kunnen doen. Het gaat niet tot nauwelijks over het evangelie, dat
als een rode draad door de hele Bijbel heen loopt en ons op Jezus richt, maar richt ons op
onszelf en hoe wij al die dingen kunnen doen. De paragraaf eindigt dan weliswaar met
Jezus, maar focust hierbij niet op Zijn offer van verzoening van onze zonden, maar
probeert ons ervan te overtuigen dat wij allemaal bekrachtigd worden door de Heilige
Geest om het "werk" te doen waartoe wij geroepen zijn. Wat is dat dan voor werk, Judy?
Wonderen, tekenen en genezingen? Of het verkondigen van het evangelie waardoor wij
gered worden? Wanneer we de Heilige Geest puur willen hebben zodat we wonderen
kunnen doen, zijn we niet anders dan Simon de Tovenaar, die dat als een soort "kracht"
zag om er zelf beter van te worden. Petrus had daar weinig goede woorden voor over. 41
Over het boek
In deze vooruitblik vertelt Franklin dat Bill Johnson, de voorganger van Bethel, zal
schrijven over hoe we niet moeten blijven hangen rondom "oude waarheden", maar op
zoek moeten gaan naar nieuwe openbaringen van waarheden voor onze generatie en die
dan vastleggen voor de komende generaties. 42 Dat lijkt akelig veel op het "toevoegen van
nieuwe hoofdstukken aan het boek Openbaring," iets waarvoor de Bijbel een zeer sterke
waarschuwing geeft in het laatste hoofdstuk van Openbaring. 43 Omdat Franklin het al
inleidt met "Dit boek is slechts een voorbode voor de openbaring die God ons zal geven
wanneer Hij een nieuw, veranderend geluid vrijgeeft," vrees ik het ergste.
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Omdat Franklin zelf ook al aan lijkt te voelen dat er bij dit omspitten van dit
"onontgonnen terrein" een risico is dat we stuiten op occultisme, heeft ze in het boek een
hoofdstuk van Jonathan Welton opgenomen die uitgaat van het principe: "Als ergens een
malafide versie van is, is er ook een bonafide origineel." Dit is echter omgekeerde logica
die niet altijd tot de juiste waarheidsvinding leidt. Wanneer een detective op een plaats
delict "geplant" bewijsmateriaal vindt, komt hij daarmee niet tegelijkertijd tot de juiste
conclusie wie dan wél de dader moet zijn. Nee, dit vergt uiterst nauwkeurige studie van
getuigenverklaringen, "stille getuigen" en die zullen in een congruent, sluitend model
gegoten moeten kunnen worden. Elke inconsistentie zal leiden tot een zwakke zaak en
vermoedelijk niet leiden tot veroordeling. Op dezelfde wijze zal welke hermeneutiek
Welton dan ook toepast, niet in moeten druisen tegen de Schrift, het meest
gezaghebbende bewijsstuk hieromtrent. Wanneer we de veel zwakkere "stille getuigen" de
harde bewijzen laten overrulen, is er iets grondig mis in onze hermeneutiek. We komen
hier in het betreffende hoofdstuk nog veel uitgebreider op terug.
Judy besluit deze paragraaf met de bewering dat "wij winnen." Ook hier zien we
weer dat het niet helemaal duidelijk wordt hoe het komt dát wij winnen. Het is enkel en
alléén door Jezus volbrachte werk dat wij winnen. 44 Ook meent zij dat wij niet opgenomen
zullen worden omdat de aarde zó slecht is geworden, want anders zouden wij niet winnen.
Dit is zeer typerend voor dit boek. Het is mensenlogica, niet per definitie gebaseerd op de
vele beelden die de Bijbel ons schetst. Denk aan Noach, één van de bekendste
Bijbelverhalen van de Bijbel. Noach won ook. Hoe? Ja, het werd zó slecht dat God de hele
aarde liet overstromen. Maar Noach werd gered omdat God hem uit die wereld "trok" en in
de ark plaatste (God sloot Zelf de deur). We zien iets soortgelijks in het nieuwe testament.
In de eerste brief aan de Thessalonicenzen 45 lezen we dat er wel degelijk een moment
komt dat wij worden opgenomen en dat hierna meteen een groot verderf over de hele
aarde heen valt. 46 In het vers erna wordt nog eens bevestigd dat de wraak van God niet
bestemd is voor de gelovigen. 47 En zo zijn er nog talloze andere aanwijzingen dat er wel
degelijk een opname gaat komen. Het probleem is dat Judy de focus van het "winnen" legt
op wat wij gaan doen, als dat "nieuwe geluid" zo meteen gaat klinken. De waarheid is dat
wij alreeds gewonnen hebben, dankzij Hém. We zijn nog niet eens echt begonnen in het
boek, en we beginnen nu al een patroon te zien. Ziet u het ook? Het is een omgekeerd
evangelie, waar de spotlight telkens op ons gericht wordt en nauwelijks op Jezus. Christus
is daar enkel het "gereedschap" waarmee het van tevoren vastgestelde doel van tekenen
en wonderen bereikt kan worden, niet het Doel op zich. De waarheid is dat juist wíj
gereedschap moeten worden in de handen van de grote Pottenbakker, 48 tot Zíjn eer!
Het gebied van draken?
Telkens zien we in de introductie dat de schrijvers een mandaat voor zichzelf proberen te
creëren waarom hun queeste naar hun eigen mening wél legitiem is. In deze paragraaf
schetsen ze een wereld waarin Amerika nog niet ontdekt was, maar aan de zijden van elke
landkaart nog draken getekend waren. 49 Het idee was dat de wereld daar ophield of dat
het te gevaarlijk was om je daar te begeven. Het feit dat Columbus er wél in slaagde om
naar de Nieuwe Wereld te varen en terug, is voor hen het bewijs dat we ons niet af
moeten laten schrikken door een idee dat iets gevaarlijk of verboden is. Maar waarom
44
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zoeken we naar voorbeelden buíten de Bijbel om een vrijbrief te krijgen? Laat me u een
voorbeeld geven dat wél uit de Bijbel komt, en toch wel een ander licht werpen op de
inspanningen van deze mensen.
“En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want
op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” 50
God maakte meteen al in het begin van de Bijbel duidelijk dat sommige dingen
verboden zijn. Het is echter satan die graag vraagtekens zet achter geboden en verboden
die op zichzelf heel duidelijk zijn.
“De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God
gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het écht zo dat God gezegd heeft: U mag
niet eten van alle bomen in de hof?” 51
Het gevaar in het boek Physics of Heaven is dat men op een bepaalde manier ook
vraagtekens zet bij de verboden die God zo duidelijk geeft als het gaat om occultisme. Met
name Jonathan Welton tracht in het hoofdstuk ‘Authentiek versus vervalsing’ 52
onderscheid aan te brengen in dingen die God voor ons verborgen heeft, alsof er naast
malafide verschijnselen ook bonafide varianten zijn die wél legitiem zijn. We zullen zien of
die bewering stand houdt, als we hem naast de Bijbel en de feiten leggen.

50 Genesis 2:16-17
51 Genesis 3:1
52 Vanaf p. 41 vindt u mijn bespreking van dit hoofdstuk.
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Hoofdstuk 1: Kracht van het Nulpuntsveld – Judy Franklin
Franklin neemt als uitgangspunt voor dit hoofdstuk een tekst uit de Romeinenbrief.
Hieronder kunt u lezen wat Paulus daar precies schrijft.
“Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd
niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met
reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van
de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet
vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook
de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen
tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat
heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in
barensnood verkeert tot nu toe.” 53
Judy vraagt zich af wat Paulus bedoelt met het “openbaar worden van de kinderen
van God.” Als ze slechts één vers verder had gelezen, had ze kunnen lezen wat Paulus
hiermee bedoelde.
“En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook
wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen,
namelijk de verlossing van ons lichaam.”
Voor het woord ‘openbaar worden’ wordt het Griekse woord ‘apokalypsis’ 54
gebruikt, wat precies hetzelfde woord is als de titel van het boek dat wij Openbaring
noemen. Wat dit woord communiceert, is dat er iets verborgen is en op een bepaald
moment onthuld zal gaan worden. In bovenstaand vers wordt echter duidelijk dat dit te
maken heeft met de verlossing van ons lichaam. We zullen een nieuw lichaam ontvangen,
dat we nu nog niet zien (het is verborgen), maar in de toekomst onthuld zal worden als wij
worden opgenomen. 55
“Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop.
Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij
niet zien, dan verwachten wij het met volharding.” 56
Als we nóg twee verzen verder lezen, zien we dat Paulus spreekt over de ‘hoop’.
Dat woord geeft misschien niet helemaal de goede indruk, want het Griekse ‘elpis’ 57
betekent niet zozeer dat we ‘het beste er maar van hopen’, maar juist dat we een absolute
zekerheid hebben van iets dat nog toekomstig is, maar zeker gaat gebeuren. In heel veel
Nieuwtestamentische teksten wordt duidelijk dat het hier gaat over de wederkomst, zoals
de tekst hieronder in Titus.
“Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de
heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.”
53
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De context is dus overduidelijk de wederkomst en niet het heden. Volgens Franklin
moeten we dat echter in een ander licht zien, en heeft het tóch betrekking op het heden,
beginnend in het boek Handelingen. Franklin meent dat wonderen, genezingen en
bevrijdingen dagelijkse kost waren in die periode. 59 Echter, het boek Handelingen
beschrijft een periode van ruim 32 jaar 60 In die lange periode worden 20 specifieke
wonderen beschreven, en daarnaast nog wat kleine clusters van wonderen die zich vooral
in het begin afspelen. 61
Het lijkt erop dat het aantal wonderen naar het einde van het boek Handelingen toe
afneemt in aantal en intensiteit. Paulus vertelt bijvoorbeeld dat hij Trofimus ziek moest
achterlaten in Milete. 62 Ook moedigt hij Timotheüs aan om af en toe wat wijn te nemen
voor zijn maag en vele kwalen. 63 Waarom geeft hij hem niet wat helende zweetdoekjes? 64
Ook heeft Paulus een zogenaamde “doorn in zijn vlees” maar wordt daar niet van verlost,
zelfs na God driemaal hierom gesmeekt te hebben. 65 Wat die doorn ook precies is, het is
duidelijk dat deze te maken heeft met het vlees, ofwel het fysieke lichaam. Hoewel het
“vlees” soms ook een ruimere semantiek heeft in het Nieuwe Testament, maakt het feit dat
een engel van Satan Paulus met vuisten slaat, wel duidelijk dat hij hier écht fysieke pijn
mee bedoelt.
De manier waarop Franklin de feiten voorstelt, geven niet helemaal de juiste
werkelijkheid weer. Het was niet zo dat wonderen elke dag aan de lopende band
gebeurden, 32 jaar lang. Het begon met een aantal kleine clusters, en naar het einde toe
lijkt de intensiteit wat af te nemen. Het laten opstaan van overledenen uit de dood is
bijvoorbeeld een gigantisch spectaculair wonder, en ook het aanraken van zweetdoeken
van Paulus om te genezen is ongekend. Na Handelingen 20 zien we dat er nog maar twee
wonderen gebeuren en er één clustertje is in Malta, 66 over een periode van zeker 5 jaar.
Dit is typerend voor hoe het gaat met wonderen en tekenen in de Bijbel. We hebben
soms misschien het idee dat de hele Bijbel een verzameling is van wonderen die
gebeuren door mensenhanden, maar als we goed kijken zijn er grofweg maar 3 clusters.
Het eerste cluster van veel wonderen en tekenen speelt zich af in de periode rond Mozes
en Jozua, waarbij God duidelijk wil maken dat Mozes dé man is die Hij uitgekozen heeft
om het volk uit te leiden en Zijn wetten duidelijk te maken. Jozua neemt het stokje over en
we zien al snel dat het aantal wonderen flink afneemt nadat de muren van Jericho
instorten. Pas in de tijd van Elia en Elisa begint er een nieuwe periode waarin God
duidelijk wil maken dat mensen naar Zijn profeten moeten luisteren. Ten slotte is het
laatste en meest spectaculaire cluster van wonderen in de periode van Jezus en Zijn
apostelen. Hier wil God duidelijk maken dat de Joden en later ook de heidenen, moeten
luisteren naar Jezus. Het is dus niet zomaar een gave die de Heilige Geest geeft aan alle
gelovigen sinds 30 AD tot nu. Er zit een duidelijk doel achter. Dat doel heeft te maken met
hoe God helder wil overbrengen wie gerechtigd zijn namens Hem te mogen spreken. Het
waren dan ook exclusief de profeten en apostelen die wonderen en tekenen deden in het
boek Handelingen.
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In de brief aan Efeze 67 schrijft Paulus dat de apostelen en profeten een
fundamentele functie hadden bij het bouwen van de kerk. In deze nieuwe periode wil
Jezus duidelijk maken dat Hij iets nieuws aan het doen is. Hij werkt hiervoor exclusief door
zogenaamde profeten en apostelen. Naast de apostelen zijn er bijvoorbeeld ook profeten
zoals Silas en Judas, 68 maar ook Barnabas, 69 hoewel hij zes keer eerder in het boek niet
als zodanig werd voorgesteld. 70 We kunnen om die reden dus niet zeggen dat elk wonder
dat gebeurt in Handelingen, door elke willekeurige christen kon worden gedaan. Het lijkt
zich te beperken tot een select groepje mannen en zelfs enkele vrouwen die profetessen
waren. 71
Niet iedereen kon een apostel worden; alléén zij die getuige waren van Jezus’
wederopstanding. 72 Ook Paulus was een apostel, maar vormt daarmee wel de
hekkensluiter. 73 Omdat hij getuige was geweest van de wederopgestane Jezus, 74 hoewel
dat later plaatsvond dan bij de rest van de apostelen, mocht hij als “ontijdige” nog aan het
rijtje toegevoegd worden. Hij noemt zichzelf echter de laatste aan wie Jezus is
verschenen, 75 waarmee het dus al uitgesloten is dat mensen zich anno 2020 nog
apostelen kunnen noemen. Paulus was instrumenteel in het leggen van het fundament,
maar nadat hij sterft, zien we dat bepaalde gaven niet meer continueren.
We lezen in de kerkgeschiedenis incidenteel nog wel over bepaalde wonderen en
tekenen, maar deze zijn niet altijd meer specifiek gebonden aan één persoon. Er is dan
ook een verschil tussen genezers en genezingen. Er zijn vandaag de dag geen genezers
meer, hoewel er incidenteel nog wél mensen genezen. Niet alle gaven van de Heilige
Geest zijn immers gecontinueerd; sommige gaven, die te maken hadden met genezingen,
wonderen en tekenen, waren enkel van belang in de fundamentele fase van de kerk. Een
fundament leg je immers maar één keer. En dat gebeurde enkel in de eerste decennia
nadat Jezus stierf, opstond en ten hemel voer. Met het sterven van de laatste apostel,
verdwenen ook de gaven van profetie, genezing, wonderen en tekenen.
Nogmaals, dit betekent niet dat God vandaag de dag niet meer werkt met
wonderen, tekenen, profetieën en genezingen, maar zij zijn niet meer ongelimiteerd
verbonden en gecentraliseerd in één persoon. Er zijn dus geen apostelen, profeten of
genezers meer. Maar er gebeuren nog wel degelijk wonderen, hoewel deze meestal
minder spectaculair zijn dan die uit de eerste eeuw. Het opstaan uit de dood is natuurlijk
een van de meest tot de verbeelding sprekende wonderen, waarvan we geen
gedocumenteerd bewijs hebben anno 2020. Ook mensen die verlamd geboren zijn en
opeens kunnen lopen en zelfs dansen, zonder revalidatie, is niet iets wat we vandaag de
dag zien.
Er is dus overduidelijk iets veranderd sinds de eerste eeuw. Daarmee bedoel ik niet
dat wij Gods macht limiteren, maar wil vooral benadrukken hoe God Zélf kaders aangeeft
voor wat Hij kan in de Bijbel, zoals ik hierboven heb gedaan met behulp van diverse
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Bijbelteksten. God geeft regelmatig kaders aan voor dingen die Hij niet doet, zoals
bijvoorbeeld liegen. Dat zal Hij nooit doen! Het wordt door de schrijver van Hebreeën
onmogelijk genoemd. 76 God is almachtig en soeverein, waarmee Hij zelf de vrijheid heeft
om de regels te bepalen in de diverse dispensaties van het geloof, ofwel de verschillende
tijdsperioden waarop God door en met mensen werkt. We zien dan ook dat Hij elk van de
drie eerder genoemde perioden (Mozes/Jozua, Elia/Elisa, Jezus/Apostelen) start met
getuigenis geven van Zijn waarheid middels allerlei krachten, tekenen, wonderen en gaven
van de Heilige Geest.
“God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en
allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.” 77
Het leek me goed om de misverstanden rondom de gaven van de Heilige Geest al
vrij vroeg in deze polemiek uit de weg te ruimen, zodat we een basis hebben om vanuit te
redeneren. Franklin en haar consorten gaan er immers vanuit dat alle gaven van de
Heilige Geest er nog steeds zijn, maar zoals we hebben gezien is dat absoluut geen juiste
veronderstelling. Zijzelf hebben dus al een onjuiste premisse waarop zij voortbouwen, en
dat bouwwerk kan natuurlijk nooit standhouden als we deze toetsen aan 1. de Bijbel en 2.
de realiteit.
Haisch
Met het idee dat zij een soort “profetische stem” hoorde van God over “geluid”, ging
Franklin op zoek op het internet, en stuitte op een artikel van Bernard Haisch. 78 Deze pandeïstische mysticus tracht diverse religieuze zienswijzen te verenigen met zijn
zogenaamde “God-theorie”. 79 De eerste vraag die dit bij mij oproept, is: “Waarom zou God
Franklin naar een zeer discutabele pandeïst (iemand die gelooft dat het goddelijke zich in
alles bevindt – ofwel het universum zélf vormt) sturen om Zijn diepste waarheden te
ontdekken, wetende dat enkel Jezus tot de Weg, de Waarheid en het Leven leidt?” 80
Franklin neemt meteen al een citaat van Haisch dat de betrouwbaarheid van de Bijbel op
scherp stelt.
“’God zei, laat er licht zijn, en er was licht.’ Het is zeker een prachtig
poëtische uitspraak, maar bevat het enige wetenschap? Een aantal jaren geleden
zou ik die mogelijkheid hebben weggewuifd. Als een astrofysicus wist ik maar al te
goed van de overduidelijke tegenstellingen tussen de volgorde van gebeurtenissen
in Genesis en de fysica van het universum. Zelfs na het vervangen van perioden
voor dagen, was de volgorde van gebeurtenissen overduidelijk verkeerd. Het sloeg
nergens op om licht als eerste te hebben, en dan te claimen dat de zon, maan en
sterren (de overduidelijke bronnen van licht in de nachtlucht van de oude wereld)
daarna gemaakt werden, of dat nu perioden of dagen later was. Iemand kon
natuurlijk een generalisatie maken door te zeggen dat licht simpelweg energie was,
en daarmee een verwijzing naar de oerknal claimen, maar dat zou voor mij wel een
erg uit de context getrokken redenatie zijn, in plaats van een openbaring.”
“Radio, televisie en mobiele telefoons werken allemaal door het zenden of
ontvangen van elektromagnetische golven. Zichtbaar licht werkt hetzelfde; het is
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alleen een hogere frequentievorm van elektromagnetische golven. Bij nóg hogere
golven, boven het zichtbare spectrum, vinden we ultraviolet licht, X- en
gammastralen. Alle zijn zij elektromagnetische golven welke eigenlijk gewoon
verschillende frequenties van het licht zijn.
Het is standaard in de kwantummechanica om het onzekerheidsprincipe van
Heisenberg toe te passen op elektromagnetische golven, aangezien elektrische en
magnetische velden door de ruimte bewegen als een slingeruurwerk. Op elke
mogelijke frequentie zal altijd een beetje elektromagnetisch geslinger zijn en
wanneer je al deze onophoudelijke fluctuaties optelt, krijg je een achtergrondzee
van licht waarvan de totale energie enorm is; het nulpuntsveld. Dat nulpunt verwijst
naar het feit dat ondanks dat de energie enorm is, het in de laagst mogelijke staat
is. Neem elk volume van ruimte en haal alles daaruit weg (in andere woorden:
creëer een vacuüm) en wat je over hebt is het nulpuntsveld. We kunnen ons een
vacuüm voorstellen waarin alles weg is, maar een écht kwantumvacuüm is
doordrongen van het nulpuntsveld met haar onophoudelijke elektromagnetische
golven.
Het feit dat het nulpuntsveld in de laagst mogelijke energiestaat is, maakt het
onzichtbaar. We zien dingen doordat er een contrast is. Het oog werkt door licht te
laten vallen in een anders donker netvlies. Als het oog echter gevuld zou zijn met
licht, zou er geen donkerheid zijn om een contrast mee te vormen.
Het nulpuntsveld is zo’n verblindend licht. Aangezien het overal is, binnenin
en buiten ons, elk atoom van ons lichaam doordringend, zijn we er in essentie blind
voor. Het verblindt ons voor haar aanwezigheid. De wereld van licht dat we wél zien
is de rest van het licht dat zich bóven het nulpuntsveld bevindt.
Als wij echter gelijk hebben, dan zou “Laat er licht zijn” inderdaad een zeer
belangrijke uitspraak zijn, zoals men mag verwachten van de vermeende auteur. De
vaste, stabiele wereld van materie lijkt bijeen te worden gehouden door een
onderliggende zee van kwantumlicht. In het verwijzingskader van licht bestaat geen
ruimte en tijd.” 81
Franklin meent hieruit te moeten opmaken dat deze kracht van het nulpuntsveld in
ons allen aanwezig is, maar wij er door de scheiding van de zondeval geen gebruik meer
van kunnen maken. Ze veronderstelt dat indien wij vanuit geloof handelen, we door
bijvoorbeeld deze nulpuntsenergie bergen kunnen verzetten. Net zoals Jezus de stormen
kon stillen, zou dat voor ons ook mogelijk moeten zijn, indien we een manier vinden om
die kracht te activeren. Ook denkt Franklin dat wij dan kanker kunnen wegsturen, omdat
wij dezelfde kracht bezitten die in de scheppingswoorden “Laat er licht zijn”, zaten. 82
In deze redenatie gaan verschrikkelijk veel dingen mis. Allereerst denk ik dat Haisch
wel degelijk een punt heeft met zijn theorie over nulpuntsenergie. Het probleem is echter
dat het maar de vraag is of deze “achtergrondzee van licht” hetgeen is bedoeld wordt in
het derde vers van Genesis, als we de volgende tekst uit Openbaring in overweging
nemen.
81 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 23-25 (citaat vanuit Haisch, B., Brilliant Disguise: Light, Matter and
the Zero-Point Field)
82 Ibid, p. 26-27
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“En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal,
die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan
de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf
vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren
van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal
er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn
dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal
op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook
geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen
regeren in alle eeuwigheid.” 83
In een evenzo Edenische context, zien we dat het God is die in de toekomst, als
alle dingen hersteld zijn naar de oorspronkelijke staat, zonlicht niet meer nodig zal zijn
omdat God de Bron is van alle licht. Het is dus maar de vraag of hetgeen Haisch poneert
wel datgene is wat bedoeld wordt met de uitspraak “Laat er licht zijn.” In het eerste
hoofdstuk van het evangelie van Johannes lezen we ook dat Jezus (God de Zoon) als het
Licht wordt aangeduid en verband houdt met het Woord dat gesproken werd. Híj is het
Woord én het Licht. 84 In de brief aan de Kolossenzen vertelt Paulus dat door Hem alle
dingen bijeen worden gehouden, of in andere vertalingen; dat alle dingen dankzij Hem
bestaan. Betekent dit dus dat de wereld pan-deïstisch is en Jezus overal in aanwezig is?
Of dat Jezus het nulpuntsveld is? Dat is wel heel kort door de bocht geredeneerd. Dat is
immers niet precies wat er staat. Het is vooral een uitspraak die wat zegt over de autoriteit
en macht van Jezus, tot op het kwantumniveau aan toe. Daarenboven beperkt de
uitspraak van het licht zich niet enkel tot het derde vers van Genesis, maar wordt er nog
veel meer over gezegd.
“En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht
en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.” 85
Er werd allereerst een scheiding gemaakt tussen dit licht en de duisternis (ik dacht
dat nulpuntsenergie in álles aanwezig was?) en vervolgens wordt dat licht letterlijk ‘dag’
genoemd. Het gaat dus om zichtbaar daglicht, dat in dát verband genoemd wordt, niet om
nulpuntsenergie dat ook ‘s nachts overal aanwezig is. Zowel Haisch als Franklin hanteren
dus al een verkeerde interpretatie en creëren hiermee een verkeerde basis voor hun
theologie. Daarom moeten we verzen nóóít los lezen, maar altijd in hun context. Franklin
besluit deze paragraaf met de suggestie om meer over dit onderwerp te leren door het
pandeïstische boek van Haisch, “De God-theorie” te lezen. Het spreekt boekdelen over het
geestelijk onderscheidingsvermogen van Franklin om zoiets ook maar te durven
suggereren. Dit soort boeken zouden in de tijd van de apostelen verbrand worden. 86
Wat verder nog volgt is een korte paragraaf over de helende kracht van dolfijnen.
De wetenschap heeft een sterk vermoeden dat de geluidsfrequenties die dolfijnen
gebruiken om mee te communiceren, een helend effect op onze psyche hebben. Echter,
ook al zou dit zo zijn, bewijst dit nog niets wat betreft het nulpuntsveld waar wij volgens
Franklin gebruik van zouden kunnen maken om bijvoorbeeld kanker weg te sturen.
83
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Openbaring 22:1-5
Johannes 1:1-18
Genesis 1:4-5
Handelingen 19:19, Galaten 1:6-9, 2 Petrus 2:1-3, 1 Timotheüs 4:1-2
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Hoofdstuk 2: Extractie van het Waardevolle – Ellyn Davis
Mede-auteur Ellyn Davis heeft meerdere boeken op haar naam staan. Ze is vooral bezig
met het zogenaamde ‘homeschoolen’, ofwel het opleiden van kinderen thuis in plaats van
op de publieke scholen. 87 Nadat ze van haar ‘graduate school’ sjeesde (ze heeft geen
doctoraat) 88 werkte ze een tijdje als onderzoeksmedewerker, maar begon daarna als
ondernemer. Haar graduate studie was in de richting van biochemie. Deze studie richt zich
voornamelijk op de raakvlakken tussen scheikunde en biologie. Dit terwijl de in dit boek
besproken nulpuntsenergie vooral thuishoort bij natuurkunde. We zullen zien in hoeverre
Davis’ beperkte academische kennis en ervaring met dit onderwerp relevant en juist zal
zijn. Davis begint haar hoofdstuk met een citaat uit Jeremia. 89
"Daarom, zo zegt de HEERE: 'Als u terugkeert, laat Ik u terugkeren, u zult voor Mijn
aangezicht gaan staan. Als u wat kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, zult
u als Mijn mond zijn. Laten zíj terugkeren naar u, maar ú mag niet terugkeren naar
hen.’" 90
Davis utiliseert dit citaat om naar eigen zeggen “voorheen verboden gebieden te
onderzoeken en waarheden terug te vinden die bij de mensen van God hoorden.”
Bijzonder is dat ze hierbij het laatste gedeelte van het vers weglaat. Ook hier zien we weer
dat een Bijbeltekst weer losgeweekt wordt van haar originele context, en in een complete
nieuwe context wordt gegoten. We pakken toch ook geen citaat uit Shakespeare om daar
een wiskundige formule van te maken? Of een frase uit een kookboek om daar een
juridisch pleidooi van te maken? Wat is de originele context? De theoloog Thomas L.
Constable schrijft hier in zijn commentaar op Jeremia het volgende over:
“De Heer antwoordde dat indien Jeremia zich weer tot Hem zou keren, hij herstel en
hernieuwde kracht zou vinden om te kunnen staan voor zijn God. Jeremia had de
mensen gemaand zich te bekeren, maar [ook] hij moest zich bekeren van zijn
houding van zelfmedelijden. Indien hij zich van binnen zou reinigen (een raffinerend
proces), zou de Heer hem blijven gebruiken. Sommigen van de mensen zouden zich
kunnen bekeren en Jeremia volgen, maar hij moet zich niet tot hén bekeren om hén
te volgen. Hij moet hen opbeuren, maar tegelijk niet toelaten dat zij hem naar
beneden trekken.” 91
We zien dus dat het ‘scheiden van het waardevolle van het waardeloze’ in de eerste
plaats betrekking heeft op personen, en in mindere mate wellicht ook op de attitude van
Jeremia. Het gaat hier echter helemaal niet over het zoeken naar kennis over
nulpuntsenergie of wonderen in de wereld van het occulte. Het is dus heel gek dat iemand
die academisch geschoold zou moeten zijn, tot zo’n conclusie komt.
Davis vertelt dat ze al vroeg een interesse kreeg in energie, vibraties en
kwantumfysica. Al in de jaren ‘60 werd de grondslag daarvoor gelegd, toen zij zich liet
meeslepen in de wereld van hippies en de strijd om de wereld een betere plek te maken.
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Amazon, About Ellyn Davis
Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 31-32
Ibid, p. 30
Jeremia 15:19, HSV
Dr. Constable, T.L., Commentaar op Jeremia, p. 161
Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 32-34
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92

Het komende gouden tijdperk
Zo luidt de titel van deze paragraaf. Judy refereert hierbij aan de zogenaamde ‘New Age’
van verlichting, en verwoordt dit met de woorden van Aquarius: “harmonie en begrip,
sympathie en vertrouwen moesten overvloedig toenemen, geen onwaarheden of
spotterijen meer. De ware bevrijding van het verstand. ”
Davis lijkt deze anekdote niet te gebruiken om aan te geven dat ze afstand neemt
van de occulte connotaties van dit nieuwetijdsdenken. Integendeel, ze geeft aan dat ze de
New Age wilde onderzoeken om te zien of er misschien ‘waarheden’ verborgen lagen die
de kerk nog niet had ontdekt. Ze geeft aan dat ze geen New Ager wilde worden, maar was
wel onder de indruk van hoeveel dingen daar aanwezig waren die naar haar idee
ondersteund werden door de Schrift. 93
Aan het einde van de alinea vertelt ze dat ze bekend was met het principe dat
“wanneer je een vervalsing ziet, dit betekent dat er een origineel bestaat.” Dat een leugen
bewijst dat er een versie is die de waarheid is. Ze merkte dat geen enkele christelijke
leider geïnteresseerd was om de New Age af te speuren naar ‘waarheden’ die naar haar
idee eigenlijk bij de kerk thuis hoorden, maar dat weerhield haar er niet van om die
zoektocht tóch na te streven. 94
Gastschrijver Jonathan Welton zal in een eigen hoofdstuk verder ingaan op dit idee,
maar laten we nu alvast inzoomen op de denkfout die de schrijvers van dit boek maken bij
dit idee. We zullen het tot die tijd namelijk nog veel tegenkomen, en het is daarom goed
om ons geestelijk te wapenen tegen de subtiele leugen die hierin verborgen ligt. Ja, het is
inderdaad zo dat er vervalsingen zijn, en dat deze wijzen op een origineel.
Driedollarbiljet
Een bekend voorbeeld is het zogenaamde driedollarbiljet. Die bestaat natuurlijk niet, maar
is esthetisch natuurlijk wel gebaseerd op een bestaand biljet. Echter, door vast te stellen
dat iets vals is, moet je het naast het origineel kunnen leggen. Dit is in veel gevallen van
New Age-praktijken onmogelijk. We kunnen het origineel niet reverse-engineeren vanuit
een vervalsing. Neem bijvoorbeeld de Koran. Dit is volgens de islam geïnspireerd op de
Bijbel, maar is natuurlijk overduidelijk inhoudelijk heel anders. Zaligheid kan in de islam
worden bereikt door werken, terwijl dit in het christendom bereikt wordt door geloof in
genade alleen, door Christus alleen. Het is onmogelijk om dit vanuit de Koran te
deduceren. Het is onmogelijk om vast te stellen hoe de Bijbel er woord voor woord uit zag,
door de diverse elementen uit de Koran te bestuderen. Evenzo is het onmogelijk om te
ontdekken welke ‘Bijbelse waarheden’ er oorspronkelijk mogelijk geweest zouden kunnen
zijn, maar nu opgenomen zijn in de leringen van de New Age als we daar geen originele
doctrine van vinden in de Bijbel zélf. Het is een omgekeerde logica. De christen behoort
niet te reverse-engineeren wat de waarheid is vanuit het algemene. Nee, zij hééft de
absolute waarheid in handen gekregen door de meest nauwkeurige vertalingen van de
Bijbel. Waarom menen Davis en consorten hier iets aan toe te kunnen voegen door
elementen uit de New Age te integreren, temeer aangezien God Zélf verbiedt om dit soort
zaken te doen? 95 Wijlen Chuck Missler zei ooit eens: “Je moet leren zó bekend te worden
met het origineel, dat je een vervalsing al van drie mijl ver kunt ruiken.” Het principe van
Davis en Welton staat dus diametraal tegenover een juiste Bijbelse hermeneutiek.
93 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 33
94 Ibid, p. 34
95 Deuteronomium 13:1-18 en 18:9-22

22

De tijdsvertraging
In deze paragraaf maakt Davis een heel vreemde vergelijking. Ze ziet de
relativiteitstheorie van Einstein als een opmaat tot het jargon van moreel relativisme dat
mainstream werd in de jaren ‘60. Dat is een heel bizarre miskleun van iemand die
geschoold zou moeten zijn in exacte vakken. De relativiteitstheorie had énkel betrekking
op de onmogelijkheid voor de waarnemer op het gebied van snelheid om te ontdekken wie
beweegt of wie stilstaat. Dit neemt niet weg dat er een absolute waarheid hieromtrent
bestaat, maar zegt énkel iets over de onmogelijkheid voor ons als waarnemers om daar
achter te kunnen komen. De tweede hersenkronkel die zij maakt is dat het relativisme juist
veel ouder is dan de relativiteitstheorie van Einstein. Ze maakt hierbij geen verschil tussen
de wetenschappelijke en moreel-filosofische aard van relativisme. De basis voor moreel
relativisme werd al gelegd in het oude India, maar ook in het oude Griekenland of zelfs in
onze eigen vroegmoderne geschiedenis, door filosofen als Spinoza of Hume. 96
Voorts schrijft Davis over voorbeelden uit de New Age-wereld, zoals Eckhart Tolle of
Oprah Winfrey, en hoeveel mensen naar haar inzicht al een basaal idee hebben van wat
zij quantum mysticisme noemt. 97 Ze vindt het onterecht dat veel mensen in de kerk dit
afgeschreven hebben als blasfemisch en demonisch geïnspireerd gewauwel. Ze vindt het
moedig dat er nu enkele “christenen” op beginnen te staan en durven te zeggen: “Wacht
eens even, hier kan weleens een waarheid van God aanwezig zijn dat in werkelijkheid bij
óns hoort, en waar we iets over zouden moeten leren kennen.” Deze christenen zetten
zich naar haar idee in om het ‘waardevolle van het waardeloze te scheiden.’ 98
Schaatsen naar de puck
Davis heeft aan citaten geen gebrek. De hockeyer Wayne Gretzky zei ooit eens toen
iemand hem vroeg naar het geheim van zijn succes: “Ik schaats naar waar de puck
hééngaat, niet naar waar hij al is geweest.” 99 Ze wil met dit citaat natuurlijk overduidelijk
een mandaat creëren voor haar uitstapjes om de wereld van de New Age te verkennen. Ze
schrijft dat wij christenen vaak “comfortabel zijn met wat God heeft gedaan, en dat we de
neiging hebben om daar rond te blijven hangen,” maar denkt dat we ons moeten blijven
uitstrekken naar nieuwe openbaringen. Toch is dat niet de belangrijkste boodschap die de
Bijbel ons geeft. Het belangrijkste dat God ons door de Bijbel wil vertellen is dat Hij ons
gered heeft, dat onze zonden verzoend kunnen worden als wij besluiten te gaan geloven
in de genade die ons door Jezus is geschonken aan het kruis van Golgotha. 100 Hoewel
God ons christenen nádat wij zijn gered, ook roept tot gehoorzaamheid 101 en in die zin
misschien verwacht dat wij ons uitstrekken om onze grenzen te verleggen, is dit geen
vrijbrief om ons uit te strekken naar mystieke kwantumkwatsch.
96 Moral Relativism, History
97 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 35
98 Ibid, p. 36
99 Ibid, p. 37
100 Efeze 2:8-9, 1 Korinthe 15:1-6
101 Efeze 2:10 volgt heel mooi op de verzen 8 en 9, waar het over onze redding gaat. Onze redding is drieledig. Als
eerste worden wij gerechtvaardigd, niet door onze eigen rechtvaardigheid, maar die van Hém (zie Rom. 3:23-24, 2
Kor. 5:21).Dit heeft betrekking op onze eeuwige zaligheid en is 100% het resultaat van het volbrachte werk van
Jezus. Wij hoeven hiervoor niets anders te doen dan simpelweg te geloven. Ten tweede is het daarná de bedoeling
dat wij worden geheiligd. Dit heeft betrekking op ons loon, als we hierin slagen. We kunnen met goed of slecht
gedrag niets meer toevoegen of afdoen aan onze zaligheid, die 100% zeker is (Joh. 10:28-29, Rom. 8:38-39). We
kunnen loon verliezen of verdienen, maar nooit onze zaligheid verliezen (1 Kor. 3:10-15). Dit is het enige onderdeel
waar wij invloed op kunnen hebben. Ten slotte is er de vaste hoop op onze toekomstige verheerlijking. Alle drie
deze zaken hangen nauw samen, en trekken een spoor door de Bijbel. God heeft het beste met ons voor. We moeten
daarvoor echter luisteren naar Zíjn stem. Niet die van Eckhart Tolle of Oprah Winfrey.
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Ellyn schrijft dat ze een tijd in de leer was bij Ern Baxter, die veel wonderen en
genezingen had gezien. 102 Echter, we moeten ons altijd afvragen wat de precieze
herkomst is van zulke wonderen en genezingen. Zelfs personen die in de Naam van Jezus
genezen, of wonderen en tekenen doen, worden soms door Hem de deur gewezen, zo
lazen we in het vorige hoofdstuk. 103 Het feit dat we een wonder of genezing zien in de
Naam van Jezus, betekent niet altijd dat die ook daadwerkelijk bonafide is. We hebben de
Bijbel als toetssteen om dit voor onszelf verder te onderzoeken.
Nieuwe paradigma’s van de werkelijkheid
Met een ander gedachtenexperiment probeert Davis de lezer nu nogmaals over de streep
te trekken. Zonder dat we ook nog maar één bonafide voorbeeld hebben kunnen
vaststellen, moeten we geloven dat wij als kerk wonderen en tekenen zijn ‘kwijtgeraakt’
aan het occulte. Davis stelt dat men “vroeger” niet beter wist dan dat ziekten werden
veroorzaakt door dampen. Tot Louis Pasteur het tegendeel bewees, met het valideren van
de bacterieëntheorie.
Dit is een drogredenatie, want wie zegt mij dat de “conservatieve inzichten” met
betrekking tot het paranormale kwalijk zijn? Elke verbetering is een verandering, maar niet
elke verandering is een verbetering. Tot nu toe worden we door de auteurs telkens naar
het occulte gelokt op basis van een veronderstelde toegevoegde waarde die daar mogelijk
verborgen ligt. Dit wordt nog nergens onderbouwd met theologisch afgetimmerde
feitelijkheden. Alle voorbeelden en gedachtenexperimenten hieromtrent zijn afkomstig
vanuit de eigen filosofische hersenspinsels of uit de context getrokken Bijbelteksten. Laten
we eens zien of de rest van de gastauteurs beter in staat is om ons van de
noodzakelijkheid voor (her)integratie van New Age-elementen te laten zien, vanuit de
Schrift.
"Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze
verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen
van de wereld, maar niet volgens Christus." 104
Preuts
Met de suggestieve vraag “squeamish yet?” (ben je nog preuts?) probeert ook Davis nog
eens te overtuigen om mee op ontdekkingstocht te gaan in het occulte. 105 Doet dit niet
enorm denken aan wat de slang zei: “Is het écht zo dat God heeft gezegd..?” Het is een
manipulatieve manier om ons in een negatief hokje te plaatsen als we níet luisteren naar
haar stem. Is het écht zo preuts om de stem van Satan te negeren? Is het écht zo preuts
om gewoon te luisteren naar de geboden en verboden die God ons overduidelijk heeft
gegeven in onder andere het boek Deuteronomium? 106
Davis bevestigt in deze paragraaf nog eens dat ze alle antwoorden ook niet heeft,
maar desondanks is ze vastberaden om ons mee te nemen in haar “ontdekkingsreis” in de
New Age. Waarom zouden we de zekerheid van de Schrift verruilen voor de onzekerheid
van deze dwaalleer? Waarom zouden we de geboden van God negeren om mogelijk een
nieuwe ervaring op te doen in het occulte? Wat voegt dat toe aan ons geestelijke leven? Is
102 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 37-38
103 p. 10
104 Kolossenzen 2:8
105 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 40
106 Deuteronomium 18:9-22
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het niet heel egoïstisch om ons uit te strekken naar éigen, persoonlijke, bovennatuurlijke
ervaringen, in plaats van ons uit te strekken naar waartoe God ons écht roept?
"Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij,
onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord,
dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al
eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen
beërven.
De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich
niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en
begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest
wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en
benijden." 107

107 Galaten 5:19-25
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Hoofdstuk 3: Vibreren in harmonie met God – Bob Jones
Waar Franklin en Davis in de vorige hoofdstukken nog enigszins hun best deden om hun
gedachten met Bijbelteksten en (pseudo)wetenschap te onderbouwen, is hetgeen wijlen
“profeet” Bob Jones vertelt in dit hoofdstuk enkel berustend op wat hij van “god” heeft
doorgekregen. Hij vertelt iets over “schilden” die door de Heilige Geest aan mensen
gegeven zouden worden, en dat die over onze harten geplaatst moeten worden. Ze
representeren autoriteit op aarde. 108 Deze schilden worden gegeven aan enkele mensen,
die tezamen een “goddelijke orde” zullen vormen.
Het is als een soort “blanke cheque, een volmacht om te kunnen helen, toeëigenen,
bidden, vragen, onderwijzen en welvaart inluiden.” Op dit schild staat het nummer 341
geschreven, 109 iets waarvan Jones in een ander boek schrijft 110 dat het een getal is met
een zeer belangrijke spirituele lading. Dit soort numerologie is echter niet iets waar de
christen zich extreem in zou moeten verdiepen.
Men hecht veel waarde aan de woorden van de zelfverklaarde “profeet” Bob Jones,
maar in de Bijbel waren er heel duidelijke richtlijnen voor hoe profetie werkte. Een profeet
moest in 100% van de gevallen 100% juist zijn en 100% overeenstemmen met Gods
geschreven woord. Als het woord dat een “profeet” spreekt, niet uitkomt, dan is het niet
een woord van de Heer, en moet hij volgens de Mozaïsche wetten zelfs sterven. 111 Zelfs
als het woord wél uitkomt, maar niet overeenstemt met Gods woord, moet hij ter dood
worden gebracht. 112
Volgens Kris Valloton, een andere “profeet” uit de Bethel-kerk, gold dat echter
alleen voor profeten uit het Oude Testament. 113 In het Nieuwe Testament gelden volgens
hem andere vereisten en bieden deze een bepaalde foutmarge. Hij meent dit te kunnen
opmaken uit een casus uit Handelingen, 114 waar het over de nieuwtestamentische profeet
Agabus gaat. Laten we deze tekst eens nauwkeurig bestuderen om te ontdekken of
Valloton hier een punt heeft.
"En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie
de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en
nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de
Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in
Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren."
Critici zoals Valloton beweren dat deze profetie wél uitgekomen is, maar niet 100%
accuraat was, omdat het de heidenen waren die Paulus vastbonden. Het woord binden uit
de profetie van Agabus in vers 11 is in het Grieks deo 115 heeft echter een bredere
semantiek dan 'in de boeien slaan'. Strong's concordantie geeft aan dat naast boeien of
vastbinden, het ook kan betekenen dat iemand iets verboden wordt. Het Griekse lexicon
108 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 41
109 Ibid, p. 41-42
110 Amazon, 341 – Kingdom of Heaven
111 Deuteronomium 18:20-22
112 Deuteronomium 13:1-5
113 Valloton, K., False Prophets
114 Handelingen 21:27-33
115 Blue Letter Bible, deo
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van Liddell-Scott-Jones geeft aan dat het ook 'verhinderen' kan betekenen. 116 Wanneer
we naar vers 27 gaan, zien we dat de Joden de handen slaan aan Paulus, waarvoor het
woord epiballo 117 gebruikt wordt. Strong's concordantie geeft hiervoor ook weer een
ruimer semantisch spectrum: beetpakken om iemand als gevangene weg te leiden is
bijvoorbeeld een vertaalmogelijkheid. In vers 30 zien we zelfs dat het woord helko 118
gebruikt wordt om aan te geven dat Paulus weggesleurd wordt. Liddell-Scott-Jones'
lexicon biedt ook hier weer uitkomst. Het weggeleiden van een gevangene wordt als
suggestie gegeven. 119
"Toen de 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Asia hem in de tempel en
brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem en
schreeuwden: Mannen van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal iedereen
onderwijs geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats.
Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats
ontheiligd. Want zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien,
van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel binnengebracht had. En heel de stad
raakte in rep en roer en het volk liep te hoop. En ze grepen Paulus en sleurden hem
de tempel uit, en de deuren werden meteen gesloten. En terwijl zij hem probeerden
te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in
verwarring was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over 100 mee en
liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen,
hielden zij op Paulus te slaan. Toen kwam de overste dichterbij, greep hem en gaf
bevel hem met 2 ketenen te boeien, en hij vroeg wie hij was en wat hij gedaan had."
Al met al ontstaat er een redelijk compleet plaatje. We zien dat Agabus de profetie
op een zelfde manier inleidt zoals de OT profeten dat ook al deden: "Zo zegt de HEER" is
nu "Zo zegt de Heilige Geest". 120 Een kleine nuance die misschien iets zegt over hoe deze
profetie aan Agabus was gecommuniceerd, maar feit blijft dat deze woorden letterlijk zo
gesproken moesten worden. Wanneer hij ook maar iets een beetje anders zou vertellen,
zou hij het risico lopen om inaccuraat te zijn en daar stond de doodstraf op. Door zó met
een zin te beginnen, is het duidelijk dat iets letterlijk van God komt, en geen parafrase is
van een eigen overtuiging die uit het bestuderen van de Schrift voortkwam. Tot zover geen
verschil met het OT.
Agabus heeft het over het overleveren van de Joden aan de heidenen. Volgens
moderne uitleggers zoals Valloton, zijn het de heidenen die Paulus vastbinden en is de
profetie dus niet helemaal juist. Maar dat zou gek zijn. Want dan zouden de heidenen
Paulus overleveren aan de heidenen. En we lazen juist dat het de Joden waren die Paulus
overleverden aan de heidenen, na hem vastgebonden te hebben. Door op te houden met
slaan (vers 32) was Paulus immers overgeleverd aan de commandant die aan was komen
snellen. Het Griekse pauo 121 hier impliceert ook duidelijk dat zij van Paulus vandaan
liepen. Tot zover is Agabus dus 100% correct.

116 Liddel-Scott-Jones, Greek-English Lexicon, deo
117 Blue Letter Bible, epiballo
118 Ibid, helko
119 Liddel-Scott-Jones, Greek-English Lexicon, helko
120 De King James Vertaling geeft hier aan “Thus saith the Holy Ghost”
121 Blue Letter Bible, pauo
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Omdat Agabus al zei dat de Joden Paulus aan de heidenen zouden overleveren na
hem 'vast te binden', is het niet gek om hierbij ook in die context te kijken naar hoe de hele
scene zich ontvouwt en wat de omstandigheden zijn waarin de Joden hem aan de
heidenen overleveren. Het zal geen verrassing zijn om te ontdekken dat we inderdaad een
aantal punten vinden die sterk doen denken aan vastbinden en wegleiden van een
gevangene. Paulus wordt beetgepakt en weggesleept. De semantiek biedt hier ruimte voor
het wegleiden van gevangenen. Hoe wordt dat gedaan? Niet altijd met boeien, maar dat
kan ook met touwen. Agabus' woordkeuze deo gaf daar al ruimte voor. Dit woord deo
wordt bijv. ook gebruikt in de Eerste Korinthebrief 122 om aan te geven dat iemand
gebonden is aan zijn vrouw. Het hoeft dus niet altijd letterlijk met boeien of touw te
gebeuren. De Joden verhinderen Paulus om door te gaan en in die zin is hij dus geboeid.
Liddell-Scott-Jones' lexicon liet dit al zien. Bovendien nemen zij hem fysiek mee om hem
naar een andere plek te brengen. Ook dit is een vorm van 'binden' als we de semantiek
breder trekken, binnen de grenzen van wat de Griekse lexicons toelaten. Paulus is immers
in zekere zin gebonden aan zijn begeleiders, tegen zijn zin. Of dit nu met touwen gebeurt
of niet, is niet duidelijk en eerlijk gezegd ook niet relevant.
Wat Valloton hier probeert te doen (overigens heb ik deze uitleg ook in Nederland
binnen de kerkmuren gehoord) is dus eigenlijk een heel listige verbuiging van de Schrift.
Het idee is om dit verhaal naar de eigen hand te zetten om zo een mandaat te creëren
voor het uiten van niet geheel accurate profetieën. Of in sommige gevallen gewoon ronduit
valse profetieën. Valloton werkt in zijn korte overdenking langzaam toe naar een punt. Dat
een profeet accuraat kan zijn, maar vanuit een verkeerde geest. Hier maakt hij een heel
subtiele switch door Bijbelteksten te shoppen en op de emotionele tour te gaan. Als een
profetie in liefde is gedaan, maar niet helemaal accuraat is, dan is die toch goed, is zijn
eindconclusie. Hierbij wordt het woord liefde, dat hij veelvuldig gebruikt, niet gedefinieerd.
Dat komt natuurlijk wel handig uit. Want de definitie van de meeste mensen tegenwoordig,
of ze nu christen zijn of niet, is dat liefde net zoiets is als 'alles tolereren'.
Zonder het dus hardop uit te spreken, kan Valloton dus handig gebruik maken van
die verkeerde perceptie. Want natuurlijk tolereert liefde niet alles. Zelfs in het bekende 13e
hoofdstuk van 1 Korinthe zien we in vers 6 juist dat zij zich níet verblijdt over
ongerechtigheid. Zonde is ongerechtigheid. Échte liefde háát de zonde. Niet de persoon.
Maar wel de zonde. Profeten in het Oude Testament benoemen continu de zonde als de
reden dat Gods oordeel over het land komt. Valloton wil een casus maken dat dat niet het
Nieuwe Testament niet (meer) zo is. Dat Agabus misschien soms wel negatieve profetieën
heeft, maar dat hierbij geen zonden genoemd worden. Want dat is allemaal negatief en we
willen dan liever alles met de mantel der liefde bedekken. Echter, zelfs Paulus schuwt niet
de dingen met naam en toenaam te benoemen, acht hoofdstukken eerder dan het
bekende 1 Korinthe 13. Hij roept op om iemand over te leveren aan Satan en hem te
excommuniceren omdat hij overspel pleegt met zijn stiefmoeder. 123 Niet omdat hij die
persoon haat. Juist niet. In vers 5 zien we dat hij er naar uitziet dat die persoon gered zal
worden op de laatste dag. Maar omdat die zonde zo ernstig is, kan zij een negatieve
invloed hebben op de rest van de kudde. En dat wordt in onze cultuur van
slachtofferizering (waarin iedereen een slachtoffer is, zelfs de daders - die zijn immers
zielig omdat ze 'ook maar een product zijn van hun opvoeding') nogal eens vergeten.
Paulus doet dit met tegenzin. Niet omdat hij nu zo'n hardvochtige farizeeër is die het leuk
vindt om zichzelf boven iedereen te verheffen.
122 1 Korinthe 7:27
123 1 Korinthe 5:1-13
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Een andere Nieuwtestamentische profeet die bij naam wordt genoemd, is Silas. 124
Hij vermaant hier de broeders, waarbij overigens aangetekend moet worden dat het
Griekse woord hier ook uitgelegd kan worden als bemoedigen. Wanneer we echter kijken
naar de bediening van de 2 profeten uit Openbaring, 125 wordt wel duidelijk dat het niet
allemaal regenbogen en eenhoorns zijn in het leven van een profeet. Er komt vuur uit hun
monden die hun tegenstanders verslindt. Ze zorgen voor plagen die over de
aardbewoners komen. Regen wordt tegengehouden. Dit doet allemaal erg denken aan de
Oudtestamentische profeten Mozes en Elia, die precies dezelfde soort dingen deden. Ziet
u dat er helemaal niet zoveel verschil is? Deze plagen en oordelen komen over de
aardbewoners omdat zij zonde doen. De rest van het boek Openbaring maakt dat maar ál
te duidelijk. 126 Profeten in het Nieuwe Testament kunnen dus wel dégelijk dingen doen die
negatief zijn en verband houden met zonde. Ook Jezus wordt een profeet genoemd in de
Bijbel. 127 Dat is natuurlijk maar een deel van Zijn takenpakket. Hij is immers ook Koning,
Priester, etc. Maar als we Zijn woorden lezen in het boek Openbaring is dat niet mis. Hier
wordt zonde keihard benoemd en worden zelfs doodsbedreigingen geuit. 128 Die 7 brieven
worden 'gemakshalve' vaak vergeten. Ook tijdens Zijn bediening hier op aarde wond Hij er
geen doekjes om. Lees het achtste hoofdstuk van Johannes 129 maar eens. Jezus
benoemt duidelijk de zonden van Zijn tegenstanders. Ook profetieën die door Hem worden
geuit zijn soms negatief en hebben een relatie met zonden. 130
Terug naar Jones. Hoe vaak was Bob Jones juist in zijn “profetieën”? Rick Joyner,
een vertrouweling en collega-”profeet”, vertelde Jones naar eigen zeggen eens dat er naar
zijn idee in de kerk ongeveer 65% accuratie was als het ging om profetieën. Hierbij waren
er uitschieters naar de onderkant van ongeveer 10%, maar ook naar de bovenkant, waar
percentages van 85 tot zelfs 95% gehaald werden. 131 Opvallend is dat dit het hoogste
getal is dat genoemd werd. Zelfs Jones kon klaarblijkelijk dus niet aan die 100% komen.
De reden hiervoor was volgens Joyner een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel dat
tezamen met zo’n accuratie gepaard zou moeten gaan. Het zou resulteren in teveel
casussen zoals Ananias en Saffira, en de kerk zou daar op dit moment nog niet klaar voor
zijn, zo vertelt hij in zijn “profetische nieuwsbrief”.
Deze redenatie ging echter ook niet op voor het volk van Israël, die er spiritueel
misschien nog wel slechter aan toe was in zowel het twee- als tienstammenrijk. En wat te
denken van de kerken die aangeschreven worden door Jezus in het tweede en derde
hoofdstuk van het boek Openbaring. Van de 7 zijn er maar 2 kerken waarover niets slechts
gezegd wordt. Wou Joyner hiermee misschien impliceren dat zelfs Jezus bewust niet
helemaal accuraat wilde zijn, omdat deze 7 kerken “er niet klaar voor waren om met zo’n
verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel te kunnen omgaan”? Zo’n gedachte is juist
diametraal tegenovergesteld aan wat Jezus hen vertelt in deze 7 brieven. Het laatste wat
Jezus wil, is dat deze kerken een verlaagd verantwoordelijkheidsgevoel hebben. 132

124 Handelingen 15:32
125 Openbaring 11:10
126 Openbaring 9:20-21, 16:9-11, etc.
127 Deuteronomium 18:18, Handelingen 3:20-22
128 Openbaring 2:21-23
129 Johannes 8:44
130 Mattheüs 11:20-22
131 Joyner, R., The Prophetic Ministry, The Morning Star Prophetic Newsletter, n.d., vol. 3, no. 2, p. 2
132 Openbaring 2:4-5, 14-16, 20-25, 3:1-3, 15-20
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Het Tweede Pinksteren
Volgens Jones zal er net als 2000 jaar geleden gebeurde op de eerste Pinksterdag, ook
weer een soortgelijke gebeurtenis komen in de niet al te verre toekomst. Het tweede
pinksteren, noemt hij dat. De discipelen waren destijds al getraind en voorbereid, klaar om
de Geest te mogen ontvangen. Jones gelooft dat velen van ons momenteel ook een
dergelijke voorbereiding doorstaan, om uiteindelijk een nieuwe vervulling te krijgen zoals
op die eerste Pinksterdag gebeurde, vergezeld van een geluid, een vibratie. Hij meent dat
er positieve vibraties zijn zoals portalen naar de hemel, maar ook negatieve vibraties,
zoals kanker. 133 Hoe dat zich dan precies manifesteert, wordt niet echt uitgelegd. Gaat de
christen zichtbaar trillen, bewegen, beven?
Een nieuw geluid
Bob schrijft in de volgende paragraaf dat ons DNA veranderd zal worden als dat nieuwe
geluid komt. 134 Nu geloof ik zeker dat er ooit een moment komt dat de bazuin zal schallen
en wij allen lichamelijk veranderd zullen worden, 135 maar dat is niet precies wat Jones hier
bedoelt. Het idee is dat de eerste Pinksterdag een soort ‘eerste regen’ was, maar dat deze
tweede Pinksterdag een ‘late regen’ zal worden, die uiteindelijk uit zal monden in de
terugkomst van Jezus. Dit is echter tegengesteld aan wat we lezen in de Bijbel.
Ja, de vroege en late regen zijn concepten die in de Bijbel worden genoemd, en ook
in profetisch verband kunnen worden gebruikt. Echter, de connectie met de eerste
Pinksterdag is dunnetjes. Petrus citeert het tweede hoofdstuk van Joël (waar dit idee
gebruikt wordt), maar laat precies dit vers achterwege. 136 De context van het vers is dan
ook overduidelijk agrarisch, en niet geestelijk. Vers 22 gaat immers over weiden in de
woestijn, vruchtdragende bomen, de wijnstok en de vijgenboom. Vers 24 spreekt over
dorsvloeren die vol koren zijn en perskuipen die overstromen van wijn en olie. Het
hoofdstuk gaat verder over sprinkhaanplagen die zullen verdwijnen, en pas bij vers 28
begint Petrus zijn citaat. Het gaat hier vooral over de verbeterde agrarische
omstandigheden als het koninkrijk van God écht een realiteit zal zijn in de niet al te verre
toekomst. 137 Niet over een tweede uitstorting van een geestelijke regen.
De tekst uit het zesde hoofdstuk van Hosea 138 lijkt al meer over een geestelijke
parallel te spreken, waarbij de komst van de Heer in verband wordt gebracht met de
vroege en late regen. Echter, dit gaat overduidelijk over het twee- en tienstammenrijk,
zoals vers 4 duidelijk aangeeft. Efraïm was de “eerstgeborene” van het tienstammenrijk en
wordt daarom veelvuldig als synoniem gebruikt van het koninkrijk Israël. De naam Efraïm
wordt in het boek Hosea continu in verband gebracht met de naam van het koninkrijk
Israël (het tienstammenrijk). 139 De naam Juda is natuurlijk een synoniem voor het
tweestammenrijk, waarbij Juda de “eerstgeborene” was. We kunnen zo’n tekst dus niet
even ‘losweken’ van haar context en op de kerk appliceren. Dit gaat over Israël en over
Juda. 140 Niet over de kerk.

133 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 43-45
134 Ibid, p. 46-47
135 1 Korinthe 15:51-52, 1 Thess. 4:13-18
136 Handelingen 2:16-21, hetgeen een citaat is van Joël 2:28-32
137 Openbaring 20:1-6, Jes. 65:17-25, Ez. 40-48
138 Hosea 6:3
139 Hosea 4:16-17, 5:3, 5, 9, 11-14, 6:10, 7:1, 10:6, 11:8, 12
140 Zacharia 12:10-14
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Helende energie
Het hoofdstuk wordt besloten met een aantal gedachten over “helende energie” zoals die
van magnetiseurs en stemvorken om “helende frequenties” te creëren. 141 Magnetisme is
echter een zeer oud occult gebruik dat al in het Oude Nabije Oosten werd gebruikt. De
Syrische generaal Naäman verwachtte dat Elisa hem door middel van zijn hand heen en
weer te bewegen zou kunnen genezen, 142 maar God koos er bewust voor om een andere
manier van genezen te gebruiken, zodat Naäman in zou zien dat het YHWH was die dit
had bewerkstelligd en niet de Syrische god Rimmon. 143 Het is weerzinwekkend dat men
ook maar zoiets durft te suggereren als een mogelijk alternatief voor genezing in dit boek.
Wat is er mis met gewoon bidden voor mensen? 144

141 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 48
142 Feller, G., Blankenburgh, M., Magnetisme
143 2 Koningen 5:17-19
144 Jakobus 5:13-18
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Hoofdstuk 4: Herstel van onze Geestelijke Erfenis – Bill Johnson
In dit hoofdstuk legt de voorganger van Bethel Church, Bill Johnson, uit waarom de kerk
naar zijn idee niet moet stoppen met “voorwaarts marcheren”, en de geestelijke erfenis
voor toekomstige generaties, de zgn. “God-waarheden” terug moet winnen. 145 Dit is
meteen al een heel rare gedachtenkronkel. Als de aposelen schrijven over een geestelijke
erfenis, heeft dat altijd betrekking op onze hemelse erfenis, en nooit op de directe erfenis
die wij achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. 146
In de manier waarop in dit hoofdstuk gepraat wordt over een “geestelijke erfenis”
wordt echter meer een soort samenraapsel van geestelijke gaven en ervaringen bedoeld,
waarmee wij en onze kinderen verder kunnen gaan bouwen aan iets wat men in deze
kringen het “Koninkrijk van God” noemt. Ook dat is een misverstand. Dit koninkrijk is
immers volledig toekomstig. Het wás inderdaad dichtbij, in de tijd dat Jezus hier op aarde
rond liep, vertelt Mattheüs, 147 omdat de Koning dichtbij was. Echter, dat betekent nog niet
dat het er ook echt was. Hoe kon Jezus immers anders enkele hoofdstukken later bidden:
“Laat Uw Koninkrijk komen”? 148 Zelfs enkele hoofdstukken na dit gebed was het koninkrijk
nog steeds nabij, 149 maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat het er al was. Als u op
bezoek gaat bij uw ouders, en u bent vlakbij, dan bent u er nog niet per sé. Sterker nog,
Jezus is op den duur zó klaar met het Joodse leiderschap, dat Hij tegen hen zegt dat het
Koninkrijk van hen zal worden weggenomen en gegeven worden aan een volk dat de
vruchten ervan zal voortbrengen. 150 Het Griekse woord voor “volk” hier is ethnos, 151 iets
dat nergens in het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor de kerk. Het wordt vaak gebruikt
voor de heidenen in het algemeen (dan is het echter altijd in de meervoudsvorm – die we
hier niet zien), maar ook voor het volk Israël (in enkelvoudsvorm). 152 Dat is gezien de
context ook logischer, want de kerk bestond op dat moment nog niet. Ze was een
verborgen mysterie, vertelt Paulus in de brief aan Efeze. 153
145 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 49
146 Paulus schrijft 7 maal over de erfenis, en dat is op één geval na altijd in een eeuwige, hemelse context (Ef. 1:11, 14,
18, 5:5, Kol. 1:12 en 3:24). Petrus koppelt dit zelfs expliciet aan de eeuwige erfenis die klaar ligt voor ons in de
hemel (1 Pet. 1:4). Ook de schrijver van Hebreeën (vermoedelijk Paulus) maakt deze connectie heel duidelijk (Heb.
1:4, 9:15 en 11:8 – zie einde voetnoot). De enige uitzondering vinden we in Gal. 3:18, maar ook dat vers is
onderdeel van een lang relaas waarin Paulus uiteindelijk opbouwt naar zijn punt. Dat iedereen die de vruchten van
de Geest niet bezit, het koninkrijk van God niet zal beërven (Gal. 5:18-22), wat verband houdt met het eeuwige
leven (Gal. 6:8). De les hier is niet zozeer dat de erfenis van Abraham toeviel aan zijn directe nakomelingen
(meervoud), maar besloten lag in de Nakomeling, Jezus Christus (enkelvoud). Dit punt wordt expliciet gemaakt in
Gal. 3:16, kort voor ons kernvers. We zien precies dezelfde gedachte in Heb. 11. De schrijver bouwt op naar een
punt, dat pas in de laatste verzen duidelijk wordt. De erfenis van Abraham lag ook hier niet zozeer besloten in zijn
directe nageslacht, maar in het hemelse vaderland (v. 8-16). Daarna worden nog meer voorbeelden genoemd, en ten
slotte afgesloten met een aantal belangrijke opmerkingen. Dat zij juist níet vooruitkeken naar de beloften in een
aardse setting, maar naar de volmaaktheid die zou komen ná dit leven (v. 39-40).
147 Matth. 4:17
148 Matth. 6:10
149 Matth. 10:7
150 Matth. 21:43
151 Blue Letter Bible, ethnos
152 Luk. 7:5, 23:2, Joh. 11:48, 50, 52, 18:35, Hand. 10:22, 24:2, 10, 17, 26:4, 28:19 en 1 Pet. 2:9 (citaat uit Ex. 19:6 –
Petrus schrijft als apostel van de Joden – Gal. 2:7 – aan de Joden die verstrooid zijn in Pontus, Galatië, Kappadocië,
Asia en Bithynië – 1 Pet. 1:1).
153 In Ef. 3:1-12 vertelt Paulus dat de heidenen (ethné, meervoud van ethnos) mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde
lichaam behoren. Ze zijn mededeelgenoten van de belofte in Christus, door het evangelie. Merk op dat een
erfgenaam de erfenis niet per definitie al ontvangen heeft. Als u erfgenaam bent van uw ouders’ erfenis, betekent dit
nog niet per sé dat u die erfenis al hebt ontvangen. In Rom. 11 schrijft Paulus iets vergelijkbaars, en gebruikt daarbij
een boom als illustratie. In vers 25 en 26 vertelt hij dat heel Israël uiteindelijk zalig zal worden.
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Het volk dat Jezus hier bedoelt in Mattheüs, is dus een toekomstige generatie van
Joden dat de vruchten van dat koninkrijk zal opbrengen. Jezus noemt de Joodse leiders
regelmatig een verdorven generatie, 154 wat de Joden bekend in de oren zou moeten
klinken als zij het Oude Testament kenden. 155 In Deuteronomium profeteerde Mozes al dat
dit zou gebeuren. Dat men de Rots (Jezus) zou afwijzen. 156 En dat Hij Israël door iets dat
géén volk is (nogmaals: merk op dat de kerk dus géén volk is!) tot jaloersheid zou
verwekken. 157 Israël zal verspreid worden (diaspora) 158 maar uiteindelijk gered worden. 159
Wat veel christenen zich niet realiseren, is dat het Koninkrijk geen nieuw concept is
dat Jezus vertelde aan Zijn volgelingen. Het was reeds een zeer oude profetie die al
gedaan was aan David. God beloofde dat Hij een huis voor David zou bouwen. 160 Dit huis
was vervallen, maar zou worden hergebouwd, zo geloofden de apostelen in het boek
Handelingen. 161 Merk op dat het Koninkrijk in het boek Handelingen dus nog steeds niet
hersteld is. 162 Het Koninkrijk werd ook al specifiek benoemd in het Oude Testament,
bijvoorbeeld in het boek Daniël. 163 Het was dus absoluut niets nieuws. Daniël schreef aan
de Joden, en ook Jezus’ publiek waren exclusief Joden.
We moeten niet het idee hebben dat we de hele Bijbel op onszelf kunnen
betrekken. U opent toch ook niet de post van de buren en leest dat alsof dat over u gaat?
We zullen duidelijk het verschil tussen Israël en de kerk moeten zien in de Bijbel.
Christenen, en helaas ook vaak sprekers, hebben vaak de neiging om de term Koninkrijk
als een lege huls te nemen en te vullen met wat zij denken dat het kan betekenen. Hierbij
trekken ze het begrip compleet uit haar oorspronkelijke Joodse context, dat alreeds diep in
het Oude Testament geworteld was, en betrekken het op zichzelf, zoals bijvoorbeeld het
“klimaatevangelie” of het “sociale evangelie”, of wat men ook maar wil. Zo werkt exegese
natuurlijk niet. De eerste drie regels van exegetische Bijbelstudie zijn: context, context,
context.
De hele Bijbel is vóór ons christenen geschreven, om te lezen. Maar niet de hele
Bijbel is áán ons geschreven. Anders zouden we alle 613 Joodse wetten moeten houden.
Dit hoort bij het Oude Testament. Ook het concept van het Koninkrijk was een concept dat
aan de Joden was beloofd in het Oude Testament. En ja, wij christenen zullen daar
uiteindelijk deelgenoot in worden, maar moeten als “vreemde takken” in de zgn. “edele
olijfboom” waar Paulus over schrijft 164 geen hoge dunk hebben van onszelf. We zijn
ingeënt en niet de oorspronkelijke takken. Het koninkrijk is nog steeds niet gekomen, maar
zál uiteindelijk zeker komen.
154 In Mattheüs 12:39 en Lukas 11:29 bijvoorbeeld.
155 Deut. 32:20
156 Deut. 32:18
157 Deut. 32:21
158 Deut. 32:26
159 Deut. 32:36-39, vergelijk ook Zach. 12:10-14. Dít is die toekomstige generatie Joden die Jezus zullen erkennen als
hun Messias, en de vruchten voort zullen brengen van het Koninkrijk dat aan de Joden beloofd was.
160 2 Samuël 7:11. Dit koningshuis zal voor eeuwig zijn.
161 Handelingen 15:16
162 Handelingen 1:6-7
163 Daniël 7:27b
164 Rom. 11:17-24. Merk op dat het woord “plaats” in vers 17 cursief is in de Herziene Statenvertaling, wat inhoudt dat
het niet in de oorspronkelijke tekst staat, maar is toegevoegd door de vertalers. We zijn als christenen dus niet in
hun plaats geënt, maar we zijn in hun geënt. De rest van het vers maakt dat ook duidelijk. We hebben mede deel
gekregen aan de wortel en vettigheid van de olijfboom. Dit is dus een gebrekkige vertaling die vervangingsleer in
de hand werkt.
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Na een moeilijke periode, 165 die specifiek bedoeld is om de Joden tot bekering te
brengen, 166 zal het koninkrijk in de eindtijd uiteindelijk komen en voor eeuwig gevestigd
worden op aarde. 167 Pas dán zullen wij christenen mee mogen regeren. 168 Dít is het
Koninkrijk, waarin Satan 1000 jaren gevangen zal zitten in de bodemloze put. De ellende
van de 21e eeuw kunnen we moeilijk Gods Koninkrijk noemen, of is de ketting van Satan
misschien een beetje te lang? 169 Toch is dat wel de theologie van de Bethel-kerk, die we
nog regelmatig tegen zullen komen in het boek Physics of Heaven. Meer over
misverstanden rondom het Koninkrijk in het boek “49 Argumenten”, waarin tevens de
“proof texts” van christenen die geloven in de zgn. Kingdom Now-theologie exegetisch
ontleed en in context uitgelegd worden. 170 Laten we de draad weer oppakken en kijken
wat Johnson verder gelooft.
Ongeclaimde mantels
Het eerste voorbeeld van naar zijn idee “verloren erfenissen”, zijn volgens Johnson de
“mantels” van voorbijgegane generaties van christenen. Ook “zalvingen” en openbaringen
of mysteries kunnen ongeclaimd blijven liggen, schrijft Johnson. Dat de familie Johnson dit
heel letterlijk neemt, bleek enkele jaren geleden uit het feit dat zijn vrouw Beni (tevens
gastauteur in dit boek) 171 op de graven van gestorven bekende evangelisten zoals C.S.
Lewis ging liggen om zijn “zalving” op te kunnen nemen. 172 173 Ook andere volgelingen van
Bethel Church volgden dit voorbeeld. 174 Dit idee van “mantle grabbing” komt direct voort
uit het occultisme, en werd ook wel “grave sucking” genoemd. 175 Dit soort dingen worden
expliciet verboden in de Bijbel. 176
Hoewel Johnson niet expliciet vermeldt waar hij deze theologie in de Bijbel vindt, ligt
de grondslag hiervan vermoedelijk in het verhaal van de hemelvaart van Elia. 177 Als Elia
ten hemel opgenomen wordt, blijft zijn mantel liggen en Elisa raapt deze als nieuwe
profeet op. De denkfout die men hierbij maakt is dat er een soort inherente kracht
aanwezig is in de mantel zelf. Dat was niet zo. Het was een symbolisch teken dat Elisa
vanuit dezelfde autoriteit kon spreken als Elia. Vandaag de dag zouden we zoiets “het
stokje overdragen” noemen. Dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat er een soort
magische kracht in dat stokje zit. Zulk gedachtengoed wordt juist sterk afgewezen in de
Bijbel. Men mocht voorwerpen niet zo’n kracht toebedelen.
165 Daniël 12:1-4, Mattheüs 24:15-22
166 In Jeremia 30, met name vers 7 lezen we dat deze grote verdrukking ook wel “Jakobs benauwdheid” genoemd
wordt. De verdrukking is dus specifiek bedoeld om de opstandige Joden tot bekering te brengen, totdat zij zullen
erkennen dat Jezus hun Messias is. Zie voor referenties ook Zacharia 12:10-14, Mattheüs 23:37-39, Romeinen
11:25-26 en Openbaring 1:7 (stammen van de aarde moet hier eigenlijk als stammen van het land vertaald worden,
als we deze tekst naast Zacharia 12:10-14 leggen – dit ligt binnen de semantische mogelijkheden van het Griekse
woord gé en is gezien de context dus veel logischer)
167 Openbaring 11:15, dit is in feite een parenthetisch hoofdstuk dat niet noodzakelijkerwijs chronologisch is. Het is als
een berg waar men even uitrust en zowel achteruit als vooruit kan kijken. Hoewel het boek Openbaring in de
hoofdlijn wel degelijk chronologisch is, wordt deze chronologie enkele keren op zo’n manier onderbroken.
168 Openbaring 20:4-6
169 Openbaring 20:1-3, 7
170 Unravelations, 49 Argumenten tegen Preterisme, hoofdstuk 15, p. 30-57
171 Zie hoofdstuk 15
172 Be Watchful, Beni Johnson, liggend bovenop het graf van C.S. Lewis
173 Be Watchful, Beni Johnson, knuffelend met het graf van Charles Finney
174 Deliverance from demons in Jesus’ Name, volgelingen van Bethel Church op het graf van evangelist M.B.
Woodworth Etter
175 Got Questions, Grave Sucking
176 Deuteronomium 18:10-11
177 2 Koningen 2:1-13
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Het argument zal wellicht gemaakt worden dat dat enkel betrekking heeft op
“occulte” voorwerpen, maar dat voorwerpen of meer immateriële zaken zoals “geestelijke
mantels” en “zalvingen” die zich binnen de christelijke sferen bevinden, wel bonafide zijn.
Dat is zeer zeker niet het geval. In de Bijbel vinden we hiervan diverse voorbeelden.
Neem nu het voorbeeld van de koperen of volgens sommige vertalingen bronzen
slang. 178 Hoewel deze slang, die door Mozes werd gemaakt om de mensen te redden van
de slangenbeten, in eerste instantie een bonafide symbool was die nota bene vooruit wees
naar Jezus, 179 werd het eeuwen later nog steeds aanbeden en moest zelfs vernietigd
worden door koning Hizkia. 180 Merk op dat de slang in dat vers in één adem genoemd
werd met allerlei andere occulte symbolen. Het maakt dus niet uit of een object ooit goed
of slecht is geweest; men moet er gewoon geen speciale kracht aan toedichten. Hetzelfde
geldt voor graven van evangelisten, hun beenderen, of hun immateriële “mantels” of
“zalvingen”. Dit soort zaken zijn een gruwel in de ogen van God. 181
Een ander voorbeeld is het voorbeeld van Saul die een waarzegster raadpleegt. 182
Hij vraagt naar Samuël en het bizarre is dat het ook nog écht gebeurt. Dit is geen naäper,
want Saul krijgt een flinke reprimande van Samuël en deze laatste spreekt bovendien
compleet de waarheid. Saul sterft precies zoals Samuël had verteld. Is Samuël een
godvrezende persoon? Zeker. Is het goed om hem daarom te raadplegen als hij dood is?
Nee. Dat is waar het mis gaat en om die reden sterft Saul dan ook. Het hele idee van
“grave sucking” is om die reden dus even zo verwerpelijk.
We mogen ons verdiepen in de doctrines die C.S. Lewis leerde, en daardoor meer
inzicht krijgen zodat we wellicht een krachtigere bediening zullen hebben. Maar nergens in
de Bijbel zien we dat we opgeroepen worden om op graven te gaan liggen of anderszins
“zalvingen” op te zuigen. Eerder het tegendeel. 183 We zien dat opvolgers geestelijk
worden voorbereid op de taak die voor hen ligt, 184 maar niet dat zij hiervoor een soort
mystiek ritueel moeten voltooien. Dit idee van het voltooien van mystieke rituelen bij een
graf om spiritueel verlicht te worden door de geest van deze overledene is juist iets wat
direct vanuit het oude occulte heidendom geïntegreerd is en wordt ook wel incubatie
genoemd. 185
Aan het einde van de paragraaf 186 schrijft Johnson dat hij denkt dat wij christenen
als “koninklijke priesterorde” een mandaat hebben om de verborgen dingen te mogen
openen. Dit idee is echter compleet uit de lucht getrokken, en vindt geen enkele basis in
de Schrift. Het was zo dat priesters toegang hadden tot bepaalde vertrekken in de tempel,
maar enkel de hogepriester had toegang tot het heilige der heiligen. Dat was slechts 1
keer per jaar, na grondige reiniging (indien de reinigingsprocedure niet strikt gevolgd werd,
kon hij dood neervallen bij het betreden van het heilige der heiligen), op Yom Kippur. 187
178 Num. 21:1-9
179 Joh. 3:14, de slang is hier een symbool voor zonde en het koper is een symbool voor oordeel. Ref. 2 Kor. 5:21
180 2 Kon. 18:4
181 Deut. 7:25-26, 13:17, 18:9-14
182 1 Sam. 28:3-25
183 Matth. 8:28
184 In 1 Tim. 1:2 noemt Paulus Timotheüs zijn “kind in het geloof”. Wat volgt zijn heel wat aanwijzingen, leringen en
waarschuwingen over wat Timotheüs zal moeten doen als voorganger van de gemeente van Efeze.
185 Encyclopedia Britannica, Incubation
186 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 51-52
187 Leviticus 16
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Maar hoewel wij priesters zijn en geen hogepriesters, hebben onze eventuele
privileges betrekking op heilige zaken en niet op onheilige. Sowieso kunnen we ons
afvragen in hoeverre we een vergelijking met het priesterschap door mogen trekken, het is
immers een stijlfiguur. In elk geval is het illegitiem om te zeggen dat een hogepriester bij
wijze van spreken recht zou hebben om zich bezig te houden met kinderoffers omdat hij
nu eenmaal de hogepriester is. Ik hoop dat u begrijpt waar ik heen wil. Occultisme is iets
verschrikkelijks, en daar horen zeer ernstige dingen zoals kinderoffers bij. Dit is in geen
geval een privilege te noemen, en hoort dan ook absoluut niet bij het takenpakket van een
priester of hogepriester. Het feit dat het liggen op een graf van een evangelist aan de
buitenkant niet zo erg lijkt als het brengen van kindoffers, maakt daarin niets uit.
Gods instructies zijn niet afhankelijk van onze perceptie. Indien Hij gebiedt om
bepaalde dingen wel of niet te doen, hebben wij daarnaar te luisteren. Sommige dingen
zijn verborgen omdat ze zeer heilig zijn. Andere zaken zijn juist verborgen omdat ze te
schandelijk voor woorden zijn. God is zeer duidelijk geweest in Zijn instructies over wat we
wel of niet mogen doen als christen.
Bepaalde occulte technieken worden categorisch in de Bijbel genoemd, 188 maar
natuurlijk niet élke moderne variant ervan. Als de politie u vertelt dat u geen auto’s mag
stelen, begrijpt u hopelijk ook wel dat u ook geen vrachtauto’s mag stelen. In beide
gevallen is het diefstal. Ook de voorbeelden die in het boek The Physics of Heaven
worden genoemd, vallen vrijwel zonder uitzondering in de categorie “occultisme”, omdat
God ze verborgen heeft vanwege hun onheilige karakter. Ze hebben gemeenschappelijk
dat ze de mens richten op de “verlichting” van hun eigen ego, afkomstig uit een onzuivere
bron, in plaats van dat het de mens richt op God. Het primair nastreven van allerlei
spectaculaire zaken is als het plaatsen van het paard áchter de kar. Ja, God kan ons soms
bijzondere dingen laten toevallen, maar Zijn primaire doel is dat wij Hém zoeken. Het is
niet zo dat wij de bijzondere dingen moeten zoeken zodat wij Hem uiteindelijk zullen
vinden. De logica van Bethel Church is dus omgekeerd, en door hun ongezonde interesse
voor dit soort spectaculaire wonderen en tekenen nemen zij ook nog extra risico’s door
buiten de geijkte paden te wandelen. Het zal resulteren in een soort surrogaat-opwekking.
Ze houden in feite zichzelf voor de gek, en natuurlijk ook hun gevolg. Zij zullen Jezus later
vragen: “Hebben wij niet veel wonderlijke dingen gedaan in Uw Naam?” maar Hij zal hen
wegsturen met de woorden: “Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt!”
Het doel van openbaring
Volgens Johnson is het doel van openbaring drieledig. Het is naar zijn idee bedoeld om
ons 1. persoonlijke transformatie te brengen, 2. de waarheid stelliger naar buiten te
brengen en 3. een erfenis voor toekomstige generaties te creëren. 189 Ziet u hoe
egocentrisch Johnson hier is? De eerste reden voor hem om openbaring van God te
mogen ontvangen is voor persoonlijke transformatie. Waar is God in dit verhaal? Is
openbaring niet juist bedoeld om waarheden over God naar buiten te brengen? In bijna
alle doctrines van Bethel valt de antropologische component op in dominantie, in plaats
van de Theologische. Het is in essentie een omgekeerd evangelie, wat ons op onszelf
richt in plaats van op Jezus. De schaarse keren dat men op Jezus wijst, is om indirect te
verwijzen naar alle wonderen, tekenen en genezingen die Hij schenkt. Is dat niet ook wat
de meute deed in de 4 evangeliën? Ze liepen achter Jezus aan, niet vanwege het
evangelie, maar vanwege de spectaculaire wonderen, tekenen en genezingen. Toen er
188 Deuteronomium 18:9-13
189 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 53-54
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echter doctrines bij kwamen kijken, verlieten vele discipelen hem. 190 Het is een flinterdun
laagje spiritualiteit, bovenop een gigantische drang naar zelfontplooiing.
Hoewel Johnson in woord belijdt dat trots niet het doel is van kennis, 191 is daar in
de praktijk weinig van te merken. We jagen immers niet op kennis om God te vinden, maar
we zoeken God en krijgen daar veelal kennis van. Het ontvangen van die kennis zou niet
ons hoofddoel moeten zijn, maar het is een gunstig bijproduct. De vrees van God is
immers het begin van wijsheid, schrijft Salomo. 192 Wanneer we het streven naar kennis tot
hoofddoel zouden maken, om daarmee God te vinden, verschillen we in essentie weinig
meer van de gnostiek. Ik besef dat dit harde woorden zijn, maar ik ben hierin in goed
gezelschap. Ook Paulus en Petrus keken door dit soort surrogaat-spiritualiteit heen en
durfden dat hardop te benoemen. 193
Johnson schrijft compact en ambigu, en daarom kunnen lezers alle kanten op met
zijn woorden. Een klein zinnetje als “Alles hiervóór was een type en schaduw, wat
betekent dat we elke kennis die we hebben over God moeten uitdagen, als we die niet
vinden in Jezus”, 194 wordt daarmee zo gevaarlijk als een waterstofbom. Hij legt hiermee
een potentiële bom onder de Schrift, omdat het de lezers ertoe beweegt een heel
specifieke bril op te zetten. Een bril waarin we Jezus vooral als Redder moeten gaan zien
en niet als Rechter. Johnson focust vooral op de Jezus Die we zien in de 4 evangeliën en
niet de Jezus waarover we lezen in het boek Openbaring, wat ironisch genoeg precies de
thematiek is die hij in deze paragraaf behandelt.
Christenen maken vaak de fout om een extreme focus op één van deze twee rollen
te leggen. Er is een groep van rigide christenen die graag benadrukt dat Jezus onze
Rechter is, de “ik ben heiliger dan gij” christenen. Anderzijds is er ook een groep die juist
graag benadrukt hoe genadig Jezus is als Redder. Beide visies zijn juist, maar enkel in
afhankelijkheid van elkaar zijn zij betekenisvol. Wat hebben we immers aan genade als we
niet weten waarván we gered worden. En wat hebben we aan oordelende woorden als ons
niet tevens de mogelijkheid tot genade wordt geboden. Om die reden vinden we in de
Bijbel dan ook waarschuwingen, zoals in het boek Openbaring, nota bene door Jezus Zélf:
“Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat
zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn
dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En
Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft
zich niet bekeerd. Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar
plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar
kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het
ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken." 195
Jezus en ook andere schrijvers in de Bijbel zijn daarom dan ook regelmatig fel in
hun bewoordingen. Niet omdat zij het fijn vinden om de ander de grond in te trappen, maar
juist omdat zij hen zo liefhebben. 196
190 Johannes 6:26-66
191 Franklin, J., The Physics of Heaven (2021), p. 53
192 Spreuken 9:1
193 1 Timotheüs 4:1-2, 2 Petrus 2:1-3
194 Franklin, J., The Physics of Heaven (2021), p. 54
195 Openbaring 2:20-23
196 Openbaring 3:19, Hebreeën 12:5-7
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Waarheden zouden altijd voorwaarts moeten gaan
Johnson begint in de volgende paragraaf aan te sturen op een heel specifieke lering en
begint daarbij met een gelijkenis als uitgangspunt. In dit geval begint hij met de gelijkenis
van de bezeten man die bevrijd is van demonen, maar geen schoon schip maakt en waar
nadien dus nóg slechtere demonen in komen wonen. 197
Hoewel in deze parabel een vergelijk gemaakt wordt tussen een lichaam en een
woning, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat we dit op alle andere plekken in de Bijbel
mogen doen. Johnson begint echter aan een reis door Bijbelteksten die niet per sé met
elkaar in verband staan. Een alinea later springt hij over op de “woningen” van de
Israëlieten in het beloofde land. Doordat hij de verhalen uit het Oude Testament ziet als
een “type” of “schaduw” van toekomende dingen, meent hij ongetwijfeld dat het
gerechtvaardigd is om dat te doen. Hoewel het inderdaad zo is dat de exodus typologische
elementen heeft, moeten we uitkijken dat we niet alle elementen extrapoleren naar
doctrines. Als het Nieuwe Testament zulke doctrines niet bevestigt, is dat niet
gerechtvaardigd. Johnson haalt de volgende tekst aan uit Exodus om zijn van tevoren
bedachte doctrine te ondersteunen.
"Ik zal ook horzels vóór u uit zenden; die zullen de Hevieten, de Kanaänieten en de
Hethieten vóór u uit verdrijven. Ik zal hen niet in één jaar vóór u uit verdrijven,
anders wordt het land een woestenij en worden de wilde dieren van het veld u te
talrijk. Ik zal hen geleidelijk vóór u uit verdrijven, totdat u zo in aantal toegenomen
bent dat u het land in erfbezit kunt nemen." 198
Johnson probeert deze tekst als prooftext te gebruiken voor zijn idee dat wij als wij
niet meteen al onze geestelijke triomf en victorie behouden, het weer door de vijand
ingenomen wordt. 199 Dat als het volk Israël groeide in geestelijke volwassenheid, ze
betere rentmeesters konden zijn voor hetgeen hen was toevertrouwd en God hen dus
meer kon toebedelen. God gaf het land dus niet in één keer aan hen, omdat het anders te
groot zou zijn en de wilde dieren zich zouden voortplanten en hen opeten. Hiermee komt
Johnson bij zijn punt: Om die reden zou God het volgens hem dus toelaten dat de vijand
bepaalde gebieden of zaken bezet houdt, zodat ze gepreserveerd blijven voor ons.
Dit is natuurlijk wel heel kort door de bocht geredeneerd. We kunnen toch niet elke
fysieke situatie vertalen naar een geestelijke les? Ja, er zijn typologieën in de Bijbel, maar
niet álles is een typologie. Adam was de eerste Adam en Jezus de Laatste, 200 maar
betekent dit dat we in alles parallellen kunnen trekken tussen deze twee? Natuurlijk niet.
Adam zondigde, Jezus niet. Zo zien we al dat er soms juist verschillen zijn. Ook hebben
de “schaduwen” waar Paulus het over heeft, betrekking op de Joodse wetten, niet per sé
op álle verhalen uit het Oude Testament. Door zo te redeneren als Johnson, kunnen we de
Bijbel laten zeggen wat we willen. Zoals gezegd, dienen zulke doctrines herbevestigd te
worden door het Nieuwe Testament om te zien of zo’n uitleg valide is.
Wat betreft Johnsons these vinden we geen bevestiging in het Nieuwe Testament
dat we bovennatuurlijke verschijnselen “terug moeten veroveren” op de vijand. Ja, we zien
dat we erop uitgestuurd worden om de volken het evangelie te vertellen, 201 Ook lezen we
197 Lukas 11:24-26
198 Exodus 23:28-30
199 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 55-56
200 1 Korinthe 15:45, Romeinen 5:12-21,
201 Mattheüs 28:19-20
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in de brief aan Efeze 202 dat we onze wapenrusting aan moeten doen in de oorlog tegen de
overheden en machten in de lucht. Dit zijn echter voornamelijk defensieve wapens. God
heeft ons nergens opgedragen om bovennatuurlijke verschijnselen terug te veroveren op
de vijand. Ja, we nemen deel aan een offensief in de zin dat wij de Bijbel hebben als
zwaard om mensen voor Jezus te winnen. En ja, onze voeten zijn geschoeid met de
bereidheid om het evangelie te brengen op elke plek van deze aarde. Ook is aan ons een
stel geestelijke gaven gegeven, maar die zijn alle zeer duidelijk benoemd in de Eerste brief
aan de Korinthiërs. 203 Vallen in de Geest, lachen in de Geest, dronken in de Geest, grave
sucking, astraal reizen, en dergelijke staan daar niet bij. Het is niet alleen ver gezocht om
te zeggen dat Satan deze gebieden “bezet” houdt zodat wij ze later weer terug kunnen
veroveren, maar het is compleet antithetisch aan wat God ons door de Bijbel heen vertelt,
en bovendien zelfs heel schadelijk. Voor de persoon zelf, maar ook voor het Lichaam van
Christus in het algemeen.
Een graag gebruikt buzzwoord (een nietszeggend woord waarvan de betekenis
voor velerlei interpretaties vatbaar is) van Johnson is “realms” (oorden). Johnson besluit
deze paragraaf met de gedachte dat het derhalve geen goed idee is om te berusten, te
blijven “wonen” in de oorden die ons in eerste instantie toevertrouwd zijn. Naar zijn idee
moeten we voorwaarts blijven marcheren naar nieuwe oorden van vooruitgang. Het is
volgens Johnson niet genoeg om te blijven rusten op de plek waar God ons gesteld heeft.
Dan zouden we teveel lijken op de luie slaaf die zijn talent begroef. 204 Deze vergelijking
gaat ook mank, omdat de andere slaven in deze gelijkenis geen nieuwe talenten (oorden)
zochten, maar er aanvankelijk meer ontvingen en daarmee bezig gingen, zodat zij er van
God Zélf nóg meer bij kregen. 205 Het initiatief om nieuwe talenten te krijgen ligt dus niet bij
ons, maar bij God. Híj is Degene die uitdeelt. Wij zijn niet degenen die nieuwe talenten of
oorden moeten “claimen”.
Wat Johnson (en veel andere sprekers) hiermee doet, is het door elkaar halen van
verschillende doctrines. Als we het hebben over het stabiel blijven in geloof en ons niet
laten meeslepen door allerlei winden van doctrines, 206 dan is dat wel degelijk een deugd.
In dat opzicht is het juist goed om te “wonen” op de Rots, Jezus Christus. Vast te staan op
de doctrines, en niet altijd zoeken naar “nieuwe oorden” buiten de kaders van de Bijbel.
Nergens lezen we iets over “christelijke” tarotkaarten 207 of “christelijke” ouija boards. 208
Wanneer we ergens de naam “christelijk” op plakken, betekent dit niet automatisch dat het
allemaal goed is omdat dat we het “voor Jezus geclaimd hebben”.
Vooruitgang is de natuur van het Koninkrijk
In deze paragraaf borduurt Johnson nóg verder voort op zijn uit de lucht gegrepen doctrine
dat we als christen “voorwaarts moeten blijven marcheren naar nieuwe oorden”. Ook komt
hierin weer de verkeerde perceptie van het Koninkrijk van God naar voren. Naar Johnsons
idee is dit iets wat wij moeten initiëren, niet per sé God Zélf. We hebben dit misverstand al
uitgebreid behandeld in het begin van dit hoofdstuk. 209 Ook zijn definitie van een
“geestelijke erfenis” is onjuist, zoals we eerder in dit hoofdstuk lazen. Zo ziet u dat een
202 Efeze 6:10-18
203 1 Korinthe 12-14
204 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 56
205 Mattheüs 25:14-30
206 Efeze 4:14
207 Pulpit and Pen, Charismatics Now Using “Christian” Tarot Cards
208 Pulpit and Pen, Charismatics Using ‘Christian Ouija Board’ to Communicate with Angels
209 p. 32-34
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evangelical als Johnson valse lering op valse lering stapelt en op die manier steeds verder
van de waarheid af raakt.
Waar zullen we beginnen?
Johnson citeert “God” in deze paragraaf als volgt: “Er zijn dingen die hier liggen, mysteries
om te begrijpen, erfenissen die onbewerkt, onaangeraakt of onbewoond zijn. Maar ze zijn
hier en liggen voor het grijpen.” 210 Ik weet niet waar Johnson dit in de Bijbel leest, maar in
die van mij staan deze woorden niet. Dit is één van de vele problemen die ik met de
charismatische beweging heb. Vaak wordt God geparafraseerd en worden dingen tussen
aanhalingstekens gezet alsof God ze letterlijk Zélf zo gezegd zou hebben. We moeten hier
verschrikkelijk mee uitkijken. Sowieso als we menen God te moeten parafraseren; hebben
we zélf wel goed begrepen wat God zegt en brengen we het wel goed over? Als dat niet
zo is, geven wij een valse getuigenis en gebruiken wij Zijn Naam ijdel.
Ook geeft Bill aan niet helemaal een idee te hebben van hoe we de geschiedenis
moeten bekijken van de afgelopen 2000 jaar, maar vermoedt wel dat deze generatie
wellicht de generatie is die de dingen voorwaarts gaan dragen in God. Wat dit dan
concreet inhoudt, vertelt hij niet. Hij maakt een vergelijk met een estafette. De vorige
generaties zouden naar zijn idee de vorige estafette-runners geweest zijn, die het stokje
aan ons doorgegeven hebben, maar we kunnen volgens hem alleen een prijs winnen
overeenkomstig hoe we deze race tot een goed einde brengen. Ook hier worden weer een
aantal doctrines door elkaar gehaald. Die van persoonlijke heiliging, 211 die van onze
toekomstige geestelijke erfenis, 212 die van de gaven van de Geest 213 en die van het
komen op de aarde van het Koninkrijk van God. 214 Het is niet zo dat als wij de stokjes van
onze voorvaderen niet goed door hebben gekregen, minder gaven van de Geest zullen
ontvangen, een kleiner erfdeel zullen hebben of dat het Koninkrijk van God minder goed of
minder groot wordt. Bovendien maakt het alles ook enorm afhankelijk van onszélf. Waar is
God in dit verhaal? Hij is almachtig, en we mogen er van uitgaan dat Hij alles tot een goed
einde zal brengen. Daarmee bedoel ik niet alleen onze persoonlijke redding, 215 maar ook
de redding van de wereld in het algemeen. 216 Zijn woord is vast en wankelt niet.
Helende energie
In een tussenvoegsel laat Franklin een röntgenfoto zien van een hand waarvan energie uit
zou gaan. Ingeval dit een esthetische anomalie is, is er dus een misverstand en is de
claim dat magnetiseurs “helende handen” zouden hebben, vals. Echter, ingeval dit écht
een vastlegging is van een hand waardoor magnetisme of elektriciteit zou bewegen als
vorm van heling, zegt dat nog steeds niets over of dit bonafide is of niet. In
Deuteronomium 217 lezen we over profetieën die soms wáár zijn, maar waarvan God nog
steeds een afschuw heeft omdat ze mensen naar een verkeerde godsdienst leiden. Ook
konden de tovenaars van de farao in Exodus 218 échte wonderen doen. Toch betekende
dat niet dat die wonderen ook góed waren. Het is niet te geloven dat deze dame beweert
christen te zijn en tegelijk reclame maakt voor magnetisme en ander occultisme.
210 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 58
211 1 Kor. 3:10-15
212 1 Pet. 1:4
213 1 Kor. 12
214 Dan. 2:34-45, Openb. 20:1-7
215 Fil. 1:6
216 Dan. 2:34-45
217 Deuteronomium 13
218 Exodus 7:11, 22 en 8:7
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Hoofdstuk 5: Authentiek versus Vervalsing – Jonathan Welton
Met een titel in de godgeleerdheid 219 lijkt de “theoloog” Jonathan Welton wat meer gewicht
in de schaal te kunnen leggen. We zullen echter zien of de hermeneutische principes die
normaliter op een geaccrediteerde universiteit thuis horen ook aanwezig blijken te zijn in
zijn leringen. Welton begint met een citaat uit de Eerste brief van Johannes:
"En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het
niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met
betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u
heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven." 220
Jonathan zoomt hierbij in op het woord ‘leugen’ (in zijn versie maakt hij er het woord
‘vervalsing’ van). Het wordt een prooftext dat als uitgangspunt zal dienen voor de rest van
zijn “theologie”. Hij leert dat als er ergens een vervalsing is, er ook een origineel moet zijn
en dat we daarom niet bang moeten zijn om de vervalsing te bestuderen. Hier gaat het al
bijna meteen mis. In het eerste gedeelte kan ik me vinden, maar het is het laatste gedeelte
van deze hypothese dat mij tegen de borst stuit. Het is namelijk niet zo dat wij
vervalsingen moeten bestuderen om te leren hoe we het origineel weer kunnen hervinden.
We hebben hier al over gesproken in eerdere hoofdstukken, 221 maar ik wil hier voor de
volledigheid nog eens dieper op inzoomen.
Om alles te leren over de waarheid, moeten we de waarheid bestuderen, niet de
leugen. Ja, er zijn vervalsingen en leugens, maar we kunnen niet automatisch de waarheid
reconstrueren vanuit die leugens of vervalsingen. Laten we een voorbeeld nemen. De
islam pretendeert de juiste interpretatie te zijn van de dingen die Joden en christenen tot
zich hebben genomen in de eeuwen ervoor door de Tenach en het Nieuwe Testament. De
Koran is daarom dus een aftreksel van de Bijbel, aangezien het veel dezelfde elementen
bevat. Jezus is de Waarheid, 222 maar de weg naar Hem is in de Koran niet te vinden.
We kunnen de waarheid dus niet automatisch herleiden uit de leugen. Daarvoor
hebben we de Bijbel nodig. We hebben dus een onwrikbare toetssteen nodig, om te
controleren in hoeverre de gereconstrueerde waarheid ook daadwerkelijk matcht met de
échte waarheid. Een ijkpunt.
Als u ergens een liniaal vindt met daarop wat getallen, maar u vermoedt dat die niet
helemaal zuiver is, hoe komt u daar dan achter? U laat deze ijken door het te vergelijken
met een uiterst betrouwbaar ijkpunt. In 1889 is daarom een liniaal gemaakt van 90%
platina en 10% iridium, die exáct een meter lang is. 223 We leren niet hoe lang een meter is
door het bestuderen van de vervalsing, maar door het bestuderen van of vergelijken met
het origineel. Het ziet er dus al meteen niet best uit voor de hermeneutiek van Welton.
Welton hekelt ook de ‘defensieve’ reactie van de kerk op al deze vervalsingen. Veel
boeken in de boekenwinkel zijn naar zijn idee reactionaire boeken. 224 Er worden naar
219 Amazon, Jonathan Welton Biography
220 1 Joh. 2:27
221 p. 13, 21
222 Joh. 14:6
223 Britannica, metre (measurement)
224 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 61-62
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aanleiding van bestsellers onder de seculiere tienerboeken of blockbuster in de filmwereld,
veelal christelijke aftreksels gemaakt. Jonathan denkt dat we hierin offensiever moeten
zijn, en dit soort dingen juist moeten initiëren. We moeten dit domein domineren door zélf
zulke dingen te bedenken en niet later met een reactionair boek of film komen die in de
schaduw zal blijven van het origineel, zo vindt hij. Voorbeelden die hij noemt zijn C.S.
Lewis en J.R.R. Tolkien, die met hun christelijke achtergrond en hun fantasy-verhalen een
gigantische indruk achterlieten in de 20 e eeuw. 225 Dit valt bij hem in de categorie van “ons
licht laten schijnen” in deze duistere wereld.
Hoewel Tolkiens Lord of the Rings en Lewis’ Chronicles of Narnia elementen van
christendom bevatten, wordt Jezus als de absolute Waarheid nergens expliciet genoemd
en in die zin kunnen we ons afvragen in hoeverre deze boeken een meer constructieve
bijdrage leveren aan het tot geloof brengen van seculieren. Enkel de getrainde christen zal
de parallellen tussen hoofdrolspelers als Gandalf en Jezus kunnen herkennen, maar
daarvoor hebben zij allereerst iets heel belangrijks nodig. Een ijkpunt. Iemand die niet
bekend is met het christendom, zal niet automatisch tot de waarheid van het evangelie
worden geleid bij het lezen van een fantasy-verhaal over hobbits of faunen.
Vervalsingen openbaren authenticiteit
Andermaal herhaalt Welton zijn uitgangspunt, dat wanneer er een vervalsing is, er ook een
origineel moet zijn die wij moeten herclaimen. Welton bouwt hiermee op naar een vals
dilemma. Als we een driedollarbiljet en een vierdollarbiljet vinden, betekent het dan dat dit
twee vervalsingen zijn van twee verschillende biljetten, of twee vervalsingen van één en
hetzelfde biljet? Daarvoor moeten we naar de diverse elementen kijken. Hoe ziet het
origineel eruit? Staat er op het driedollarbiljet een afbeelding van Thomas Jefferson, en
zijn dezelfde kleuren en elementen gebruikt van het authentieke tweedollarbiljet? Dan is
het een vervalsing van het tweedollarbiljet. Staan er echter op het vierdollarbiljet óók
dezelfde kleuren en een afbeelding van Jefferson op het biljet, dan is dit geen vervalsing
van het vijfdollarbiljet (waar Abraham Lincoln op staat), maar een ándere vervalsing van
hetzelfde biljet. We kunnen dus meerdere vervalsingen hebben van één origineel. Waarom
vertel ik dit? Omdat de indruk in dit boek wordt gewekt dat er van élke vervalsing een
eigen, specifiek origineel bestaat. Dat behoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn.
Neem nu de zaken die Mozes in Deuteronomium noemt. Waarzeggerij, wichelarij,
wolken duiden of doden raadplegen zijn in feite allemaal een perversie van één en
hetzelfde principe: Gods stem leren verstaan voor duiding. Dit kan door het bestuderen
van de schriften, het in stilte zoeken van God in bijvoorbeeld gebed of door het luisteren
naar de profeten die God destijds had aangesteld. Het duiden van wolken, waarzeggen,
wichelen of luisteren naar de “doden” waren in feite allemaal van hetzelfde laken een pak.
Het waren 4 vervalsingen van dezelfde waarheid. Dat wij énkel tot waarheidsvinding
kunnen komen door God en niet door het luisteren naar andere elementen of entiteiten.
Met deze voorkennis, zijn we klaar om in te gaan op hetgeen Welton ons probeert
wijs te maken. Als eerste stuiten we op de door hem aangehaalde tekst uit de Eerste brief
aan de Thessalonicenzen, 226 waar staat dat we alles moeten onderzoeken, maar het
goede behouden. Welton utiliseert deze tekst en ziet het als een uitnodiging om de
vervalsingen niet alleen te onderzoeken, maar tegelijk te herclaimen. En dat is waar hij te
ver gaat. Hij veronderstelt hiermee dat God onmachtig is, en dingen verloren zijn gegaan.
225 Ibid, p. 61
226 1 Thess. 5:21
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De bron
Is God niet machtig genoeg om álle dingen die wij nodig hebben te preserveren in Zijn
woord? In de Tweede brief aan Timotheüs, in de context van bedriegen en misleiden of
misleid worden, schrijft Paulus hieromtrent enkele zéér belangrijke woorden op.
"Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden
en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd
bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige
Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in
Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te
onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen
toegerust." 227
Merk de allesomvattendheid op van deze tekst, en tegelijk de beperkingen die
Paulus hiermee zo duidelijk impliceert. Hij wijst Timotheüs (en ook ons) op de volledigheid
van Gods woord. Hiermee hebben we méér dan genoeg om álles te kunnen doen wat Hij
ons opdraagt. Waarom zouden we buiten de lijntjes willen kleuren? Waarom zouden we
gaan zoeken naar zaken die zogenaamd ‘verloren zijn gegaan’ omdat God schijnbaar niet
bij machte was die te preserveren. Uit deze tekst blijkt dat er helemaal niets verloren is
gegaan, en ook worden we nergens in de Bijbel expliciet opgeroepen om ‘verloren
materiaal’ te herclaimen.
Welton meent dat het niet gevaarlijk is om deze ‘verloren zaken’ te herclaimen.
Christenen moeten naar zijn idee niet bang zijn, want hij heeft meer vertrouwen in Gods
bescherming dan Satans vaardigheden om onze redding van ons te stelen. Dat is
opmerkelijk, aangezien we zojuist ontdekten dat hij ervan uit ging dat God dingen was
kwijtgeraakt aan Satan, die wij moeten herclaimen. Ik beaam in dit geval echter dat wij
inderdaad op God moeten vertrouwen, omdat er inderdaad niks verloren is aan het
koninkrijk van de duisternis, blijkens onder andere bovenstaande woorden van Paulus.
We zien in de modus operandi van Welton langzaam een zeer subtiele, doch
verontrustende afwijking in de leer ontstaan. Hij schroomt dan ook niet om deze paragraaf
te besluiten met de gedachte dat wij christenen ons meer zorgen zouden moeten maken
over het heroveren van al dit ‘verloren goed’ op Satan, dan bang te zijn voor de verleiding
van vervalsingen. 228 Ook dit is weer een drogredenering, aangezien een karikatuur wordt
geschetst van een bepaald type christen die lang niet altijd juist is. We moeten inderdaad
niet bang zijn voor Satan en zijn verleidingen, maar we moeten deze wél mijden, zoals de
Bijbel op meerdere plekken zo duidelijk impliceert. 229 Ja, we moeten onderzoeken uit
welke bron iets komt, maar we worden er nergens toe opgeroepen om deze te
reconstrueren en/of heroveren. We hebben alles wat we nodig hebben: Gods woord en de
geestelijke gaven die genoemd worden in de Eerste brief aan de Korinthiërs, 230 waarbij
natuurlijk de uitzonderingen die in het eerste hoofdstuk van dit boek genoemd worden, in
ogenschouw moeten worden genomen. 231

227 2 Tim. 3:13-17
228 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 64-65
229 1 Tim. 4:1-2, 2 Pet. 2:1-3
230 1 Korinthe 12
231 p. 16-18
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De test
Jonathan geeft echter andere randvoorwaarden aan. Hij meent dat de ultieme test bij het
toetsen van bepaalde wonderen en tekenen is, of Jezus de Heer van het leven van de
wonderdoener is. Hoewel dit welzeker een goed begin is, is dit nog steeds maar de helft
van het verhaal. Goede intenties bij mensen die Jezus volgen, betekenen nog niet dat die
intenties ingegeven kunnen worden door de boze. Laat me een aantal voorbeelden
schetsen.
In het zestiende hoofdstuk van het Evangelie naar Mattheüs, lezen we over Jezus
Die vertelt over Zijn dood en opstanding. Petrus bestraft Jezus vervolgens met de
woorden: “Dit zal U geenszins geschieden.” Jezus echter draait zich om en bestraft Petrus
op Zijn beurt met de woorden: “Ga weg achter mij, Satan!” 232 Was Jezus de Heer van
Petrus’ leven? Zeker weten, daar had Petrus zojuist getuigenis van gegeven. 233 Had
Petrus goede intenties? Absoluut! Hij had het beste met Jezus voor. Wat was er echter
aan de hand? Petrus sprak en handelde niet in overeenstemming met Gods woord. 234
Misschien bent u nog niet overtuigd. Laten we dan wat dichter naar de context
gaan, van het algemene naar het specifieke. Ook eerder in Mattheüs zien we namelijk een
groep mensen die van zichzelf zeggen dat zij wonderen en tekenen in de Naam van Jezus
hebben gedaan, maar desondanks de toegang tot de hemel geweigerd wordt. 235 Een
belijdenis met de mond betekent niet automatisch dat er in het hart ook iets gebeurt. Over
welke Jezus hebben we het overigens? Welke geest zit erachter? En ook het evangelie is
in veel kerkelijke kringen tot een buzzwoord verworden als deze niet verder gedefinieerd
wordt. Er is uiteindelijk maar één evangelie, en de rest van de “evangeliën” leidt tot de
dood. 236 In welk evangelie gelooft de wonderdoener?
"Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien
ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want
als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of
als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie,
dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best." 237
Welton lijkt zich hier slechts ten dele van bewust. Hij noemt het laatste voorbeeld uit
Mattheüs, 238 maar is hierin te beperkt. Hij erkent de lipservice, maar vergeet dat er ook
bevestiging vanuit de Bijbel nodig is, zoals we zagen in het voorbeeld van Petrus.
Wanneer iemand met zijn mond belijdt dat Jezus Zijn Heer is, maar strijdig handelt met
Zijn woord, is er iets mis. Het probleem met deze “test” van Welton is dat wij niet alwetend
zijn zoals God, en niet in de harten van mensen kunnen kijken. Daarom hebben wij de
Bijbel nodig, waarmee we de ultieme bevestiging van deze test hebben. 239

232 Matth. 16:21-23
233 Matth. 16:16
234 Jes. 53:4-12
235 Matth. 7:21-23
236 Galaten 1:6-9
237 2 Kor. 11:3-4
238 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 67
239 2 Tim. 3:13-17
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Weerstand
In deze paragraaf gaat Welton in op drie groepen christenen die hij ziet als het gaat om
“herclaimen van het bovennatuurlijke”. De eerste groep is volgens hem een groep die in
de authentieke bovennatuurlijke werken handelt en wandelt. De tweede groep is volgens
hem een groep die in valselijke bovennatuurlijke werken handelt en wandelt. Ten slotte is
er volgens hem een derde groep die bang zijn voor beide eerste groepen en zich daarom
helemaal maar niet met wonderen bezig houden. 240
Dit is natuurlijk weer een uiterst suggestief uitgangspunt. Meteen wordt door deze
indeling impliciet al een schuldgevoel neergelegd bij de derde groep. We zullen later zien
of dat gevoel juist is. Eerst wil ik even verder inzoomen op de redenatie van Welton. Hij
vergelijkt groep 3 met de farizeeërs. Zij konden niet onderscheiden dat wat Jezus deed,
voortkwam vanuit de macht die YHWH Hem had gegeven. 241 Op dit punt heeft Welton
natuurlijk gelijk, maar er zit een listige truc achter zijn redenatie verborgen. Het is een vals
dilemma. Jezus handelde immers binnen de bonafide structuren die God alreeds
uitgebreid had uitgestippeld. Er waren bepaalde voorwaarden verbonden aan het al dan
niet doen van wonderen, tekenen en genezingen. Laten we eens een handjevol
bovennatuurlijke zaken van Jezus nemen en de Bijbel ernaast leggen. Daarna kijken we
naar welke bovennatuurlijke zaken in Bethel-kringen gebeuren en wat de Bijbel daarover
zegt.
Bovennatuurlijk verschijnsel

Bijbelvers

Verbod?

Water wordt wijn

Johannes 2:1-11

Nee

Genezing van de zoon van de hoveling

Johannes 4:46-47

Nee

De grote visvangst

Lukas 5:1-11

Nee

Uitdrijving van een boze geest

Markus 1:23-28

Nee

Genezing van Petrus’ schoonmoeder

Markus 1:30-31

Nee

Bovennatuurlijk verschijnsel

Occult equivalent Verbod?

Christalignment cards

242

Tarot-kaarten

Ja. Deut. 18:10-11

Angel board 243

Ouija bord

Ja. Deut. 18:10-11

Vallen, lachen, dronken in de geest 244

Kundalini

Ja. 1 Kor. 14:33-40

Sozo-genezing 245

Channelen

Ja. Deut. 18:10-11

Grave sucking 246

Incubatie

Ja. Deut. 18:10-11

Wil Welton deze drogreden derhalve als een mandaat gebruiken om alle
bovennatuurlijke zaken die binnen Bethel-kringen gebeuren, goed te keuren? Ziet u nu
waar de redenatie fout gaat? De intenties zijn misschien juist, Gods woord verbiedt het.
240 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 68-69
241 Mattheüs 28:18
242 Pulpit and Pen, Bethel has nothing to do with “Christian Tarot Cards? Not So Fast.
243 Pulpit and Pen, Charismatics Using “Christian Ouija Board” to Communicate with Angels
244 Strom, A., Kundalini Warning
245 Whatmore, O., Why SOZO is dangerous
246 Got Questions, Grave Sucking
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Surrogaten die herclaimd moeten worden
In deze paragraaf komt Welton dan eindelijk met voorbeelden. Volgens hem zijn de
volgende zaken uit de New Age eigenlijk oorspronkelijk afkomstig uit de kerk. Ik som ze
hieronder voor u op.
1. Een geleidegeest
2. In trance zijn
3. Mediteren
4. Aura
5. Objecten die kracht bezitten
6. Helderziendheid
7. Helderhorendheid 247
Welton gaat verder niet in op de waaromvraag, dus ben ik zo vrij om eens te kijken
hoe hij hier bij kan komen en waar zijn gedachtegang misgaat. Ik heb bij elk idee wel een
vermoeden waar hij zijn ‘mandaat’ vandaan haalt.
Geleidegeest
Vermoedelijk denkt Welton hierbij aan een tekst uit Mattheüs. 248 Hier lezen we dat kleine
kinderen (of pas wedergeboren gelovigen, wat wellicht nog een betere interpretatie is
gezien de voorgaande context) engelen hebben in de hemel. In Hebreeën 249 lezen we dat
deze engelen “dienende geesten” zijn. Dit soort teksten moeten we echter met grote
voorzichtigheid betrachten, zodat we niet in de val trappen de tekst naar onze eigen hand
te zetten. Dienen is namelijk tweeledig. Zij bedienen immers de gast, maar hoofdzakelijk
(op verzoek van) de Gastheer. Het is God Die hen erop uitstuurt, met specifieke
instructies. Nergens in de Bijbel lezen we over mensen die engelen aansturen. Wij worden
dus bediend, maar niet op eigen verzoek. We mogen bidden, maar we kunnen hen niet
claimen. We zijn niet hun “bezitters” en zij zijn niet ons eigendom. God is hun Eigenaar. In
een eerder vers 250 zien we dat God hen láát aanbidden. Nog een vers later worden zij in
één adem genoemd met Zijn dienaren. De soevereiniteit van God voert in al deze verzen
de boventoon, niet die van ons als wedergeboren christen. Wij worden dan ook nérgens
aangemoedigd om met deze “dienende geesten” te communiceren, maar juist om Jezus
als de Enige Middelaar, Mediator 251 te vragen ons te helpen. Hij kan vervolgens beslissen
of Zijn dienaren ons mogen bedienen of niet. Veel vaker zien we misschien nog wel dat
Jezus een ander, veel beter plan voor ons heeft dan wij van tevoren hadden bedacht.
Trance
In de Bijbel wordt ook enkele keren gesproken over een ‘trance’, wat vaak vertaald wordt
als ‘diepe slaap’, maar in de Griekse grondtekst inderdaad wel degelijk ekstasis 252
genoemd wordt, wat op het daarvan afgeleide Nederlandse woord extase lijkt. Dit
overkomt bijvoorbeeld Adam, maar ook Abraham, Petrus en Paulus. 253 Dit is een goed
voorbeeld van een term die in de 21e eeuw een heel eigen dominante betekenis heeft
gekregen, maar die we niet met terugwerkende kracht op een boek van eeuwen oud
kunnen appliceren. Zo spreekt de King James Vertaling ook over dat wij ‘respect moeten
247 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 70
248 Mattheüs 18:10
249 Hebreeën 1:14
250 Ibid, vers 6
251 1 Timotheüs 2:5
252 Blue Letter Bible, extasis
253 Hand. 10:10, 11:5, de Griekse vertaling van het Oude Testament noemt dit woord ook in Gen. 2:21 en 15:12
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hebben voor mensen met gay-kleren’, 254 maar dat kan gezien teksten uit Leviticus 255
natuurlijk nóóit over mensen gaan die wij anno vandaag zouden bestempelen als ‘gay’.
Nee, dit woord heeft in de afgelopen paar honderd jaar een andere betekenis gekregen.
Dat soort dingen gebeuren soms. Een cultuur kan soms zó dominant worden, dat de
ambiguïteit van woorden of symbolen soms verloren gaat en ze heel eendimensionaal
worden. De regenboogvlag is er ook zo één, om nog even in dezelfde sferen te blijven.
Oorspronkelijk had God een heel andere betekenis gegeven aan de regenboog, 256 iets
wat vrijwel haaks staat op de betekenis die het vandaag heeft gekregen.
Ook het woord ekstasis valt in die categorie. Merk op dat het bestaat uit de prefix
ek en het zelfstandige naamwoord stasis. Ek betekent “uit” en stasis is de positie waarin
iemand staat. Je bent als het ware uit je positie gebracht, is wat dit communiceert.
Strong’s concordantie van de King James Vertaling geeft diverse suggesties waarmee dit
woord vertaald kan worden, afhankelijk van de context. Het kan volgens hem onder
andere vertaald worden als verwonderd zijn, maar het kan natuurlijk élke staat zijn die niet
onze normale staat is. We zien in diverse teksten dat mensen bovenmate verwonderd zijn
in de Bijbel, en dat dit woord gebruikt wordt. 257 Toch zien we ook dat er soms een situatie
is in de context waarbij naar een andere betekenis gezocht moet worden, en dat is het
geval bij Petrus en Paulus in Handelingen. Ze zijn in geestesvervoering, waar God hen
bijzondere dingen laat zien. Een visioen, is wat dit in essentie is. Wanneer we dit leggen
naast het moderne begrip extase, dan wordt dit vrijwel altijd in verband gebracht met
Oosterse mystiek en/of het gebruik van drugs. 258
Dit op zichzelf is al significant anders dan de legitieme extase waarover de Bijbel
spreekt, maar merk ook op Wie hier het initiatief neemt. Het is Gód Die Zijn volgelingen in
een ‘diepe slaap’ of in geestesvervoering brengt, niet wijzélf. Het zelf initiatief nemen om
met de “goden” te communiceren gebeurde al in de tijd van de Bijbel, en God keurt dit dan
ook hartgrondig af. Ook kan het zijn dat wijzelf niet het initiatief lijken te nemen, maar dat
dit tóch niet van God afkomstig is. 259 Ja, dat kan ons als christenen ook overkomen.
Paulus en Johannes schrijven immers aan gemeenteleden, en vertellen hen de geesten te
onderscheiden. 260 Waarom zouden zij hen hiervoor waarschuwen, als dit geen
daadwerkelijke mogelijkheid was? Als ik u zou zeggen: “Kijk onderweg naar het werk uit
voor gnoompjes”, dan lacht u mij toch uit? Een waarschuwing is alleen geloofwaardig als
deze ook potentieel realistisch is. Bijvoorbeeld: “Kijk onderweg naar het werk uit voor
overstekend wild.” Ook voor de christen is het mogelijk om misleid te worden, 261 zelfs
Jezus Zélf overkwam dit, hoewel Hij hier niet aan toegaf tijdens Zijn verzoeking in de
woestijn. 262
Welton heeft in dit geval in zóverre gelijk, dat het inderdaad zo is dat ook de occulte
wereld mensen, en zoals we gezien hebben zelfs ook christenen, uit hun normale positie
kan brengen en dus een soort geestelijke ervaring geven die wellicht lijkt op een ervaring
die van God lijkt. Paulus echter waarschuwt dat Satan zich kan voordoen als een engel
254 Jakobus 2:3, King James Vertaling
255 Leviticus 18:22
256 Genesis 9:8-17
257 Markus 5:42, 16:8, Lukas 5:26 en Handelingen 3:10
258 Encyclopedia Britannica, ecstasy
259 Deuteronomium 13:1-18, 18:9-22
260 1 Korinthe 12:10, 1 Joh. 4:1-6
261 Mattheüs 16:23, Handelingen 5:3, 1 Korinthe 7:5, 2 Korinthe 2:11, 1 Timotheüs 5:15
262 Mattheüs 4:1-11, Hebreeën 4:15
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van het licht en ook dat uit de hemel gevallen engelen soms een vals evangelie kunnen
brengen. 263 Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde engel Djibriël die Mohammed
beïnvloedde, waardoor de islam ontstond, of de zogenaamde engel Moroni die Joseph
Smith liet geloven dat het zgn. Boek van Mormon in de Verenigde Staten is gevonden,
waardoor een nieuwe afsplitsing van het christendom ontstond, die wij niet eens broeders
en zusters kunnen noemen, omdat zij in een ander evangelie en een andere Jezus
geloven. 264
Waar Welton echter de mist in gaat, is zijn aanname dat we met behulp van een
soort lakmoesproef kunnen bepalen of iets van God is of niet, door simpelweg in te
schatten of Jezus de Heer van iemands leven is of niet. Dat is nogal ambigu. Aangezien
wij mensen niet net als God in iemands hart kunnen kijken, zijn we aangewezen op wat we
wél kunnen zien; de buitenkant. Zoals we al diverse keren hebben aangehaald in dit boek,
geeft Jezus verschillende voorbeelden van mensen die de Naam van Jezus gebruiken en
zelfs demonen uitdrijven, krachten doen en profeteren, maar desondanks weggestuurd
worden omdat Hij hén niet kent. 265 De échte test is dus te kijken of hetgeen iemand zegt,
overeenstemt met de Schrift, aangevuld met een bijpassende levensstijl alsmede een
track record van eerdere claims. Als iemand ooit claims heeft gedaan van visioenen die
niet (helemaal) overeenstemmen met de Schrift, of profetische visioenen die niet (exact)
uitkwamen, is ook dat een rode vlag dat de bron van deze ervaring onzuiver is. Aan de
vruchten herkent men immers de boom.
Meditatie
Welton noemt verder het voorbeeld van meditatie als een Bijbelse techniek die door de
new agers gekaapt is. Het is ook hier weer zo dat meditatie inderdaad in de Bijbel
voorkomt, alleen betekent dit niet dat het over iets soortgelijks gaat als Oosterse meditatie,
waarbij mensen hun gedachten leegmaken, buiten hun lichaam treden of zelfs leviteren.
Wanneer de term ‘mediteren’ in de Bijbel gebruikt wordt, betekent dit gewoon
‘overdenken’. In het oorspronkelijke Hebreeuws wordt hiervoor het woord shiach 266
gebruikt, wat in twee stamformaties kan voorkomen. Allereerst kan gedacht worden aan
klagen, maar afhankelijk van de context ook aan overdenken, studeren, overwegen of in
andere gevallen zelfs praten, zingen of gedachten uiten.
Net als bij ekstasis is er een brede en een moderne, smallere definitie. De moderne
definitie van mediteren is overschaduwd geraakt door de gigantische invloed die de
Oosterse religies op het Westerse denken hebben gekregen de laatste decennia. We
kunnen ook hier niet de dominante, moderne definitie die van het verleden laten bepalen.
Meditatie is een beetje een buzzwoord, een containerbegrip geworden van allerlei
spirituele ervaringen die godsdienstige mensen kunnen hebben. Wanneer we het woord
meditatie in een woordenboek uit de tijd van de King James Vertaling of de Statenvertaling
zouden opzoeken, zal u opvallen dat van zo’n Oosterse interpretatie geen enkele notie is.
Het Instituut voor de Nederlandse Taal geeft in het Middel-Nederlandsch Woordenboek,
dat gold tot de laatste helft van de 16 e eeuw, aan dat 267 dit geïnterpreteerd moet worden
als nadenken, peinzen of “in gedachten verzonken zijn”. Ook de context van de diverse
passages waarin dit woord voorkomt, geven aan dat we onze gedachten niet moeten
263 2 Korinthe 11:4, Galaten 1:6-9
264 Encyclopedia Britannica, Church of Jesus Christ of Latter-Day-Saints: Doctrines
265 Mattheüs 7:15-23
266 Blue Letter Bible, shiach
267 Instituut voor de Nederlandse Taal, Middel-Nederlandsch Woordenboek, mediteren
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ledigen, maar juist vúllen met de woorden uit de Schrift. 268 Sowieso is het ledigen van
onszelf niet iets wat aangemoedigd wordt, maar zelfs gevaarlijk lijkt. In Mattheüs 269
spreekt Jezus over een geest die aankomt bij een persoon wiens “huis” leeg is, en zeven
nóg slechtere geesten meeneemt, zodat die man er daarna nóg slechter aan toe is dan
eerst. De aanleiding voor deze uitspraak is de zogenaamde “zonde tegen de Heilige
Geest”, iets waaraan de farizeeërs zich enkele verzen eerder schuldig maakten. Jezus
stelt hen daar een vraag die ons veel inzicht verschaft in hoe de farizeeërs opereerden:
“En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan
uit? Daarom zullen die uw rechters zijn.” 270
Blijkbaar wierpen dus ook de zonen van in elk geval sommige farizeeërs boze
geesten uit, alleen wordt in de latere verzen duidelijk dat dat geen zin heeft, als hun “huis”
leeg blijft, ofwel; niet gevuld wordt met de Heilige Geest. Het Griekse oikos, dat hier als
“huis” is vertaald, kan slaan op élke verblijfplaats, ook de lichamen van mensen, zo meldt
Strong in zijn concordantie. 271 Wanneer wij onze gedachten dus ledigen, wat blijft er dan
over? Slechts onze eigen slechte verlangens, onze verdorven oude natuur. 272 Het is
daarom beter om vervuld te worden met de Geest 273 en dagelijks over Zijn Woord na te
denken. 274
Oosterse meditatie maakt ons leeg, navelstaarders, werpt ons terug op onze eigen
zondigheid, ellende en hopeloosheid. Bijbelse meditatie vult ons juist met Gods woord, en
biedt ons het perspectief van eeuwige redding ván die zonde en tót zaligheid, wat ons ook
in déze tijd kracht geeft om door te kunnen gaan, en werpt onze blik op Jezus, Die onze
Redder is. Ziet u het verschil?
Ook hier heeft Welton dus gelijk dat er een verschil is tussen deze twee begrippen,
maar schiet ernstig tekort door het feit dat niet exact uitgelegd wordt wát het verschil
precies is. Het enige wat hierdoor gebeurt, is dat meditatie nu opeens een holle frase is
verworden, door de zeer smalle new age-interpretatie af te wijzen, maar die niet in te
vullen met de juiste, Bijbese definitie. Hierdoor is het begrip nog steeds nodeloos ruim, en
kan deze ingevuld worden door welke dwaalleraar dan ook. We zullen hier verder in het
boek Physics of Heaven dan ook tegenaan lopen.
Andermaal zien we hiermee dus in de praktijk hoe het bestuderen van een vals
Dollarbiljet niet automatisch leidt tot de identificatie van wat juist is. Het is precies
andersom. We moeten onszelf zó bekend maken met de juiste interpretatie, dat het
meteen klip en klaar is wat de vervalsingen zijn.
Aura
Verder noemt Welton ook nog “aura” als iets wat naar zijn idee door de new agers is
ingepikt. Aura is volgens aanhangers van esoterische stromingen zoiets als “astrale
energie” die niet in het natuurkundige spectrum voorkomt. Hoewel Welton geen Bijbelvers
noemt, wordt door sommige vrijdenkende christenen weleens verondersteld dat hier in
268 Jozua 1:8, Psalm 1:2, 119:15, 23, 48, 78 en vers 148
269 Mattheüs 12:43-45
270 Ibid, vers 27
271 Blue Letter Bible, oikos
272 Genesis 8:21, Jeremia 17:9, Jesaja 64:6, Romeinen 3:9-20, 7:15-24, Jakobus 1:14-15
273 Efeze 5:18
274 Psalm 119:15, 23, 48, 78 en vers 148
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bijvoorbeeld het Bijbelboek Exodus 275 of het Evangelie van Mattheüs 276 over gesproken
wordt. In het eerste voorbeeld zou het gaan om Mozes’ stralende aangezicht, nadat hij van
de berg afdaalde. In het tweede voorbeeld zou het gaan om Jezus’ stralende gedaante,
toen Hij op de berg werd verheerlijkt.
In beide gevallen missen we echter een heel belangrijk woord: aura. Ook wordt
aura verondersteld enkel te zien te zijn door sommige ingewijden, terwijl het in het geval
van Mozes overduidelijk te zien is door de héle massa. Bovendien is het niet de aura van
de persoon zelf, maar de glorie van God Die straalde. Ook is het hebben van een
lichtglans om een entiteit heen nog geen garantie of graadmeter dat iets of iemand
bonafide is. Satan kan zich immers ook voordoen als nota bene een engel van het licht. 277
We moeten hier derhalve héél voorzichtig mee zijn, en ook hier geldt daarom dus
weer dat we bij een bijzondere geestelijke ervaring niet de ervaring zélf als lakmoestest
gebruiken, maar dat we deze ervaring naast de Schrift leggen. Stemmen die twee niet
ontegenzeggelijk 100% overeen? Dan is dat een rode vlag dat Satan een heimelijke
afwijking in de leer probeert in te voeren, door iemand een valse ervaring te geven. 278
Iemand die zelf misleid is, zal bewust of onbewust ook weer anderen misleiden. Dit
soort verderfelijke leringen woekeren daarom voort als een kankergezwel binnen de
gemeente, stelt Paulus. 279 Daarom is dit boek zo belangrijk. Het is geen aanval op de
persoon. Laten we voor al deze mensen bidden, 280 maar tegelijk ook deze dwaalleraren
en -leringen markeren. 281
Krachtobjecten
Er worden gek genoeg in de Bijbel enkele voorwerpen genoemd waarvan kracht uitgaat.
Zo is er de Ark van het verbond, die niet aangeraakt mocht worden, omdat iemand anders
dood kon neervallen, 282 maar ook lezen we over de Urim en de Tummim, waarmee recht
kon worden gesproken namens God. 283 We lezen zelfs over zweetdoeken 284 van
apostelen waarmee mensen werden genezen.
Een belangrijke vraag die we onszelf hierbij meteen moeten stellen, is: werden de
mensen genezen door de zweetdoeken? Of door hun geloof in Jezus Die die kracht eraan
verleende? Ja, God gebruikt in Zijn oneindige wijsheid soms objecten waarvan kracht
uitgaat. Toch is het belangrijk dat we die objecten niet gaan verheffen boven de Schepper
van de materialen van die objecten. We leren die les al vrij snel, als we de geschiedenis
van de koperen slang 285 in de Bijbel volgen. God stuurt de opstandige Israëlieten een
slangenplaag, zodat velen sterven nadat zij gebeten zijn. Hij stuurt echter óók de
oplossing; een koperen (of in sommige vertalingen bronzen) slang die op een paal gezet
moest worden, zodat iedereen die daarnaar keek, gered werd. In soteriologische zin stond
275 Exodus 34:29-35
276 Mattheüs 17:1-8
277 2 Korinthe 11:14
278 2 Petrus 2:1
279 2 Timotheüs 2:17
280 Jakobus 5:19-20
281 Romeinen 16:17-18
282 2 Samuël 6:6-7, 1 Kronieken 13:9-12
283 Exodus 28:30, Leviticus 8:8, Numeri 27:21, Deuteronomium 33:8, 1 Samuël 28:6, Ezra 2:63, Neh. 7:65
284 Handelingen 19:11-12
285 Numeri 21:1-9
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dit model voor Jezus Die zonde werd 286 (ook een slang is een symbool voor zonde),
veroordeeld werd (koper is een symbool voor veroordeling) 287 en verhoogd, zodat
iedereen die naar Hem kijkt (in Hem gelooft, vertrouwt – als de Verzoener van onze
zonden), voor eeuwig gered zal worden. Dit wordt duidelijk als we in het Evangelie van
Johannes lezen over Jezus’ gesprek met Nicodemus. 288
Er is dus een onmiddelijke applicatie van deze koperen slang (ook wel Nehustan
genoemd in het Hebreeuws), maar ook een profetische. De Israëlieten werden erdoor
genezen, maar tegelijk biedt deze vreemde gebeurtenis ook een typologisch perspectief
aan de Joden over hun toekomende Verlosser. Echter, het was níet de bedoeling dat er
een continue verering van die slang zélf zou gaan plaatsvinden. Blijkbaar was deze
koperen slang zelfs tot in de tijd van Koning Hizkia 289 overgeleverd, en had inmiddels een
vrijwel mythische status verworven, zodat deze vereerd werd en niet de Schepper van de
materialen ervan. Hizkia ziet dit gelukkig ook in, en neemt daarom het drastische besluit
om die Nehustan te vernietigen.
Hier is een belangrijke les voor ons. Want ja, het zou theoretisch zo kunnen zijn dat
God bepaalde objecten gebruikt voor Zijn doeleinden. Er zijn bijvoorbeeld recente
verhalen bekend van Bijbels die olie lekken, maar is het de bedoeling dat wij aan die olie
geneeskrachtige werking toe gaan dichten? Áls er al mensen genezen door die olie, dan
zou dat moeten zijn vanwege hun geloof in de Auteur van die Bijbel. En ook zou het een
uitnodiging moeten zijn om te gaan lezen in hun éigen Bijbel. Helaas zien we vaak dat dit
soort dingen een averechts effect hebben. Zulke objecten nemen al snel de plaats in van
de Schepper, en van onze Redder, Jezus Christus.
Overigens is de claim van deze geneeskrachtige, olie-lekkende Bijbel omstreden,
aangezien de aangetroffen mineraalolie precies matcht met die van een olieproducent uit
Dalton, VS. De stichting achter deze Bijbel is inmiddels gestopt met hun activiteiten, en
hoewel zij toegeven dat er inderdaad eenmalig gebruik is gemaakt van dit merk
mineraalolie, ontkennen zij dat die ooit vermengd is geweest met de originele olie. 290 De
onthuller hiervan geeft aan niet te ontkennen dat de genezingen van deze mensen écht
zijn. We dienen ons wel altijd af te vragen Wie of wat de eer krijgt als er zo’n genezing
gebeurt, en op Wie of wat ons vertrouwen gesteld is als wij genezing verwachten.
Ook hier is het dus inderdaad zo dat er in de Bijbel objecten zijn waarvan kracht
uitgaat, maar tegelijk geeft Jonathan andermaal géén duidelijke kaders waaraan zo’n
object dan zou moeten voldoen, als deze als bonafide zou moeten worden beschouwd.
Net als bij de voorgaande geestelijke ervaringen, is niet de veronderstelde levensstijl van
de persoon die deze objecten introduceert, primair van belang, maar moet hier gelet
worden op 1. wat de Bijbel over zoiets zou kunnen zeggen, 2. de bron van zo’n
krachtobject, en 3. Wie of wat de eer krijgt. Heel belangrijk hierbij om te beseffen is echter
dat Jezus niet afhankelijk is van zo’n voorwerp. Hij kan genezen mét of zonder voorwerp.
Wat gelooft u? Heeft u een object nodig, zodat de kans op genezing groter is? Of is geloof
in de Schepper van het object voldoende? Ik denk dat u het antwoord wel weet.
286 2 Thessalonicenzen 5:21
287 De Engelse theoloog E.W. Bullinger wijst erop dat brons in de Bijbel veelvuldig wordt gebruikt in de Bijbel om
veroordeling te communiceren. Zie hiervoor o.a. zijn korte commentaar op Exodus 27:10.
288 Johannes 3:14-16
289 2 Koningen 18:4
290 WCRB Chattanooga, Ministry shuts down after local paper tests oil-producing Bible
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Helderziendheid
In de Bijbel lezen we in met name de boeken Samuel en Kronieken over zogenaamde
zieners. 291 Ziener is echter een oude term voor profeet, zoals Samuel al meteen noteert,
de eerste keer dat we deze term tegenkomen in de Bijbel. 292 Het moet daarom niet
vergeleken worden met bijvoorbeeld een hedendaagse zogenaamde paragnost of
helderziende, waarvan de wortels in het occulte liggen. De gave van profetie kwam
overduidelijk van God Zélf, en is niet iets wat op eigen gelegenheid geïnitieerd of geleerd
kon worden.
Het is daarom goed om in deze paragraaf meteen even stil te staan bij het idee van
een “profetenschool”, waarover in de Bijbel impliciet 293 of soms zelfs expliciet 294
gesproken wordt. Het gaat hier respectievelijk over een groep profeten in de dagen van
koning Saul en een groep leerling-profeten in de dagen van Elia en Elisa. Hoewel de
groep leerling-profeten die Saul en zijn boden tegen het lijf lopen, “profeteren”, wordt niets
gezegd over de precieze inhoud van die “profetieën”. Het is echter mogelijk dit anders te
duiden, en dat zou gezien de context een meer logische verklaring zijn. Het Hebreeuwse
naba, dat op deze plek wordt gebruikt, kan immers ook als ‘zingen en musiceren’ worden
vertaald, schrijft Peter Broers in het gezaghebbende Woordenboek van het Bijbels
Hebreeuws. 295
In de meer causatieve hitpaël-stamformatie kan het zelfs raaskallen betekenen,
geeft Broers aan. 296 Een voorbeeld hiervan vinden we een hoofdstuk eerder. 297 Saul is
daar aan het raaskallen, nadat een boze geest van God vat kreeg op hem, waarna hij
tweemaal een speer gooit naar David. Zou dit dan ook een profetie zijn? Natuurlijk niet. De
context lijkt eerder te spreken over iemand die niet meer bij zinnen is. In beide
hoofdstukken wordt dan ook exact dezelfde stamformatie en vervoeging vajietnabé
gebruikt. Verder wordt zijn geestestoestand in beide situaties veroorzaakt door een geest
van God. Tegelijk beschermt God in beide gevallen David. Merk ook op dat Saul in het
laatste geval zelfs ontkleed is.
De lastigheid is echter dat de profeten van God in dat hoofdstuk óók profeteren.
Toch zijn er een aantal subtiele verschillen te noemen. Voor het profeteren van de profeten
in de eerdere verzen wordt de nifal-stamformatie en vervoeging nibim gebruikt, 298 wat
zowel met profeteren als ‘zingen en musiceren’ kan worden vertaald. Opvallend is ook dat
Samuel leiding geeft aan deze groep, iets wat lijkt te communiceren dat er inderdaad
sprake is van een soort door God geïnspireerde zang en gebruik van instrumenten.
Samuel functioneert in dat geval mogelijk als een soort zangleider, dirigent of in elk geval
iemand die ervoor zorgt dat één en ander ordelijk verloopt. Vervolgens zien we dat de
boden van Saul weer op de hitpaël-manier (vajietnabé) beginnen te profeteren. In het
volgende vers lezen we over de tweede en derde lichting boden, en ook zij beginnen weer
op die manier (vajietnabé) te profeteren.

291 1 Sam. 9:9-19, 2 Sam. 15:27, 24:11, 1 Kron. 9:22, 21:9, 25:5, 26:28, 29:29, 2 Kron. 9:29, 12:15, 16:7-10, 19:2,
29:25-30, 35:15 en Amos 7:12
292 1 Sam. 9:9
293 1 Sam. 19:18-24
294 2 Koningen 2, 4:38-41
295 Broers, P.D.H., Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws (2016), 3e druk, naba, p. 226
296 Ibid.
297 1 Sam. 18:10
298 1 Sam. 19:20
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In het geval van de leerling-profeten ten tijde van Elia en Elisa, gaat het
vermoedelijk om een groep van 7000 Israëlieten, 299 die zich niet hadden gebogen voor
Baäl en nu studenten waren van de leringen van Samuël, Elia en Elisa. Om aan te geven
dat Elia de nieuwe profeet was, gaf God hem speciale gaven om allerlei wonderen te
doen. 300 Nadat Elia een tijdje met Elisa optrok, werd ook duidelijk dat hij de nieuwe profeet
was die deze groep studenten moest volgen. 301 Dit werd natuurlijk nog veel duidelijker
bevestigd in het feit dat ook Elisa diverse wonderen deed.
Samengevat kunnen we dus stellen dat het in het geval van de groep “profeten” ten
tijde van Saul, vermoedelijk gaat om musicerende Israëlieten, die Samuel als de profeet
van God accepteerden. Zij waren derhalve studenten geworden van zijn leringen over
God, en mogelijk ontstond hieruit een groep die tot aan de dagen van Elisa doorging in de
periferie van de samenleving, aangezien de rest van Israël zich had gebogen voor Baäl. In
elk geval is niet zonder meer te zeggen dat het hier gaat over een groep Israëlieten die
zich “beoefenden” in het leren profeteren of iets in die geest. Zo’n uitleg doet geen recht
aan de directe en indirecte context van die verzen. Het zou een eisegetische benadering
van de Schriften zijn, zoiets te beweren. Beter zou zijn, dit te vertalen als “leerlingen van
de profeten”. 302 Nergens lezen wij in de Bijbel immers dat profetie iets is dat we kunnen
leren. En hoewel het in de dispensatie van de wet inderdaad zo was dat er profeten waren
die zelf initiatief konden nemen, is dat voor onze dispensatie (bedeling) absoluut niet het
geval. In het Nieuwe Testament zien we in het boek Handelingen een transitie van die
dispensatie, waar er eerst nog genezers en profeten waren, naar de bedeling van genade,
303
waar genezingen en profetieën meer sporadisch worden.
We mogen er ons naar uitstrekken, in de zin van: ernaar vragen, 304 maar tegelijk
maakt Paulus in zijn Eerste brief aan de Korinthiërs duidelijk dat niet iedereen een profeet
of apostel is. 305 In de manier waarop Paulus de retorische vragen stelt in het Grieks, wordt
duidelijk dat het antwoord onmiskenbaar een ‘nee’ moet zijn. De vraag begint in het Grieks
met mè, 306 waarbij het antwoord taalkundig gezien altijd negatief beantwoord moet
worden. We kunnen er dus niet onderuit: geestelijke gaven zijn geen zaken die wij op
eigen initiatief kunnen ontwikkelen of uitoefenen, maar ondanks dat wij hierom mogen
vragen en er zelfs naar streven, is het veelal een kwestie van simpelweg wachten op God.
Hij zal ongetwijfeld laten weten of u iets voor Hem mag doen. Reken maar dat het
ondubbelzinnig duidelijk wordt, als God wil dat u gaat profeteren of iets in die zin. Het heet
dan ook niet voor niets de ‘gaven van de Geest’. Het zijn niet de ‘cursussen van de Geest’.

299 1 Kon. 19:18
300 1 Kon. 18:22-40
301 2 Kon. 4:38-41
302 Het Hebreeuwse b’nee moet in deze context gezien worden als de ‘volgelingen van’ (merk het meervoud op) de
profeten, in andere vertalingen nauwkeuriger vertaald als ‘zonen van de profeten’. De vertaling ‘leerling-profeten’
doet niet helemaal recht aan de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver.
303 Efeze 3:2 in de Statenvertaling spreekt over de ‘bedeling van genade’, wat een administratieve periode beschrijft
waarin God ánders handelt met een bepaalde groep mensen dan daarvoor. Voor ons gelden immers toch ook niet de
Joodse wetten? De instructies voor Israël vinden we in bijvoorbeeld Leviticus, de instructies voor de kerk
hoofdzakelijk in de brieven van Paulus.
304 1 Kor. 14:1
305 1 Kor. 12:29
306 Blue Letter Bible, mè
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Helderhorendheid
In de Bijbel zijn inderdaad ook voorbeelden te vinden waarin iemand op afstand kan horen
wat er gezegd wordt. We vinden hiervan een geval in het Tweede boek van de Koningen
van Israël. 307 In deze gebeurtenis is het zo dat Elisa de woorden die de koning van Syrië
in zijn slaapkamer spreekt, op bovennatuurlijke wijze kan horen. Dit gebeurt meermaals,
tot de koning van Syrië het zat is, en zijn leger op Elisa afstuurt. Toch kunnen we dit niet
gelijkstellen met het moderne begrip helderhorendheid. Dit correleert namelijk sterk met
onder andere het idee van “stemmen in je hoofd”.
We kunnen als mens en zelfs als christen soms het idee hebben dat God tegen ons
spreekt, maar toch is er een manier om te ontdekken waar die “stem” precies vandaan
komt. Behalve van God, kan een stem ook komen van:
1. Satan,
2. de wereld en
3. onze eigen gedachten.
Ook Satan kan een christen soms beïnvloeden. Niet voor niets waarschuwt Paulus
ons om ons tegen hem te wapenen in de brief aan de Efeziërs. 308 We zien hier
voorbeelden van in het Evangelie van Mattheüs, 309 in het boek Handelingen 310 of in de
brieven van Paulus. 311 Soms hebben we ook de neiging om ‘voor anderen in te vullen’,
omdat we politiek correct willen zijn, en denken dat we iets moeten doen. Ook ons eigen
hart is bedrieglijk, 312 en kan ons verkeerde gevoelens, verlangens of gedachten ingeven.
313
Daarom moeten wij al die gedachten onderzoeken, en zien of zij uit God zijn. 314 Zo niet,
dan moeten wij ze “krijgsgevangen nemen” en die onder gehoorzaamheid van Jezus
brengen. 315
De opdracht
We pakken de draad van het boek “Physics of Heaven” weer verder op. Welton noemt een
metafoor om zijn punt te maken. Overigens, valt het u ook op dat men in dit boek héél
vaak terugvalt op metaforen? Natuurlijk is een metafoor zo nu en dan nodig om iets
duidelijk te maken, maar een veelvuldig gebruik van wereldse, hypothetische situaties is
op zichzelf al verdacht. Geeft de Bijbel zélf dan geen mandaat voor een bepaalde
doctrine? Waarom zouden we ons dan tot een metafoor wenden? Het gebruik daarvan lijkt
een wanhopige poging te zijn op een kunstmatige en listige manier alsnóg hun gram te
kunnen halen. Filosofieën en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van mensen,
noemt Paulus dit. 316
Enfin, de metafoor gaat als volgt: “Stel dat de kerk een warenhuis vol met 10.000
kernkoppen had, en hieronder waren 100 valse, niet-werkende kernkoppen. In plaats van
ze elk te testen, gaven ze alle 10.000 kernkoppen aan de vijand en zeiden: ‘We willen niet
307 2 Koningen 6:8-23
308 Efeze 6:10-18
309 Matth. 16:23
310 Handelingen 5:3
311 1 Kor. 7:5, 2 Kor. 2:11, 1 Tim. 5:15
312 Jeremia 17:9
313 Jakobus 4:3
314 1 Kor. 12:10, 1 Thess. 5:21, 1 Joh. 4:1-6
315 2 Kor. 10:5-6
316 Kolossenzen 2:8
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verleid worden door valse kernkoppen, dus we zijn vermoedelijk veiliger door alles wat op
een kernkop lijkt, weg te doen.’” 317 Met dit voorbeeld wil Jonathan het idee geven dat wij
de “baby niet met het badwater weg moeten gooien”. Ten eerste vind ik het echt een heel
vreemd gekozen metafoor voor een kerk. Wat moet een kerk überhaupt met kernkoppen?
En wat moeten we met 100 nep-kernkoppen? Het is in dat geval toch niet erg om die 100
óók te vernietigen? We missen als kerk niets aan nep-kernkoppen. Ook vind ik het heel
vreemd dat Welton voorstelt dat de kerk die 10.000 nota bene aan de vijand wil geven.
Wat denkt u dat die vijand er dan mee zal doen?
Wat Welton hier vermoedelijk op een zeer gebrekkige manier mee bedoelt te
zeggen, is dat we als kerk naar zijn idee “niet de baby met het badwater weg moeten
gooien”, maar dat we net als in het voorbeeld éigenlijk moeten gaan testen welke 100 (of
welk getal dan ook) wél goed zijn om te behouden. Natuurijk is het goed om de “geesten
te onderscheiden”, zoals de Bijbel ons ook voorhoudt, maar niet op de manier die
Jonathan ons hier voorschrijft. Hij geeft specifiek aan dat we de “vervalsingen moeten
herclaimen op de duisternis.” In een wanhopige poging tóch een Bijbelvers aan te halen,
noemt hij een voorbeeld uit de wet van Mozes, 318 waar te lezen valt dat een dief het
gestolene dubbel terug moeten betalen. Het is inmiddels geen verrassing meer dat ook dit
vers weer compleet uit de context getrokken is. Het gaat hier over wat er terugbetaald
moet worden als een dief gevangen wordt. Niet over wat wij als kerk moeten doen met
occulte praktijken. Bovendien; hoe zou satan ons “dubbel” terug moeten betalen, als hij
iets gestolen heeft? Krijgen wij dan twee goeie profetieën van hem als we één gestolen,
verkeerde profetie vinden? Het is een zeer gekunstelde poging om goed te praten wat
krom is.
Bijzonder genoeg erkent Jonathan Welton aan het einde van deze paragraaf nu
eindelijk dat de beste manier om een vervalsing te herkennen, is een expert van het
authentieke te worden. Dit staat diametraal tegenover zijn eerdere bewering dat we
“wanneer we een vervalsing zien, we dit als een markering moeten gebruiken die wijst op
het authentieke.” 319 Wat hij in dit hoofdstuk continu doet, is enerzijds de Bijbelse waarheid
erkennen van onderscheiding van geesten, maar tegelijk blijft hij ambigu over aan welke
eisen zo’n herclaimd werk zou moeten voldoen. Dit terwijl de Bijbel heel duidelijke kaders
geeft voor hoe de gaven van de Geest eruit moeten zien 320 en welke universele grenzen
er zijn aan wonderen en andere bovennatuurlijke werken. 321 Ook veronderstelt hij dat er
dingen verloren zouden zijn gegaan, een claim die op zichzelf al niet gesubstantieerd kan
worden vanuit welke Bijbeltekst dan ook. Is God dan niet machtig genoeg om Zijn werken
en wonderen vast te houden, door de eeuwen heen? Is Hij Iemand Die dingen uit Zijn
hand laat roven door Satan? Wat voor Godsbeeld hebben Welton en consorten eigenlijk?
Het lijkt erop dat Welton, net als vele andere co-auteurs, hier door middel van
woordkunsten, proberen de bovennatuurlijke wereld te strippen van de overduidelijke
satanische connotaties, en die vervolgens willen “kerstenen” door er een dun laagje
christelijkheid in te stoppen of overheen te strooien. Maar is dat wel Bijbels geoorloofd?
We zullen hier in de komende hoofdstukken nog veel uitgebreider bij stilstaan, als we zien
welke suggesties de auteurs en co-auteurs van dit boek zélf aandragen, om “verloren
geestelijke gaven” te “herclaimen” op Satan.
317 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 71
318 Exodus 22:3-17
319 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 63
320 1 Kor. 12-14
321 Deut. 13, 18
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Nieuw geluid
In een laatste paragraaf vertelt hoofdauteur Judy openhartig over hoe dit boek tot stand is
gekomen. Ze begon met het interviewen van “alle leiders die ze kon vinden”, en was
verbaasd dat ze niet de enige was die “gek genoeg was” 322 om deze twijfelachtige
onderwerpen durfde te bestuderen. Alle leiders die zij had benaderd, had alreeds de
“werelden van frequenties, vibraties en kwantumfysica” bestudeerd. Ze geeft in dit korte
schrijven ook aan dat ze benieuwd is wat anderen, en ook u te melden heeft over de
werelden van geluid, licht, frequenties, energie en kwantummechanica. Misschien is het
handiger als ze eerst een kijkt wat de Bijbel over deze onderwerpen zegt, voordat ze
willekeurige, ongeleerde mensen op het internet vraagt naar hun ideeën daarover?

322 Franklin, J., The Physics of Heaven (2012), p. 73
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Hoofdstuk 6: Goede vibraties – Ellyn Davis
In dit hoofdstuk bespreekt co-auteur Ellyn Davis de zogenaamde “goede vibraties”, 323 iets
wat zou communiceren of iets u positieve (of in tegenovergestelde zin natuurlijk negatieve)
ervaringen geeft. In de tweede alinea vertelt Davis dat “God in recente jaren de ogen van
sommigen van Zijn mensen heeft geopend voor de mysteries van geluid, kleur, licht,
vibraties en energie.” Dat is nogal een uitspraak, want hoe weet Davis of dit van God
komt? Welk meetinstrument heeft ze daarvoor gebruikt? De Bijbel? Of haar eigen
ervaring, gevoel of mening?
Davis noemt het eerste hoofdstuk uit de Romeinenbrief 324 als voorbeeld, waarbij ze
vermoedt dat de onzichtbare dingen die daar genoemd worden, weleens een subtiele
verwijzing kunnen zijn naar vibraties en frequenties, waardoor wij God beter zouden
kunnen begrijpen. Dat is nogal een kunstmatige interpretatie, die niet blijkt uit de context.
Wanneer iemand dit hoofdstuk van voor naar achter zou lezen, zou dat niet de eerste
gedachte zijn die in u opkomt. Zulke ideeën zijn ín de tekst gelegd, en daarom uiterst
onwaarschijnlijk.
Allereerst spreekt deze tekst nergens expliciet over vibraties of frequenties, en
hoewel het inderdaad gaat over God leren kennen, is dat een ander “kennen” dan hoe wij
christenen God hebben leren kennen. Het gaat hier over de eerste kennismaking met
God, doordat mensen aan de schepping kunnen zien dat er een Creator is. Hierdoor zijn
zij niet te verontschuldigen wanneer zij zondigen. De hoofdgedachte bij deze tekst is dus
vooral de verdorvenheid van de mens zonder Jezus; niet vibraties of frequenties. Paulus
wil in de eerste drie hoofdstukken vooral laten zien hoe slecht de mens ervoor staat
zonder Jezus. Pas halverwege het derde hoofdstuk komt hij met dé Oplossing, en dat zijn
geen vibraties. Nee, dat is niemand anders dan Jezus Christus. 325
Een basisles over vibraties
Vervolgens vertelt Davis iets over hoe de wereld van deeltjesfysica in elkaar zit, en hoewel
dat in grote lijnen klopt, wordt al snel duidelijk dat hier geen wetenschapper aan het woord
is. Alles is volgens haar in te delen in elementen van het periodiek systeem, en al die
chemische elementen bestaan vervolgens ook weer uit subatomische deeltjes, die volgens
haar ook wel quarks, leptons en neutronen worden genoemd. Wanneer we naar een nóg
kleinere schaal gaan, is er volgens Davis niet eens sprake meer van deeltjes, maar slechts
nog van “kleine pakjes van energie die constant vibreren, en lijken te kunnen veranderen
van deeltjes van materie naar golven van energie (zoals licht) en weer terug”. Ze
concludeert dat er op het basisniveau van bestaan, continue vibraties zijn en dat de
energie die hieraan ten grondslag ligt zichzelf als een deeltje of een golf kunnen
manifesteren.
Voordat we haar gedachtegang na zullen gaan, is het belangrijk om allereerst heel
feitelijk te blijven. Klopt het exact zoals Davis de feiten voorstelt? Of is zij hier heel
onnauwkeurig, en stuurt ze hiermee af op een bepaald paradigma dat zij al van tevoren
had bedacht? Er zijn verschillende modellen in de wetenschap om de ingewikkelde wereld
van de deeltjesfysica te duiden, maar het meest geaccepteerd is het standaardmodel. 326
323 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 74
324 Romeinen 1:20
325 Romeinen 3:21-31
326 Encyclopedia Britannica, Standard Model
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Christenwetenschapper Barry Setterfield 327 legt simpel uit hoe dit model in elkaar
steekt. “Als voorbeeld kunnen we het element aluminium nemen, waarvan blikjes drinken
en veel vliegtuigen zijn gemaakt. Het symbool ervan is AL. Het element ijzer (FE) wordt
gebruikt bij bijvoorbeeld koekenpannen. Sommige elementen zijn vast, zoals goud (AU) in
trouwringen. Andere zijn vloeibaar, zoals kwik (HG) in speciale thermometers of
barometers. Sommige zijn gasvormig, zoals helium (HE), dat wordt gebruikt om ballonnen
op te blazen. Sommige elementen, zoals koolstof, zijn heel veel voorkomend. Andere,
zoals uranium, zijn juist heel zeldzaam. Het simpelste element is waterstof (H).”
“Een waterstofatoom heeft 1 proton met een positieve lading, die de centrale kern
ervan vormt. Daaromheen circuleert een negatief geladen elektron. Een bijna net zo
simpel atoom is helium (HE), waar 2 positief geladen protonen de kern vormen en 2
negatief geladen elektrons om die kern heen bewegen. De atomen worden echter steeds
complexer. De meest ingewikkelde atoom is uranium, met maar liefst 92 protonen in de
kern, en 92 corresponderende elektronen.”
“Behalve waterstof, hebben ook alle elementen elektrisch neutrale deeltjes die
neutronen heten. Het atoom helium heeft bijvoorbeeld twee neutronen, als toevoeging op
de protonen. In het geval van uranium kan het tussen 141 en 146 neutronen hebben.
Buiten de kern zijn neutronen meestal onstabiel, en vervallen in een proton, elektron en
energie in een korte periode. Meestal zo rond de 15 minuten. Hoewel neutronen binnen
een kern doorgaans stabiel zijn, kunnen ze ook daar vervallen in protonen of elektronen.
Door een deeltje enorm te verhitten en/of onder druk te zetten, kan dat proces worden
omgekeerd. Dat noemen we elektronenvangst. Hierbij kunnen protonen en elektronen
worden gecombineerd om neutronen te maken. Dit gebeurt in nucleaire laboratoria.”
“Geïsoleerde protonen, neutronen, elektronen en andere soorten kernen worden
ook wel plasma genoemd, een vierde staat. In het begin was het universum zo heet, dat
alle materie bestond als plasma. Deze delen kwamen volgens Lawrence Berkeley National
Laboratory samen om atomen te vormen, met daaromheen circulerende electronen. Dit
met als resultaat dat de basiselementen van alle materie vormden. Hier is over het
algemeen overeenstemming over. Plasma is dus materie in een vormloze staat. Is het niet
interessant dat in Genesis 1:2 wordt gesproken over de originele materie, die vormloos en
een vacuum (leeg) was? Dit is een goed uitgangspunt voor ons startpunt, ook vanuit de
reguliere wetenschap.”
Wat er op kleinere schaal gebeurt, is dat materie zich inderdaad als zowel een golf
als een deeltje lijkt te kunnen presenteren, iets wat we ook wel de dualiteit van golven en
deeltjes noemen. 328 Toch is daar geen consensus over. De populaire snaartheorie 329 geeft
bijvoorbeeld een alternatieve uitleg. Deze theorie gaat uit van subatomaire deeltjes als
ééndimensionale snaren, die continu bewegen op het kleinste niveau. Dat is ook wat
Davis voorstelt, maar tegelijk noemt ze de dualiteit van golven en deeltjes. Ze haalt dus
twee concurrerende theorieën door elkaar. Dit maakt haar verhaal er niet geloofwaardiger
op.

327 Setterfield, B., Origin of the Elements
328 Encyclopedia Britannica, Wave-Particle Duality
329 Encyclopedia Britannica, String Theory
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Golven, vibraties en frequenties
In de volgende paragrafen 330 vertelt Davis wat over de verschillende vormen waarin
vibraties plaats kunnen vinden in de natuur. Ze besluit haar pararaaf “elektromagnetische
vibraties” met het idee dat er een hele wereld van vibraties en energie is die wij niet waar
kunnen nemen, en vraagt zich hardop af of het misschien de bedoeling is voor de christen
om die zaken tóch waar te kunnen nemen. We zouden in essentie kunnen zeggen dat
deze zaken voor de mens verborgen lijken, een woord dat in het Latijn ook wel met
“occult” aangeduid wordt. De vraag die ik dan vervolgens aan Davis wil stellen, is: “Is er
wellicht een reden dat God dit voor de mens verborgen houdt?”
Andere vibrationele frequenties die gevonden zijn in de natuur
Davis heeft in de vorige paragrafen geprobeerd de grond vruchtbaar te maken voor de
christen, zodat zij open zullen staan voor alternatieve vibraties. Zo noemt zij het gebruik
van kristallen en essentiële oliën in relatie tot gezonde cellen in ons lichaam. 331 Ze is tot
nu toe nog voorzichtig om hier harde conclusies aan te verbinden, maar ze plant wel de
suggestie in het hoofd van de lezer, en dat vind ik persoonlijk wel gevaarlijk, als we een les
willen leren uit de lange geschiedenis van occultisme.
Kristaltherapie
Ex-New Ager Steven Bancarz had ooit een zeer succesvol online platform waar hij elke
dag duizenden volgers vertelde over zijn ervaringen met de spirituele wereld. Na een
aantal jaren kwam hij gelukkig tot geloof in Jezus, en kan nu vanuit ervaring vertellen waar
alle occulte rituelen vandaan komen en waarom ze niet goed zijn. Hij vertelt in een
interview met dr. Heiser 332 dat kristallen worden gebruikt in de New Age, en dat die een
veronderstelde interactie hebben met emoties. Hij vertelt dat New Agers graag praten over
“vibraties” en “frequenties” als ze spreken over hoe een emotie voelt.
Bancarz vertelt verder dat er zelfs een officieel dubbelblind-onderzoek is gedaan
naar de werking van deze kristallen, waarbij de uitkomst was dat er geen aantoonbaar
effect is tussen het vasthouden van een écht kristal of het vasthouden van een plastic
kristal. 333 Wel was opvallend dat degenen die van tevoren aangaven een zeer groot
vertrouwen te hebben in de werking van de kristallen, grotere sensaties ervoeren, ook al
bleek dat later een plastic kristal te zijn. Dit toont in elk geval een hoog placebo-effect aan,
of anders gezegd; de kracht van positief denken.
Hij gaat verder: “Kristallen kunnen ook worden gebruikt om iemands energie te
herstellen in iemands chakra’s.” De andere manier om de kristallen te gebruiken is om zélf
een versterkte emotie uit te zenden. Dit zijn de twee manieren waarop ze worden gebruikt.
“Er is maar één hersteller van onze ziel, en dat is Jahweh,” zegt Bancarz. “Voor
lichamelijke heling zijn er ook alternatieven, zoals medicijnen bijvoorbeeld.”
Dr. Heiser vraagt Bancarz of New Agers over het algemeen spreken over kristallen
als iets fysieks, of meer als iets metafysieks. Bancarz bevestigt dat men in die wereld
eigenlijk altijd over de werking van kristallen spreekt als iets “metafysieks”, iets wat dus
niet fysiek waar te nemen is, maar verondersteld wordt in een andere dimensie te
gebeuren.
330 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 78-83
331 Ibid, p. 84
332 Dr. M.S. Heiser, Can Christianity and Crystals Mix?
333 Dr. A. Weil, Can Crystals Cure?
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Het is dus geen meetbare wetenschap, en de vergelijking die Davis maakt met de
snaartheorie of andere modellen is dus ongeldig, want daar zijn wel degelijk vorderingen in
gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van de Higgs-boson, 334 iets wat de
betrouwbaarheid van het standaardmodel voor deeltjesfysica heeft vergroot.
Bancarz besluit: “Ik geloof dat er een bepaald juk kan zijn voor christenen die
menen deze kristallen te moeten gebruiken. Er is geen intrinsiek slechte eigenschap van
kristallen, ze zijn deel van Gods schepping, maar ze kunnen ons geweten wel in de weg
staan.” Paulus gebruikt een zelfde argumentatie in de Eerste brief aan Korinthe.
“Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de
wereld en dat er geen andere God is dan Eén. Want al zijn er ook die goden
genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde (zoals er vele goden en vele
heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en
wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door
Hem. Maar niet in allen is deze kennis, want sommigen, die in hun geweten tot nu
toe niet los zijn van de afgod, eten het vlees als afgodenoffer, en hun geweten, dat
zwak is, wordt bevlekt. Voedsel nu brengt ons niet dichter bij God, want hetzij dat
wij eten, wij zijn er bij God niet meer om; en hetzij dat wij niet eten, wij zijn er bij
God niet minder om. Maar let erop dat deze vrijheid van u niet op een of andere
manier een aanstoot wordt voor hen die zwak zijn. Want als iemand u, die deze
kennis bezit, in een afgodstempel aan tafel ziet aanliggen, zal dan zijn geweten,
omdat het zwak is, er niet toe aangezet worden om afgodenoffers te eten? En zal zo
de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, een broeder voor wie
Christus gestorven is? Door zó te zondigen tegen de broeders en hen in hun
geweten, dat zwak is, te treffen, zondigt u tegen Christus. Daarom, als het voedsel
mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat
ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.”
Hoewel het dus op zich niet verkeerd is om een kristal in huis te hebben, moeten
we ons afvragen wat we ermee communiceren naar de ander toe. We kunnen het
proberen te “kerstenen”, maar dat maakt de connotatie met chakra’s en al het andere
occulte niet ongedaan. Vraag uzelf af waarom u dit zou moeten willen? Hebben we niet
genoeg aan Gods voorzienigheid voor onze ziel? Hebben we daar kristallen voor nodig, of
kunnen we beter gewoon onze handen vouwen of in het Woord gaan lezen? Wie of wat
krijgt de meeste eer in onze levens? Een stel stenen met occulte connotaties? Of de God
van het universum?
Essentiële oliën
Davis noemt naast “vibrerende” kristallen ook “vibrerende” essentiële oliën. Deze oliën
worden in tegenstelling tot de in de Bijbel bijvoorbeeld genoemde olijfolie, meestal niet
geperst maar gewonnen door destillatie. 335 Dit is een veel ingewikkeldere techniek, en
werd pas gemeengoed nadat de Arabieren dit ontwikkelden, in de vroege middeleeuwen.
Ook wanneer er in de Bijbel over wierook, hysop of mirre wordt gesproken, is dit gewoon
in de plantvorm, niet als essentiële olie. Die techniek bestond immers nog niet.
Claims dat deze oliën zouden vibreren op een bepaalde frequenties, zijn
ongefundeerd. Er circuleren op internet allerlei claims rond, waar zelfs getallen genoemd
334 Encyclopedia Britannica, Higgs-Boson
335 Encyclopedia Britannica, Essential Oil
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worden, maar de bron ervan kon nergens geverifieerd worden. 336 337 Het is inderdaad zo
dat mensen een bepaalde resonantie hebben, 338 maar dat er interactie is met essentiële
oliën is simpelweg nooit wetenschappelijk bewezen.
Verder onderzoek
Ze noemt verder dat er nog veel onderzoek nodig is, maar geeft aan dat “veel
wetenschappers” vermoeden dat gedachten en emoties, evenals woorden, vibrerende
frequenties met zich meedragen die niet alleen onze eigen gedachten beïnvloeden, maar
tevens alles en iedereen om ons heen. 339 Wie die wetenschappers dan precies zijn, wordt
dan weer niet genoemd. Ook wordt er geen enkele moeite gedaan om eventueel
onderbouwend wetenschappelijk onderzoek als bronvermelding toe te voegen.
Menselijke hersengolven
Davis schrijft in het volgende hoofdstuk dat de hersengolven van mensen ook op een
bepaalde frequentie “uitstralen”. Het klopt inderdaad dat hersengolven bepaalde
frequenties hebben, 340 maar er zijn discrepanties in het verhaal van Davis als we die
vergelijken met wat de wetenschap daarover vertelt. Davis spreekt over vier staten, die ze
als volgt beschrijft:
Alpha
Onze normale staat van zijn, waar we ons over het algemeen relaxed voelen, zowel
mentaal als fysiek. Dit zou zich afspelen op een frequentie van 8 tot 13 Hertz.
Beta
Een verhoogde staat van alertheid, waarbij iemands gedachten snel gaan, hij of zij boos
kan zijn of geagiteerd. Volgens Davis zijn de hersengolven hierbij tussen de 14 en 30
Hertz.
Theta
Dit is volgens Davis de staat van zijn waar mensen werken in automatismen. Het kan
volgens haar trance-achtig aanvoelen. De hersengolven zijn hierbij tussen 4 en 8 Hertz, zo
stelt zij.
Delta
De staat van zijn waarin we slapen en waar de vibraties tussen de 0.1 tot 4 Hertz
plaatsvinden, vertelt Davis. Ook mediterende mensen kunnen deze staat bereiken, terwijl
ze volledig bewust zijn van de wereld om hen heen, zegt ze.
De Duitse psychiater Hans Berger ontdekte in de jaren ‘20 van de vorige eeuw via een
EEG (Elektro-encephalogram) dat er elektrische activiteit was vanaf de scalp. Hij
beschreef hierbij ten minste 10 (dus geen 4, zoals Davis) verschillende staten. 341 Berger
benoemt min of meer dezelfde vier frequenties, met een grofweg corresponderend aantal
Hertz, maar beschrijft daarnaast nog veel meer frequenties dan Davis. Waar zij aangeeft
dat Beta met 30 Hertz de hoogste frequentie is, geeft Berger aan dat Gamma wel tot 120
Hertz kan gaan, en sommige transiënte golven kunnen zelfs wel tot 200 Hertz gaan.
336 Pseudoscience, Essential Oils
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Bio- en neurofeedback
Een “wetenschap” die zich toelegt op de toepassing van het stimuleren van deze
hersengolven om mensen te helpen zich beter te voelen, heet biofeedback. Een andere
vorm van deze techniek is neurofeedback. Christen-onderzoeker Gerard Feller schrijft
hierover op de website van Stichting Promise 342 dat bij biofeedback veelal gebruik wordt
gemaakt van een taoïstisch wereldbeeld, en integraties worden gedaan met het “meten
van iemands aura” of “chakra”. Ook wordt er gebruik gemaakt van elektromagnetische
trillingen via elektro-acupunctuur. Dit op zichzelf geeft al voldoende stof tot nadenken;
want waarom zouden wij christenen ons willen bezighouden met iets waarvan de bron al
zo duidelijk besmet is? Feller haalt halverwege het artikel een interessant citaat aan van
patholoog Frans Bijlsma. 343
“Het overzetten van verschijnselen op atomair en subatomair niveau naar een heel
organisme is mijns inziens volstrekt ongeoorloofd. Dat is net zoiets als beweren dat
wanneer twee jongelieden in de kelder van een groot gebouw aan het tafeltennissen
zijn, het hele gebouw staat te schudden. Let wel: het gaat hier niet om elektrische
activiteit van bepaalde organen, als gevolg van fysiologische (en pathologische)
processen, waarvan men dankbaar gebruik maakt bij diagnostisch onderzoek: hart
(ECG), hersenen (EEG), retina (ERG), spieren (EMG) en andere. Deze energetische
activiteit wordt weliswaar ook met huidelektroden gemeten, maar kan altijd
experimenteel en in vitroin het orgaan zelfworden aangetoond. Dan hebben we het
over iets heel anders dan over orgaanactiviteit die via ‘meridianen' bepaald wordt”
Deze observatie raakt de kern van wat Davis probeert over te brengen; dat kleine
vibraties invloed hebben op het hele gestel, of zelfs te transponeren zijn naar andere
zaken. Een extreem uitvloeisel hiervan zou het idee kunnen geven dat iemand door zijn of
haar gedachten de omgeving kan beïnvloeden. Dat lijkt sterk op het idee achter
telekinese, een overduidelijk occulte techniek. Hoewel ze het niet met zoveel woorden
zegt, creëert ze op deze manier wel de mentale kaders bij de christen om zoiets te kunnen
accepteren. Ze zoekt duidelijk de grenzen op van het occulte, al begrijp ik niet waarom.
Het gebruik van neurofeedback lijkt overigens, in tegenstelling tot biofeedback, vrij
te zijn van occulte invloeden, zo stelt Feller, en daarbij is het ook nog eens
wetenschappelijk aangetoond dat er positieve effecten zijn behaald bij het behandelen van
bijvoorbeeld ADHD. 344 Het is belangrijk om hierbij op te merken dat de EEG die daarbij op
het hoofd geplaatst wordt, niet-invasief is. Er wordt niets in de hersenen ingebracht; geen
vibraties, frequenties of wat dan ook. De feedback vindt plaats doordat iemand naar een
video kijkt, of naar audio luistert, en wanneer de hersenen niet-normale activiteit laten
zien, wordt het beeld of het geluid even stopgezet. Dat gebeurt in een fractie van een
seconde, zodat het door de participant slechts ervaren wordt als een korte onderbreking,
net zoals een slecht bufferende video op internet. Die feedback, middels beeld en/of
geluid, zou voor een soort “reset” in de hersenen zorgen, zodat zij zichzelf trainen om te
normaliseren bij bijvoorbeeld traumatische of andere storende ervaringen. Er worden
hierdoor meer verbindingen aangemaakt tussen de linker- en rechterhersenhelft, waardoor
bijvoorbeeld iemand met ADHD over het algemeen beter zal gaan functioneren. Dat is
althans de theorie.

342 Stichting Promise, Bioresonantie en Biofeedback
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Hoofdstuk 7: Het geluid van de hemel – Ray Hughes
Al meteen in de eerste paragraaf geeft de schrijver toe dat in dit hoofdstuk dingen gedeeld
zullen worden over licht, geluid en vibraties die gebaseerd zijn op “wetenschappelijk
feiten”, spirituele openbaring en op speculatie. 345 We zullen zien hoe wetenschappelijk die
“feiten” dan zijn en welk gedeelte ronduit speculatie is.
Geluidswaarheden
Bij die “feiten” gaat het meteen al mis, aangezien het voor de mens zichtbare deel van het
totale spectrum niet 3% is, zoals co-auteur Ray Hughes aangeeft, 346 maar slechts
0,0035%. 347 Ik zal er verder niet moeilijk over doen, maar houd in gedachten dat alle
“feiten” die hij noemt dus telkens geverifieerd moeten worden; dit is immers niet de eerste
slordigheid in het boek.
Ook de redenatie in de vierde alinea van deze paragraaf is vreemd. Hughes meent
dat het “geluid van vele wateren” uit het veertiende hoofdstuk van Openbaring het geluid
van de hemel is. Dat is een opmerkelijke observatie, aangezien er gewoon bij staat dat het
een stem is die overduidelijk in verband staat met de zogenaamde 144.000. Ze spelen
hierbij ook nog eens op hun citers. “Wateren” is dan ook een idioom voor “volkeren”, zoals
we later in het boek Openbaring 348 uitgelegd krijgen door een engel.
“En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen met
op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit
de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware
donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen. En zij
zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En
niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde gekocht waren.” 349
Vervolgens spreekt Hughes over de “vier elementen”; water, wind, vuur en de
aarde. Dit is een idee dat niet uit de Bijbel komt, maar uit de Griekse oudheid. De
Siciliaanse filosoof Empedocles 350 beschreef in de 5e eeuw voor Christus deze vier
elementen, van waaruit alles naar zijn idee gemaakt zou zijn. In India 351 dook al eerder
een variant van deze leer op, waarbij zelfs uitgegaan wordt van een extra element: ether.
Dit was een integraal onderdeel van de leer van Siddha-medicijnmannen, wat een
combinatie is van oude medicinale praktijken en spirituele disciplines zoals alchemie en
mysticisme. Beoefenaars van deze technieken werden ook wel Siddhars genoemd, en
werden verondersteld hun informatie direct van de godheid Shiva te hebben ontvangen. Ik
begrijp dus niet helemaal waarom Hughes nu met een vaag verhaal over die vier
elementen begint, en dat aan de schepping van onder anderen Adam koppelt. 352
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Zicht en geluid
In de volgende paragraaf spreekt Hughes over hoe geluid onze emoties kunnen
beïnvloeden. 353 Het klopt inderdaad dat muziek onze stemming kan beïnvloeden, iets wat
we duidelijk kunnen zien in het Bijbelverhaal van de door een boze geest getergde Saul,
die emotioneel opknapte door Davids snarenspel. 354 Toch zit er ook een keerzijde aan dit
effect. Het kan ook gebruikt worden om een bepaalde sfeer neer te zetten, waarin iemand
emotioneel wordt en sneller gemanipuleerd kan worden om bepaalde keuzes te maken.
Denk aan het overhalen van mensen om aan de collecte te geven, als de muziek
langzaam doorspeelt, of om een hand op te steken als er vrijwilligers gezocht worden. Het
is in sommige kerken gebruikelijk om tijdens de preek of tijdens het gebed muziek te
spelen, iets wat de psyche beïnvloedt en mensen wellicht een meer emotioneel
gemotiveerde keuze maken dan dat zij een keuze maken die is afgewogen naar de
waarheid van de Bijbel. Dit zijn letterlijk oorstrelende praktijken, die het potentieel hebben
om mensen sneller een onwaarheid te laten geloven. 355 Het is in essentie manipulatie.
We moeten de waarheid van de Bijbel toch vooral zélf laten spreken, en daar onze
acties op baseren. De gehele Schrift is door God gegeven en nuttig om van te leren, om
dingen te weerleggen, te verbeteren en onderwijzen tot rechtvaardigheid. 356 Het
neerzetten van een audiovisueel schouwspel en daarbij een emotioneel beladen preek te
geven die vol zit met uit de context getrokken verzen om mensen te manipuleren iets te
geloven dat niet noodzakelijkerwijs Bijbels is, is een zeer gevaarlijke ontwikkeling die in
steeds meer kerken plaatsvindt. Waak daarvoor. Laat uzelf niet misleiden door
groepsdruk, gevoelens en/of muziek, maar onderzoek zélf in de Schriften of de dingen die
gezegd worden kloppen of niet. 357
Een glorieus geluid
In twee paragrafen bouwt Hughes voorts op naar zijn crescendo; hij meent dat wij
christenen, net als een muziekinstrument, een uniek geluid kunnen maken voor God. 358
Nu zal ik niet meteen ontkennen dat er een waarheid zit in die vergelijking, maar het is
belangrijk dat we de juiste nuances leggen bij zo’n observatie. Wat het níet betekent, is dat
wij zélf onafhankelijk van God een geluid moeten gaan produceren en dat gaan
interpreteren als iets dat automatisch goed is. We moeten als “instrumenten” primair
afgestemd op God, en we kunnen weten wat Hij wil door Zijn Woord te bestuderen. Onder
leiding van de Heilige Geest, zullen we al biddend en lezend ontdekken wat Hij van ons
wil. Te vaak heb ik al christenen horen roepen dat zij een speciale bediening hebben en
dingen gaan doen die geen grondslag hebben in de Bijbel. Zijn zij bij het maken van dit
“geluid” dan wel goed afgestemd op God?
Hughes sluit het hoofdstuk af met alweer een vreemde observatie. Hij meent dat de
glorie waarover in de Brief aan de Kolossenzen wordt gesproken, spreekt over iets
“verlichtends”, iets wat “aangestoken” of “luidend” is. Dit is compleet uit de lucht getrokken,
want het Griekse lexicon geeft die semantische ruimte nergens. 359
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De kracht van geluid
In deze paragraaf vertelt Franklin dat muziek in de oudheid gebruikt werd om een
verstoorde staat van de mens weer in lijn te krijgen met zijn of haar frequentie. 360 Dit werd
vaak verondersteld het geval te zijn als iemand ziek was. Ze noemt de Islam, maar ook de
Chinese, Egyptische en Griekse culturen als voorbeelden waar men in hogere sferen werd
gebracht om de zieken zogenaamd te helen. Het lichaam moet dan weer gaan resoneren
in haar natuurlijke frequentie, zo meent zij. Ze noemt als voorbeeld Gregoriaanse “chants”,
die gebaseerd waren op de Solfeggio-frequenties, en die transformatieve krachten en
spirituele zegeningen met zich mee zouden brengen.
Wat ik vreemd vind, is dat zij begint met buitenbijbelse bronnen en vervolgens naar
haar pleidooi toe werkt. Waarom is de Bijbel hier niet haar startpunt? Wat heeft Christus
gemeenschappelijk met Belial? 361 Dit zijn praktijken die regelrecht uit het occulte komen,
en ja.. daar bedoel ik ook het Gregoriaanse “chanten” mee. Wil ze dit serieus voorstellen
als een manier om de zieken te genezen? Wil Franklin na de bloederige Reformatie weer
terugkeren naar het braaksel van de Rooms-Katholieke Kerk?

360 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 99
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Hoofdstuk 8: De God-vibratie – Dan McCollam
Aanbiddingsleider Dan McCollam begint zijn hoofdstuk met de vooronderstelling dat de
snaartheorie aan de grondslag ligt van de gehele schepping. Of dit zo is, valt echter nog
maar te bezien. Het is een wetenschappelijk theorie, en die is zeker niet onbetwist. Het
idee dat alles uit kleine snaartjes bestaat, die op het kleinste niveau trillen en waaruit alle
materie is opgebouwd, staat vooralsnog op losse schroeven. Ja, er zijn aanwijzingen die
deze theorie lijken te verifiëren, maar tegelijk zijn er concurrerende modellen die hier en
daar toch vraagtekens zetten, zoals we in hoofdstuk zes 362 hebben gelezen.
Wat wel mooi is, is dat McCollam zijn casus meteen probeert te onderbouwen
vanuit de Bijbel. Of hij hierin slaagt, valt echter nog te bezien. Hij meent dat de vertelling
van de schepping in het eerste hoofdstuk van Genesis ruimte biedt voor vibratie die ten
grondslag ligt aan alle materie. Hiervoor haalt hij dr. Henry Morris van het Creation
Research Institute als autoriteit aan, wat op zich natuurlijk geen verkeerde keuze is.
McCollam meent dat de vertelling van het scheppingsverhaal wat inconsistenties bevat,
die alleen uitgelegd kunnen worden door uit te gaan van een snaartheorie.
McCollam stelt dat de volgorde van het eerste hoofdstuk van Genesis vreemd is. Zo
wordt er al op dag één gesproken over water, een hemel en een aarde, maar McCollam
vindt het vreemd dat de hemel naar zijn idee pas op dag twee geschapen werd, en de
aarde pas op dag drie. 363 Is dat echt zo? Laten we de tekst er eens bij pakken.
“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en
duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was;
en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht
dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was
morgen geweest: de eerste dag. En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden
van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte
dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het
water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. En God
zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het
droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het
samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.” 364
Het idee dat de hemel en aarde pas op dag twee en drie geschapen lijken worden,
kan op diverse manieren worden uitgelegd. Één verklaring is dat alle materie als vormloos
plasma is geschapen, zoals we al eerder bespraken in hoofdstuk zes. 365
Een andere verklaring is dat er in eerste instantie een soort algemeen overzicht
wordt gegeven, en daarna meer specifiek wordt toegelicht over het precieze proces. Net
zoals dat wij zouden zeggen: “Ik heb in het begin van deze week ons huis opgeruimd. Op
maandag ben ik begonnen met de woonkamer, en op dinsdag deed ik de badkamer.
Woensdag heb ik de slaapkamers gedaan en in de dagen erna ben ik alles goed gaan
362 p. 57-62
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stofzuigen, stoffen en schoonmaken.” Wanneer was het huis opgeruimd? Helemaal in het
begin al? Of woensdag pas? Het goede antwoord is natuurlijk: beide. De eerste
beschrijving is meer een algemene aankondiging. Het huis was natuurlijk nog niet meteen
opgeruimd, maar er werd een proces in gang gezet dat woensdag afgerond werd. Na de
algemene aankondiging vertelt de persoon over hoe dit precies is gegaan. Hij wordt als
het ware meer specifiek.
Zo kan het ook bij de schepping zijn gegaan. God kondigt als het ware aan Wie de
Schepper is van hemel en aarde”. Dit is een typische manier om te spreken over één
geheel. Net zoals we spreken over “van Groningen naar Maastricht”, spreekt ook de Bijbel
regelmatig op een dergelijke manier. “Van Dan tot Berseba,” is bijvoorbeeld een uitspraak
die maar liefst tien keer in de Bijbel voorkomt. 366 Hier wordt alles ertussen ook bedoeld,
ofwel; het is de som der delen.
In de tekst wordt overigens gesproken over “hemelen”, een meervoud. In het
Hebreeuwse en ook in het Griekse denken, waren er drie hemelen. De eerste hemel was
de lucht waarin de vogels vlogen, de tweede hemel was de ruimte om onze atmosfeer
heen, en de derde hemel de plek waar God was. We zien dit idee terug in bijvoorbeeld de
tweede brief aan de Korinthiërs. 367 Het scheppingsverhaal spreekt over verschillende
“wateren” en een gewelf ertussen dat “hemel” wordt genoemd. De wateren waren er al,
maar het belangrijkste is dat er scheiding werd aangebracht. Blijkbaar zijn er wateren
bóven de eerste hemel, en de vraag is of hier wolken mee bedoeld worden of dat er een
soort koepel van water of ijs om de aarde heen was vóór de zondvloed. Het had immers
nog nooit geregend tot de zondvloed, 368 de aarde werd namelijk bevochtigd door een
dauw. Enfin, dit opent weer een heel nieuwe discussie, en daar wil ik nu eerlijk gezegd niet
op inzoomen.
Goddelijk partnerschap in creatie
In deze paragraaf spreekt McCollam over hoe de Heilige Geest in het begin als het ware
over de wateren “vibreerde”. 369 Het klopt inderdaad dat het Hebreeuwse werkwoord
“rachaf” daar een semantische ruimte voor biedt, maar de verdere argumentatie van
McCollam eindigt wel op het randje. Hij maakt een sterke casus dat Jezus net als de
Geest bij het scheppingsproces betrokken was; dat alles zelfs door Hem gemaakt is, dat
niets zelfs zonder Hem was gemaakt 370 en dat Hij zelfs alle deeltjes samenhoudt. 371 In
combinatie met wat we al hebben geleerd van Setterfield 372 moet ik zeggen dat we
hiermee tot een verrassend goede conclusie kunnen komen, waar het universum eerst
een vormloze pluk plasma was, maar de Geest hierop trilde en zo alles is ontstaan en
samen wordt gehouden door Jezus. Hierna hint McCollam er echter op dat wij mensen
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, maar stopt vervolgens met verder redeneren
langs deze lijn. 373 Wat wil hij hiermee impliceren? Dat wij als beelddragers, net als God,
ook dingen kunnen scheppen met onze woorden? Hij zégt het niet letterlijk, maar de
zogenaamde kleine goden-doctrine is ook binnen de Bethel-kringen aanwezig. Voor de
zekerheid wil ik die daarom graag hieronder bespreken, en ontkrachten.
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Kleine goden
Een aantal jaren geleden gaf Kris Valloton van Bethel Church een preek met de titel
“Knowing Your Identity as a Child of God”, 374 waar hij kort aanstipt dat Jezus naar zijn idee
spreekt over de christen als Hij het heeft over “Gij zijt goden”, in het evangelie van
Johannes. Is die uitleg echter wel correct? Want wie is die “gij” eigenlijk? Laten we de tekst
er eerst eens bij pakken:
"Ik en de Vader zijn Één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem te
stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader laten
zien. Vanwege welk van die werken stenigt u Mij? De Joden antwoordden Hem: Wij
stenigen U niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk
omdat U, Die een Mens bent, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet
geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als de wet hén goden noemde
tot wie het woord van God kwam, en de Schrift niet van kracht beroofd kan worden,
zegt u dan tegen Mij, Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U
lastert God, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon? Als Ik niet de werken van Mijn
Vader doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de
werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem." 375
Het betreffende vers uit Johannes is echter een citaat uit de Psalmen, zie ook de
originele Bijbeltekst hieronder En een citaat wordt natuurlijk bij voorkeur létterlijk
overgenomen, niet geparafraseerd. En dat is dan ook wat Jezus hier letterlijk doet. U
denkt toch niet serieus dat Hij het woord 'u' hier spreekt tegen de ongelovige en rebelse
Joden in dit hoofdstuk? Want dát zou de eerste logische gedachte moeten zijn, als u het
citaat consequent op Jezus' publiek wil betrekken. Niet de vreemde gedachtensprong die
Valloton hier maakt. Zij vullen het 'u' hier in met de kerk. Maar Jezus praat hier helemaal
niet tegen de kerk! Juist niet! Eerder het tegenovergestelde! Het publiek zijn
schriftgeleerden, Farizeeërs en andere rebelse Joden. In welk parallel universum zijn dat
'goden'? Nee, er is een reden dat Jezus dit vers aanhaalt en het exact zo letterlijk citeert.
Hij wordt beschuldigd van godslastering en daarom wil Hij een punt maken, dat Hij
langzaam opbouwt. Dit citaat maakt daar een onderdeel van uit. We moeten het dus niet
zomaar uit die context gaan trekken en daar een complete theologie op gaan bouwen. Om
te ontdekken wie deze 'goden' zijn, moeten we daarom terug naar het precieze citaat.
"God staat in de vergadering van God, Hij oordeelt te midden van de goden:
Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Sela. Doe
recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.
Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Zij
weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom
wankelen alle fundamenten van de aarde. Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent
allen zonen van de Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere
andere vorst zult u vallen. Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle
volken." 376
De identiteit van deze "goden" ligt verborgen in de rest van deze psalm. Merk bijvoorbeeld
het volgende vers op: "Toch zult u sterven als een mens." Daarin vinden we al een enorme
clou. Blijkbaar zijn dit dus géén mensen. Misschien twijfelt u nog steeds. En daar bent u
374 Valloton, K., Knowing Your Identity as a Child of God
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niet de enige in. Het merendeel van de theologen, vertalers en andere Bijbelgeleerden
denken bij deze elohim aan gewone mensen. Het woord Elohim kennen de meeste
christenen denk ik inmiddels al wel als zijnde het Hebreeuwse woord voor God. Maar
technisch gezien is dat een onvolledige assertatie. Alle uitgangen die eindigen op -im in
het Hebreeuws wijzen op een meervoud. Elohim betekent dus primair Goden. Het feit dat
dit woord voor God in het Oude Testament veelvuldig als een enkelvoud wordt vertaald,
komt omdat het werkwoord dat bij Elohim hoort, in het enkelvoud is. Eigenlijk is het
taalkundig dus een inconsistentie, maar tegelijk heel bijzonder omdat hierin al meteen een
dikke hint zit naar de Drieëenheid. Toch zijn er náást het gebruik van dit woord voor God,
nog een aantal andere overwegingen die theologen maken. Zo is er bijvoorbeeld de
theorie dat elohim (met een kleine letter) verwijst naar de stamoudsten van Israël. Maar
die uitleg zorgt wel voor een hoop problemen, zo legt dr. Michaël Heiser in zijn podcast 377
uit. Deze uitleg is namelijk voortgekomen uit een eisegese van bovenstaande Bijbeltekst
uit Johannes, en dat houdt dus in dat zij eerder geforceerd is op de tekst dan dat zij
daadwerkelijk voortgekomen is uit een exegese, ofwel contextueel geëxtraheerd is.
Er blijft dus eigenlijk maar één geldige uitleg over. En dat is dat het hier gaat over
zeer machtige bovennatuurlijke wezens. Ja, dat leest u goed. Maar bedenk u tegelijk dat
dit wel geschapen wezens zijn. Zij zijn natuurlijk nooit gelijk aan God Zélf. Hij is immers de
God der goden. 378 We noemen dit daarom ook wel 'goden' met een kleine letter. In het
Oude Testament wordt er regelmatig vermelding gemaakt van andere 'goden'. We hebben
de neiging daar snel overheen te lezen en af te doen als 'gekke verzinsels van mensen'.
Dingen die zij zelf van hout of metaal maken en gaan aanbidden. Maar besef u wel dat
hier létterlijke entiteiten achter schuilgaan. Paulus zinspeelt hierop in het achtste hoofdstuk
van de Eerste Korinthebrief. 379 Ook zien we in de tien geboden dat wij geen 'andere
goden' voor Zijn aangezicht mogen hebben. 380 Het zou gek zijn als God dit zo expliciet
noemt en het eigenlijk maar "onschuldige" beeldjes zijn die op zichzelf niks kunnen. Zoiets
als: "Kijk uit voor die niet-bestaande gnomen als u door de woestijn reist." Zie het als een
no-fly zone. God waarschuwt Zijn volk bij wijze van spreken door te zeggen dat zij dat
gebied niet moeten betreden, omdat het daar gevaarlijk is. Ik weet niet of u weleens een
bezeten persoon hebt gezien, maar geloof me.. Het occulte is inderdaad geen gebied dat
u wilt betreden!
Dr. Heiser legt in zijn boek The Unseen Realm uit hoe dit allemaal zo is gekomen.
Want heeft God die afgoden dan geschapen? Dat is toch gek? Nee. Heiser legt uit dat
deze wezens ooit goed geschapen waren. In Job 381 lezen we bijvoorbeeld dat de
'kinderen van God' juichten toen de aarde gegrondvest werd. We kunnen hier onmogelijk
mensen lezen, omdat de mens pas werd geschapen toen de aarde al gegrondvest wás,
op dag zes. De wezens die hier genoemd worden, moeten wel een soort engelachtige
entiteit zijn. Bovennatuurlijke wezens, van een heel hoge orde. Maar het ging mis. In het
zesde hoofdstuk van Genesis lezen we daar bijvoorbeeld over. Deze 'zonen van God'
gingen zich seksueel te buiten aan de dochters van mensen en in de brief van Judas 382
staat dat die engelen daarom ook geboeid in de duisternis opgesloten zitten. Heiser
maakt in zijn boek daarom een zeer krachtig en buitengewoon goed onderbouwd pleidooi
voor iets wat we de 'vergadering van de goden' kunnen noemen. We zien dit idee al in de
377 Dr. Heiser, M.S., John 10, Gods or Men?
378 Deuteronomium 10:17
379 1 Korinthe 8:4-5
380 Exodus 20:3
381 Job 38:7
382 Judas 1:6
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Psalmen, hoewel de Herziene Statenvertaling dat eigenlijk niet goed gevat heeft. "Elohim
staat in de vergadering van elohim", staat er eigenlijk. God heeft volgens Heiser een groep
van zeventig elohim om Zichzelf heen aangesteld, niet omdat Hij advies nodig heeft, maar
omdat God een God van liefde is en blijkbaar dingen samen wil doen, tot op zekere
hoogte. Vergelijk het met onze eigen behoefte om familie om ons heen te hebben.
Gewoon, omdat het fijn is. Een grondslag hiervoor vindt Heiser in Deuteronomium, waar
de Griekse Septuagint een alternatieve lezing geeft van een sleutelvers.
"Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams
kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld
overeenkomstig het aantal engelen van God." 383
Om te ontdekken hoeveel van deze engelen of 'zonen van God' er zijn, kunnen we
simpelweg de volken tellen die in het tiende hoofdstuk van Genesis genoemd worden, vlak
na de zondvloed. Dit zijn er zeventig. In die tijd bestond Israël nog niet, dus het zou een
gekke lezing van dit vers uit Deuteronomium zijn om te infereren dat God toen al het
erfelijk bezit uitdeelde aan de hand van het aantal Israëlieten, zoals de Herziene
Statenvertaling en eigenlijk de meeste vertalingen vertellen. In het elfde hoofdstuk van
Genesis gaat het echter wéér mis. Nimrod stichtte de stad Babel 384 maar had daar een
poort gevonden naar God (Bab-El betekent in het Akkadisch dan ook 'poort naar God') en
om die reden is God er dan ook zo gebrand op om dit proces te stoppen. 385 Nimrod werd
een geweldenaar. 386 Een gibbor, 387 staat er in het Hebreeuws. Ditzelfde woord wordt ook
genoemd in verband met de afstammelingen van de gevallen engelen uit Genesis. 388 Nu
is het niet zo dat gibbor altijd een slechte connotatie heeft, want David wordt in 2 Samuël
389
ook een gibbor genoemd. Maar het geeft wel te denken, wanneer we alle informatie
rondom Nimrod in ogenschouw nemen. Want het tiende hoofdstuk van Genesis stelt dat
Nimrod een groot jager (van mensen, vertellen diverse andere Joodse geschriften) werd
voor het aangezicht van God. 390 Het Hebreeuws hier biedt echter ook ruimte voor een
alternatieve lezing. Dat Nimrod een groot jager werd en vrij letterlijk als een doorn in het
aangezicht van God 391 werd, zoals bijvoorbeeld ook het zesde hoofdstuk van Genesis 392
vermeldt in soortgelijke termen. Zou het kunnen dat Nimrod een soort apotheosis 393
onderging? Iets wat veel occultisten 394 ook maar al te graag zouden willen en om die
reden Nimrod als een van de belangrijkste personen in hun 'theologie' zien?
Enfin, het is deze rebellie waartegen God Zich uitspreekt in de voornoemde Psalm,
zo stelt Heiser. De zeventig elohim maakten misbruik van hun posities en lieten zich
aanbidden door mensen zoals Nimrod. De hele Bijbel door wordt dit dan ook een
terugkerend thema: Aanbid geen andere goden! "Hoezo, zijn die er dan?" vraagt u zich
misschien nog steeds af. Nogmaals, het zou raar zijn als God er zo op gebrand is om Zijn
volk dit te verbieden als dit gewoon slechts stukken hout of metaal zijn. Nee, er schuilen
383 Deuteronomium 32:8, LXX
384 Genesis 10:10
385 Genesis 11:6-7
386 Genesis 10:8
387 Blue Letter Bible, gibbor
388 Genesis 6:1-4
389 2 Samuël 17:10
390 Genesis 10:9
391 Blue Letter Bible, panim met daarbij het voorzetsel lamed, wat in betekent.
392 Genesis 6:11
393 Encyclopedia Britannica, apotheosis
394 Dr. Woodhead, D, Nimrod, the Founder of the Occult and Babylon
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échte malafide entiteiten achter en God oordeelt hen dan ook in deze Psalm. Hij vertelt dat
ondanks dat zij goden genoemd worden, zij zullen sterven als mensen. Dat is blijkbaar
onderdeel van hun straf. En overweeg hier nog eens de alternatieve versies. Zou God
tegen de oudsten van Israël zó uitvallen, in de tijd van David en Asaf, de schrijver van
deze psalm? Of tegen Zijn kerk, zoals Kris Valloton beweert? De context laat duidelijk zien
dat er iets anders aan de hand is dan wat Valloton meende te ontdekken in deze tekst. Hij
is juist bóós op hen! Misschien bent u nog niet overtuigd. Dat is begrijpelijk. Ik heb om
deze paragraaf niet nodeloos lang te maken, slechts enkele teksten gebruikt om mijn punt
te maken. Maar er zijn talloze andere teksten waaruit blijkt dat God een soort vergadering
om Zich heen heeft. 395 Dr. Heiser legt dit tot in detail uit in zijn boek The Unseen Realm,
maar bijvoorbeeld ook in de zevendelige serie Divine Council 101. 396
Wáárom noemt Jezus deze tekst dan nu eigenlijk? Simpel. Hij wil een punt maken.
De Joden beweerden dat Hij God lasterde door te zeggen dat hij God is. Jezus wilde heel
simpel laten zien dat het idee van zonen van God of "goden" niet vreemd is in de Bijbel, en
citeert daarom uit deze Psalm. Maar dat niet alleen. Hij bouwt op naar een climax. Want
Hij wil Zichzelf niet alleen gelijkstellen met hen, nee. Hij beweert dat Hij méér is dan deze
lagere elohim, deze lagere godenzonen. Hij wijst hen in de latere verzen 397 namelijk op
Zijn werken en hoe die werken ervan zouden moeten getuigen dat Hij méér is dan hen.
Ook verwijst Jezus in deze verzen impliciet naar Exodus, 398 waar staat dat de Naam van
God in de Engel van de Heer is, wat een verwijzing is naar een gepreïncarneerde Jezus.
We kunnen dus tot de slotsom komen dat Jezus' citaat onderdeel is van dit geweldige
pleidooi om zijn toehoorders te laten zien dat Hij écht de Zoon van God is met een
hoofdletter. Ook hebben we ontdekt dat dit citaat niet verwijst naar Zijn tegenwoordige
publiek of naar de kerk, maar juist naar de entiteiten die in de betreffende Psalm genoemd
worden, toen de kerk nog niet eens bestond. Bovendien is God boos op die wezens! Om
die reden kunnen we het idee dat wij christenen 'kleine goden' zijn, naar de prullenbak
verwijzen.
Cymatiek
Franklin vertelt in deze korte paragraaf over de wereld van cymatiek. 399 Wat ze er niet bij
vertelt, is dat de bedenker van deze term, Hans Jenny, regelrecht uit de wereld van
antroposofie komt. 400 Hij was ook jaren belast met de medische zorg voor de vrouw van
de oprichter van de antroposofische beweging, Rudolf Steiner. Door middel van onder
andere klankschalen meende Jenny mensen te kunnen genezen. Het idee was dat de
frequenties van deze schalen harmonie brachten in een verstoorde lichamelijke toestand.
Ook wordt hierbij soms elektro-acupunctuur of stemvorken gebruikt. Het zou niet direct
genezen, maar de optimale omstandigheden voor het lichaam creëren om te kúnnen
genezen. Hoewel de wetenschap de werking ervan betwijfelt, wordt geclaimd dat door
deze techniek terminale zieken zijn genezen. Het zou gebruikt kunnen worden voor
tumoren, inwendige kneuzingen, verkalkte botten, bacteriële of virale infecties en andere
problemen, zo claimt men. 401

395 Job 1:6-12, 2:1-7, 1 Koningen 22:19-23, etc.
396 Dr. Heiser, M.S., Divine Council 101
397 Johannes 10:37-38
398 Exodus 23:20-22
399 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 110
400 Prokofieff, S.O., Rudolf Steiner, Fragment of a Spiritual Biography, p. 204
401 Encyclopedia.com, Cymatic Therapy
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Alsof dit nog niet zorgwekkend genoeg is, vertelt Franklin ook nog eens over een
apparaat dat uitgevonden was door Jenny, dat zeer nauwkeurige geometrische vormen
kon maken als er klinkers of tonen uitgesproken werden, en noemt daarbij als de “heilige
talen” niet alleen Hebreeuws, maar ook Sanskriet, Egyptisch en Tibetaans, talen van diep
in het occultisme gewortelde culturen. Waarom zijn deze talen naar haar idee “heilig”?
Tibetaans keelzingen is een Boeddhistische techniek die stevig gevestigd is in CentraalAzië, 402 en we kunnen ons dus afvragen waarom Franklin zoveel waarde hecht aan deze
“heilige klanken”. Ze geeft aan dat de machine bij moderne talen niet dezelfde resultaten
gaf en dat het gebruik van “heilige klanken” en “heilige teksten” de fysieke realiteit
schijnbaar getransformeerd kan worden. Ten slotte vertelt ze nog dat graancirkels soms in
dezelfde patronen zijn gevonden, en denkt dat dit mogelijk te verklaren is door
geluidsfrequentie-anomalieën. 403
Ik kan hier weinig anders meer aan toevoegen dan te zeggen dat ik het heel
vreemd vind dat Franklin deze overduidelijk occulte technieken aanprijst als iets wat de
christen verder zou moeten onderzoeken. “Onderzoek alles en behoudt het goede” 404
betekent niet dat we actief alles moeten uitproberen, maar geeft meer aan dat we, indien
we per ongeluk iets tegenkomen waarvan we het vermoeden hebben dat het niet klopt, dit
naast de Schrift leggen en er een juist geestelijk oordeel over vellen. Dit vers wordt
specifiek genoemd in context van het controleren van profetieën. Het is geen mandaat om
alles dan ook maar gelijk uit te proberen, dat is een perversie van de tekst. Anders zouden
we het uitproberen van drugs of allerlei seksuele uitspattingen ook goed kunnen keuren,
en dat is iets wat de Bijbel natuurlijk overduidelijk verbiedt. 405

402 Encyclopedia Britannica, Throat Singing
403 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 110-111
404 1 Thessalonicenzen 5:20-21
405 Galaten 5:13-21
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Hoofdstuk 9: Ontmoetingen met Engelen – Cal Pierce
In dit hoofdstuk 406 zien we een schoolvoorbeeld van waar éénverstheologie toe kan
leiden. Cal Pierce vertelt hier dat hij in een Psalm 407 las dat “engelen gestuurd worden
door God om degenen die zaligheid beërven, te dienen.” Hij maakt hieruit op dat engelen
dus soort klusjesmannen moeten zijn voor ons. Al eerder hebben we besproken dat dat zo
niet werkt. 408 Het is God Die de orders uitdeelt aan deze engelen, niet wij. Ook al dienen
zij ons, ze doen dat op bevel van God en niet op bevel van ons. Hij is de Koning, en net
zoals dat we bij onze eigen koning Willem-Alexander op bezoek zouden gaan, kunnen we
niet eisen dat de bedienden in dat paleis ons even zullen masseren, onze haren knippen
of wat dies meer zij. Híj is hun baas, niet wij. Wie zijn wij dat wij denken hen aan te kunnen
sturen? Ook al bedienen zij ons namens de koning, het maakt ons geen eigenaar van
deze entiteiten.
Pierce vertelt dat hij daarna een “engel” tegenkwam, die vertelde dat hij de energieengel was. Na een kort gesprek wilde deze “engel” hem een “water-auto” laten zien, en
haalde een boekrol op. Op deze boekrol stond een blauwdruk voor een auto die op water
reed. Pierce schreef vier pagina’s aan notities over dit ontwerp, zo vertelt hij. 409 Ik vraag
me persoonlijk stellig af waarom God een engel stuurt die zich bezig houdt met hoe wij
mensen ons zouden moeten verplaatsen, want in mijn Bijbel lees ik dat engelen zich
vooral bezig houden met het vertellen aan mensen hoe God mensen kan redden voor de
eeuwigheid. Ook vraag ik me af waarom God deze engel zou sturen om deze aarde “een
betere plek” met waterauto’s te maken, terwijl we weten dat de aarde zoals wij die nu
kennen juist nog zal verbranden, 410 en er een nieuwe aarde zal komen. 411
Geluid, licht en energie
Hij zegt verder dat een andere man hem later vertelde over hoe hij naar de hemel was
geweest en liet zien hoe hij vierdimensionale objecten kon bouwen met behulp van geluid.
Bijzonder genoeg hebben we over zowel de waterauto als het vierdimensionale huis nog
niets in de krant gelezen, maar vooruit. De “waterauto”, zoals Pierce deze beschrijft, is
overigens iets anders dan een waterstofauto, die aangedreven wordt door waterstof. Dit
scheikundige element is geen element dat zo in de natuur gevonden wordt, maar wordt
door middel van een chemische reactie geïsoleerd voordat het gebruikt kan worden als
brandstof. 412 Dat is een proces dat op zichzelf al veel energie kost, dus om nu te zeggen
dat een waterstofauto op water rijdt en weinig energie kost, is simpelweg onwaar. 413
Nog weer later ontmoette Pierce naar eigen zeggen een indiaan die vertelde over
sonoluminescentie; geluiden die licht creëren. Dit is een kortstondig effect dat enkel in een
chemische vloeistof kan worden gedaan, en hoge temperaturen kan bereiken. 414 Dit
bracht Pierce ertoe om nu ook eens te kijken hoe geluid een rol kon spelen in het
bedenken van de waterauto. De auto waar Cal Pierce over spreekt, is tot op de dag
vandaag echter nog steeds geen realiteit geworden.
406 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 112
407 Pierce noemt hier Psalm 91, maar eigenlijk is dit vers afkomstig uit Hebreeën 1:14.
408 p. 46
409 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 112-113
410 2 Petrus 3:10
411 Openbaring 21:1
412 Encyclopedia Britannica, hydrogen
413 ANWB, Waterstofauto: Hoe werkt het?
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De kracht van het gesproken woord
In deze paragraaf zegt Pierce dat God hem allerlei dingen begon te leren over geluid en
de kracht van het gesproken woord door middel van Zijn engel. De engel vertelde hem
schijnbaar dat de mens net als God woorden kan spreken die scheppingskracht hebben.
Dit is precies wat ik al vermoedde in het vorige hoofdstuk, waar McCollam sprak over dat
wij christenen beelddragers zijn, maar toen stopte met door te redeneren langs die lijn.
Blijkbaar is deze gedachte in Bethel-kringen dus niet ongebruikelijk. Volgens Pierce
kunnen wij met deze woorden van scheppingskracht de engelen aansturen, iets wat we
hiervoor al uitgebreid ontkracht hebben.
De Schumann-resonantie
Franklin noemt in deze korte paragraaf de zogenaamde Schumann-resonantie als
suggestie voor de christen om verder te onderzoeken. Het klopt dat Winfried Otto
Schumann in de jaren ‘60 heeft aangetoond dat er pieken in het elektromagnetisch
spectrum zijn die in de aardatmosfeer voorkomen, 415 maar de bewering dat deze
resonanties invloed uitoefenen op levende organismes, is nooit wetenschappelijk
aangetoond. Het onderzoek hiervoor berust op slechts het werk van één wetenschapper;
Michael Persinger. 416 Het stikt op internet inmiddels van de organisaties die de
zogenaamde Schumann-resonantie nu utiliseren om hun occulte praktijken aan de man te
brengen, en ik zou er dan als christen dan persoonlijk ook ver van weg blijven. Laten wij
ons voor ons welzijn toch richten op Jezus, dé Heelmeester. We mogen tot Hem bidden
voor genezing 417 en ook vragen voor een diepe rust in onze ziel, die alle verstand te
boven gaat. 418

415 NASA, Schumann Resonance
416 Persinger, M.A., Schumann Resonance Frequencies Found Within Quantitative Electroencephalographic Activity:
Implications for Earth-Brain Interactions
417 Jakobus 5:13-18
418 Filippenzen 4:6-7
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Hoofdstuk 10: Spirituele synesthesie – Larry Randolph
Gods nieuwe geluid
Nu is de beurt aan voorganger Larry Randolph om een bijdrage te leveren aan dit boek.
Randolph trapt af met te delen dat hij gelooft dat wij christenen op het punt staan om
Pinksteren op een heel nieuw niveau en in een heel andere mate zullen gaan beleven. Het
originele Pinksterfeest moet hierbij gezien worden als een soort onderpand. 419
In de volgende alinea vervolgt hij: “Hoewel ik dit soort uitspraken verwelkom, is wat
we écht nodig hebben, iets te ervaren dat deze proclamaties overstijgt.” Randolph geeft
verder aan dat we God moeten gaan ervaren met ál onze spirituele, emotionele en fysieke
zintuigen. Hij is hongerig naar iets nieuws vanuit de hemel te ervaren. “Nu! Niet later!” 420
roept hij, als een ongeduldig kind dat aan tafel zit te wachten op zijn toetje.
Ik hoop dat u hiermee meteen al inziet wat er mis is met deze houding. Wie zou het
middelpunt van aanbidding moeten zijn? Is dat niet God Zélf? Of zetten we onszelf in het
centrum van plezier, genot, en wat dies meer zij? Te vaak zie ik binnen de evangelische en
pinksterbeweging een dergelijke houding, waar geestelijke volwassenheid of ervaring
wordt afgemeten aan de hand van hoeveel uitzonderlijke spirituele belevenissen iemand
heeft meegemaakt. Het lijkt er vaak niet meer te gaan om wat God nu precies van de hele
ervaring vindt, maar wat zij ervan vinden. Kregen we er een kick van? Is een dienst niet
geslaagd als er geen mensen hevig schuddend in extase omvielen, maar daarna amper
meer weten waar de preek nu precies over ging? Of is een dienst geslaagd als een
spreker het woord van God op een duidelijke manier weet te communiceren, waardoor
iedereen op die plaats tot geloof komt in het verzoenend offer van Jezus voor hun zonden,
waardoor zij eeuwig leven ontvangen en een leven beginnen te leven dat vol aanbidding is
voor Hem?
Is het niet egocentrisch om alle ervaringen af te meten naar wat wíj ervan vinden?
Zou het niet beter zijn om ons af te vragen wat God ervan vindt? Wat Zijn woord erover
zegt? En zijn wij wel in een positie om dit soort dingen te claimen, zoals Randolph lijkt te
doen als hij “Nu! Niet later!” roept? God is de Gever, wij zijn ontvangers, geen nemers. Ik
geloof zeker dat er een plek is om God te vragen om zaken, maar laten we ons er
alstublieft bij neerleggen als het antwoord “nee” is, en andere zinvolle zaken gaan doen
voor Hem. 421
Randolph meent verder dat de discipelen zich op de eerste Pinksterdag dronken
voelden, en dat zij in hemelse talen spraken. 422 Laten we echter eens kijken wat de Bijbel
daarvan zegt. Voelden zij zich écht dronken? En spraken zij een hemelse taal? Of spraken
ze in ándere talen, zoals Egyptisch, Farsi en Arabisch?
“En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind
bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige
windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen
als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden
allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de
419 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 119
420 Ibid.
421 2 Korinthe 12:7-10
422 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 120
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Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende
mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam
de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal
spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden
tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij
hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parthen, Meden
en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus
en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook
de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en
Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij
waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander:
Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. Maar
Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot
hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en
laat mijn woorden tot uw oren doordringen: deze mensen zijn namelijk niet dronken,
zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat
gesproken is door de profeet Joël.” 423
In de onderstreepte gedeeltes is duidelijk te zien dat de discipelen weliswaar in
andere talen spraken, maar dat dit gewoon bestaande talen waren die de omstanders uit
Arabië, Egypte en Medië konden verstaan. Ook was het niet zo dat zij dronken waren of
zich zo voelden, zoals Petrus aangeeft in de laatstgenoemde verzen. Degenen die buiten
zichzelf waren en in onzekerheid, waren de omstanders, die in de verzen ervoor genoemd
werden, en zoals ook duidelijk te zien is aan de reactie die erop volgt: “Wat wil dit toch
zeggen?” Petrus wist prima wat dit wilde zeggen, en legt het in de opvolgende verzen dan
ook haarfijn uit: “Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël.”
Het is belangrijk dat we de Bijbel heel nauwkeurig bestuderen, en niet zelf dingen in
gaan vullen. Dat zorgt er namelijk voor dat zaken een eigen leven gaan leiden, en geeft
heel nieuwe leringen die gebaseerd zijn op één uit de context gerukte tekst. Zo is er de
leer dat wij “dronken in de Geest” kunnen zijn, en derhalve blatend als een schaap of
blaffend als een hond over het podium mogen kruipen elke zondag, een lering die nérgens
in de Bijbel terug is te vinden. Naast bovenstaande tekst wordt daar ook vaak een tekst uit
Efeze als prooftext voor gebruikt.
“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is,
maar word vervuld met de Geest.” 424
Er staat echter niet dat wij dronken moeten worden met de Geest, maar vervuld met
de Geest. Ook in het originele Grieks staan er twee heel andere woorden genoemd. Bij het
“dronken van wijn” zijn, staat het Griekse woord methysko, en bij het “vervuld met de
Geest” wordt het woord pleró genoemd. 425 We moeten dus juist níet dronken worden of
ons zo gedragen, is wat Paulus op diverse plekken in het Nieuwe Testament schrijft. 426
Dan de tongentaal, een gevoelig onderwerp binnen veel gemeenten. Zoals we al in
het voorbeeld van die Pinksterdag in Handelingen zagen, is “tongen” gewoon een manier
423 Handelingen 2:1-16
424 Efeze 5:18, HSV
425 Blue Letter Bible, Efeze 5:18
426 1 Korinthe 14:33, 40
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om aan te geven dat er in andere talen gesproken werd. Dit zijn gewoon normale talen, die
ook voor andere omstanders prima te begrijpen waren. Het was niet dat typische
gebrabbel dat we vandaag in veel kerken kunnen horen. “Ja, maar de tongentaal waarover
Paulus spreekt in de Eerste Korinthebrief is écht wel iets heel anders, hoor!” zegt u
wellicht. Laten we dat eens onderzoeken.
De benaming “tongentaal” is eigenlijk een beetje dubbelop. Het woord “tong” was in
de tijd van de King James Vertaling tevens een synoniem voor “taal”. Ook de vertalers
erna zijn doorgegaan met die traditie, en hebben dit vaak als “tongen” vertaald, terwijl
“vreemde talen” beter zou zijn. Het Griekse glossa , wat primair inderdaad iemands
letterlijke tong betekent, wordt op andere plekken in het Nieuwe Testament namelijk ook
gewoon gebruikt om aan te duiden dat het over een andere taal gaat. In het boek
Openbaring vinden we maar liefst 7 teksten waaruit duidelijk wordt dat het hier absoluut
niet over tongentaal gaat, of over een letterlijke tong. 427
Ook over de “tongen” uit de Eerste Korinthebrief 428 is veel meer te zeggen, als we
alle details goed bestuderen. Zo spreekt lang niet iedereen in tongen, zoveel wordt
duidelijk als we de retorische vraag van Paulus analyseren.
“Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen?
Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?”

429

De vraag die Paulus hier stelt, begint in het Grieks met “mè”, wat aangeeft dat er
alleen met een negatief antwoord geantwoord kan worden. 430 Ook is tongentaal niet per
sé een engelentaal, iets wat nog weleens opgemaakt wordt uit een andere tekst uit de
Eerste Korinthebrief.
“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde
niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden.” 431
Merk op dat Paulus hier spreekt over zowel talen van mensen als de talen van
engelen. Het is een zogenaamde hyperbool, waar Paulus wil laten zien dat zelfs de
overtreffende trap van talen nog niet voldoen aan wat God werkelijk verlangt: liefde.
Paulus’ uitgangspunt is de talen van mensen, wat een reactie lijkt op het verlangen bij de
gemeente van Korinthe om indruk op de ander te maken met zijn of haar geestelijke
gaven. We moeten onze geestelijke volwassenheid echter niet afmeten naar de mate
waarin wij geestelijke gaven of ervaringen hebben ontvangen, maar naar de liefde die wij
hebben, zo lijkt de boodschap. De engelentaal waarover Paulus spreekt is dus een
hyperbolische, hypothetische taal, waarvan we ons stellig af kunnen vragen of mensen die
überhaupt wel kunnen spreken. Een mogelijke hint daarnaar vinden we in de Tweede
Korinthebrief.
“Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam
gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo
iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het
in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij
427 Openbaring 5:9, 7:9, 10:11, 11:9, 13:7, 16:10 en 17:15
428 1 Korinthe 12-14
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430 Blue Letter Bible, mè
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werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het
een mens niet is geoorloofd uit te spreken.” 432
Het is natuurlijk maar de vraag of Paulus het hier over engelentaal had, of gewoon
over woorden van God die daar uitgesproken waren, maar laten we in elk geval niet
automatisch aannemen dat tongentaal een engelentaal is. Uit het voorbeeld van
Handelingen zagen we al dat omstanders het gewoon konden interpreteren, dus het is in
elk geval een menselijke taal. Ook in de Korinthebrief is sprake van een taal die door
mensen verstaan kan worden, zo wordt duidelijk als we de brief verder bestuderen.
“In de wet staat geschreven: Door mensen die een andere taal spreken, en door
andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren,
zegt de Heere. Zo zijn de andere talen dus tot een teken, niet voor hen die geloven,
maar voor de ongelovigen, en zo is de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor
hen die geloven.” 433
Het is een teken voor hen die niet geloven, vertelt Paulus hier. “Tongentaal” is dan
ook een vervulling van een oude profetie van Jesaja, 434 die Paulus ook citeert om dit punt
te onderbouwen. En áls dit dus een teken is voor ongelovigen, zouden ze (indien het de
moedertaal betreft die zij zelf spreken) het dus ook gewoon kunnen verstaan. Het is
derhalve een menselijke taal, zo zien we ook hier weer. Ook lijkt Paulus erop te hinten dat
deze gave op den duur weer op zal houden.
“De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan
worden.” 435
Welke termijn Paulus precies in gedachten heeft voor het ophouden van deze
gaven, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft hij hier de eeuwigheid in gedachten,
aangezien de volgende verzen aangeven dat “wanneer het volmaakte gekomen is, zal wat
ten dele is, tenietgedaan worden.” Ook kunnen we denken aan de periode dat de
apostelen hier op de aarde rondliepen als uitgangspunt, zoals we al in het eerste
hoofdstuk alreeds hebben besproken. 436
Zoals u wellicht hebt opgemerkt, heb ik een tekst over “tongentaal” overgeslagen.
Dat heb ik bewust gedaan. Met de context die we nu dankzij al de voorgaande teksten
hebben, zijn we klaar om die tekst goed te begrijpen.
“Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God,
want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.” 437
Paulus opent het hoofdstuk door als het ware te zeggen dat profetie als “intelligente
taal” veel handiger is om te gebruiken tijdens de eredienst, omdat alle aanwezige
gelovigen het kunnen verstaan. De “onintelligente taal” van tongen (vreemde talen) is
helemaal niet geschikt om tijdens de diensten te gebruiken, tenzij er een vertaler
432 2 Korinthe 12:2-4, HSV
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(interpretator) aanwezig is, om de boodschap te vertalen. Als iemand dan tóch in deze taal
spreekt, zal niemand van de aanwezigen het verstaan, enkel God. Enkel de persoon zélf
wordt erdoor opgebouwd, omdat de rest het niet kan verstaan, als er geen vertaler is.
Ziet u nu dat, wanneer we de context uitgebreid uitpluizen, we een veel duidelijker
beeld krijgen van wat “tongentaal” nu precies is en ook wat het niet is? Door enkel één
vers los uit die context te rukken, krijgen we een vertekend beeld dat een heel eigen leven
gaat leiden, en kan resulteren in het gekste gebrabbel en wanorde tijdens de eredienst,
iets wat Paulus juist uit alle macht probeert te bestrijden in precies deze brief.
Geluidservaringen
Randolph vertelt dat hij ontdekte dat er zoiets bestaat als synesthesie; het gelijktijdig
ervaren van diverse zaken, met diverse zintuigen. Maar liefst 3 tot 4% van de
wereldpopulatie schijnt dit te kunnen, zo vertelt hij. Volgens Randolph ervoeren de
discipelen en omstanders tijdens die Pinksterdag ook synesthesie; zij hoorden namelijk
een geluid als een harde wind, wat leidde tot allerlei andere ervaringen.
Dit is echter een incorrecte voorstelling van zaken; want synesthesie is altijd
aanwezig bij personen die deze eigenschap bezitten, niet incidenteel. Ook is het geen
collectieve ervaring, zoals Randolph zelf al aangeeft door te zeggen dat slechts 3 tot 4%
van de mensen deze eigenschap heeft. De ervaring tijdens de Pinksterdag is dus
significant anders, in dat het een collectieve én incidentele ervaring was. Synesthesie is
niet collectief én altijd aanwezig bij degenen die deze kwaliteit bezitten.
Verder dan het familiaire bewegen
Larry noemt in deze paragraaf de mogelijkheid dat de discipelen behalve het geluid te
horen, de rest van de ervaring helemaal had kunnen missen, als zij niet openstonden voor
de synesthetische respons. 438 Dat is natuurlijk complete nonsens. Ze hadden totaal geen
invloed op de vuurtongen die aan de discipelen gezien werden, dit was duidelijk een
initiatief van God Zélf en niet van de aanwezigen. 439 Ook waren de sceptische reacties
van sommige omstanders 440 nu niet bepaald een teken van een goed afgestelde
synesthetische barometer. Dit was overduidelijk een gave van God aan de discipelen en
omstanders, en er was niets waarmee ze zelf bijdroegen aan een hogere ervaring van dat
gegevene.
Larry Randolph wil ons met deze paragraaf aanleren om meer gericht te zijn op
onze zintuiglijke waarnemingen. De Bijbel wil ons juist leren om ons primair te richten op
God. Dan komen die ervaringen, indien God dat belangrijk vindt voor ons, vanzelf wel,
daar ben ik van overtuigd. Zoekt eerst het koninkrijk van God, en dan ontvangt u de rest
erbij. We moeten ons richten op Zijn woord als maatstaf voor onze ervaringen, en niet
andersom. We moeten het paard niet achter de wagen spannen, als ik zo vrij mag zijn me
zo uit te drukken. Te vaak zie ik in kerken “gevoelschristenen”, die alles waar ze mee
geconfronteerd worden afmeten aan wat ze erbij “voelen”. Geloof is echter geen gevoel,
hoewel er natuurlijk wel ruimte mag zijn voor gevoelens binnen het geloof; we zijn immers
geen machines. Nee, de schrijver van de Hebreeënbrief geeft een heel duidelijke definitie
van wat geloof is, en daarin wordt niets gezegd over gevoelens.
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“Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” 441
Zelfs het Bijbelse “hopen” dat hier genoemd wordt, is niet het hopen dat mensen
bedoelen als ze het hebben over “Laten we het beste er maar van hopen”. Nee, in die tijd
werd met het Griekse elpis een absolute zekerheid bedoeld, waarnaar hevig verlangd
werd. We hebben hier reeds in het eerste hoofdstuk over gesproken. 442 Onze
geloofszekerheid komt dus niet van wat wij voelen, maar van wat wij weten. Denk nog
eens terug aan hoe Petrus reageerde op de ervaring van Pinksteren. Hij wist dat dit was
waar de profeet Joël over had gesproken, omdat hij de Schriften uitgebreid had
bestudeerd. Zodoende kon hij de ervaring controleren aan de hand van wat de Bijbel hier
al eerder over had geschreven. Zo ziet u dat we niet de ervaring zélf moeten gebruiken als
toetssteen, maar de Schrift.
Afstellen op Gods bandbreedte
Randolph stelt voor dat wij christenen als eerste af moeten stemmen op de geestenwereld
met al onze zintuigen. 443 Voorts noemt hij dat we ons ook uit moeten strekken naar meer
van Gods Geest, maar is het niet vreemd dat hij het over de geestenwereld heeft? Er staat
niet geestelijke wereld, maar geestenwereld. Verder meent Randolph dat wij christenen de
creatie kunnen gebruiken om Gods stem te verstaan. Hij noemt als voorbeeld dieren,
stenen en de wind, die naar zijn idee met ons kunnen communiceren. 444
Ik wil Larry er echter graag aan herinneren dat wij ons ver van dit soort dingen
vandaan moeten houden. Ja, Gods schepping “getuigt” tot ons dat er een Schepper is, dat
maakt Paulus heel duidelijk in de Brief aan de Romeinen. Het is echter niet zo dat de
schepping tot ons zou moeten spreken. Was het niet een slang die tot Eva sprak? En
verbood God ons niet om “wolken te duiden”? 445 Wat Randolph hier voorstelt, is heel
zorgwekkend en gevaarlijk voor een christen om te doen. In plaats van ons open te stellen
voor de geestenwereld en alles wat we in de natuur kunnen vinden, stel ik voor dat we
onze sensoren afstemmen op het geschreven woord van God, de Bijbel, en al onze
ervaringen daaraan te toetsen.
Hij geeft verder aan dat de New Agers naar zijn idee zijn als de Filistijnen die de ark
stalen van de Israëlieten. 446 Dat is echter een heel vreemd vergelijk. Het stelen van de ark
bracht de Filistijnen enkel en alleen ellende. Dit terwijl New Agers veel technieken
gebruiken die hen wel degelijk helpen, gek genoeg. Ook de tovenaars van farao konden
wonderen doen, 447 hoewel de effecten ervan inferieur waren aan de wonderen die God
door Mozes en Aäron deed. Het is inderdaad zo dat New Age-technieken zoals yoga en
meditatie mensen op de lange duur veel ellende brengen, zo wezen diverse studies uit, 448
maar om het nu te vergelijken met het stelen van de ark, gaat wel ver. Randolph wil met dit
punt dan ook duidelijk maken dat er een “bonafide origineel” is, iets wat we uitgebreid
ontkracht hebben in hoofdstuk 5.
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Het geluid van Zijn stem
Randolph beweert ook dat hij op zijn 24 e God heeft gezien, nadat hij in de geestenwereld
was opgenomen, alwaar Hij op Zijn troon zat. Hij merkte op dat de hemelen en aarde klaar
waren om te vluchten, omdat zij Zijn glorie niet konden aanschouwen. 449 Het is bijzonder
dat dit dan weer niet gold voor Randolph. Hij geeft weliswaar aan dat hij niet durfde te
kijken, maar mijn vraag aan Larry is dan: “Hoe weet je dan dat dit God was?” Sowieso is
een ervaring geen zekerheid dat iets van God komt. Er is namelijk ook een engel van het
licht die best heel overtuigend kan zijn. 450 Laten we de Bijbel als toetssteen gebruiken
voor zo’n ervaring.
Larry geeft aan dat hij zich in de dagen na deze ervaring dronken voelde en dat zijn
binnenste schudde. Zijn lichaam was zo zwak dat hij amper kon lopen, vertelt hij. 451
Belangrijk om hierbij op te merken is dat slachtoffers van zogenaamde alien encounters of
abductions (ontmoetingen of ontvoeringen door buitenaardse wezens, in essentie gewoon
demonen die zich als zodanig presenteren) ook soortgelijke ervaringen beschrijven. Al
Witherspoon beschrijft in de documentaire Disclosure van christelijke documentairemaker
L.A. Marzulli 452 hoe hij en een passagier een gloeiende bol tegenkomen tijdens het
autorijden, en hoe ze secondenlang niet in staat waren om te praten, maar enkel konden
kijken. Alsof ze bevroren waren. Pas ruim een uur later waren ze in staat om met elkaar
over deze ervaring te praten. Ook Al Matthews vertelt aan het einde van de documentaire
over een soortgelijke ervaring, maar dan extremer. Hij legt uit dat hij ontvoerd was, en 4
uur later en 120 kilometer verder trillend en getraumatiseerd opduikt in zijn auto, die vanuit
een zeer helder wit licht naar beneden werd gelaten. Aanvankelijk voelde hij zich kalm,
maar later kruipt hij compleet in de foetushouding, getraumatiseerd, huilend en zich
hardop afvragend waarom hem dit moest overkomen. Het ontvoeren gebeurt nadat je in 3
á 4 seconden “afgesloten” wordt, vertelt Matthews. Later komt hij gelukkig tot geloof in
Jezus, waarmee de ervaringen stoppen. Deze verhalen zijn slechts voorbeelden die in een
trend passen, en waarover L.A. Marzulli vele documentaires heeft gemaakt. Het beeld dat
ontstaat na al deze getuigenissen, is dat deze aliens (demonen) veel macht bezitten, en
ons zowel heel positieve als traumatische ervaringen kunnen geven, veelal vergezeld van
wonderlijke gebeurtenissen.
Ik vertel dit omdat wij ons niet moeten laten misleiden door ervaringen, maar laten
leiden door wat de Schrift ons zegt. Mensen die ontmoetingen met “engelen” hebben
gehad, komen soms tot een heel nieuw evangelie, zo waarschuwt Paulus ons al in de
Galatenbrief, 453 en ook later in de geschiedenis is dit regelmatig gebeurd. Denk aan de
“engel” Moroni of Djibriël, waarover we ook al in hoofdstuk 5 spraken. 454 Wanneer we dit
nieuwe evangelie dan naast de Bijbel leggen, blijkt dat niet overeen te stemmen. Ook al
voelt de ervaring dan nog zo echt, we zullen de boodschap moeten verwerpen.
Ook Randolph schrijft na zijn ontmoeting een boek, net als Joseph Smith en
Mohammed deden, en we kunnen ons dan ook stellig afvragen of de inhoud van dat boek
wel overeenstemt met wat de Bijbel ons wil overbrengen. Het boek heet Geestengepraat,
zo schrijft hij. 455 In dit boek zegt Randolph dat God in kleuren, nummers, geuren en intuïtie
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kan praten tot ons. 456 Hoewel God natuurlijk álles kan, is dit een zeer misleidende
observatie. Het richt ons opeens op onszelf, op onze imperfecte vermogens en zintuigen,
die al niet in staat waren om ons in de eerste plaats op het goede pad te leiden. Ons hart
is ongeneeslijk ziek, schrijft Jeremia. 457 Hoe kunnen we onze gevoelens dan vertrouwen?
Antwoord; dat kunnen we niet. We hebben de Schrift nodig om élke ervaring en élke
uitspraak te toetsen. 458
Het is niet zo dat wij, nadat wij gered zijn, opeens niet meer kunnen zondigen. Ja,
we hebben een nieuwe natuur ontvangen, nadat wij wedergeboren zijn, maar de oude
mens is nog steeds aanwezig. Paulus schrijft over de worsteling die de christen kan
hebben nadat hij is gered, in de Romeinenbrief. 459 We zien in de Schrift dan ook talloze
voorbeelden van mensen die, nadat zij gered zijn, fouten maken. Denk aan Ananias en
Saffira, 460 aan Hymeneüs, Filetus, 461 Demas 462 of Petrus. 463
Muziek en Bijna-Doodervaringen
Franklin schrijft in deze korte paragraaf dat bijna 50% van de mensen die een bijnadoodervaring hebben gehad, muziek hoorden tijdens zo’n ervaring. De typische New Agemuziek kwam volgens de onderzoeker, dr. Joel Funk, het dichtst in de buurt van het type
muziek. Hij stelde dit vast door verschillende typen muziek af te spelen voor 60
participanten, zo vertelt Franklin. 464 Ook schrijft ze dat alles voor deze
ervaringsdeskundigen leek te bewegen en zingen; bomen, planten en bloemen. Zelfs
kleuren zouden te horen zijn. Ze noemt engelenkoren, drumloze melodieën, mystieke
tonen, bellen en windklokken als voorbeelden van deze muziek. 465 Wat moet ik hier nog
aan toevoegen? Wil ze nu voorstellen dat de christen dit soort New Age-muziek omarmt?
Het boek Physics of Heaven lijkt tot nu toe wel één grote reclamestunt te zijn voor de
wereld van New Age.
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Hoofdstuk 11: Vreemde dingen zijn ophanden – Ellyn Davis
Het mysterie van licht
De beurt is alweer aan co-auteur Ellyn Davis. Ze schrijft over hoe Newtoniaanse fysica de
wereld prima konden verklaren, tot de wetenschapper Max Planck rond het begin van de
20e eeuw een belangrijke ontdekking deed met betrekking tot het licht. 466 Ze noemt
nogmaals de dualiteit van licht als zowel deeltjes en golven, iets wat we al uitgebreid
besproken hebben in hoofdstuk 6. 467 Ze claimt dat de bevindingen van Planck niet alleen
hebben geleid tot de ontwikkeling van de kwantummechanica, maar dat dit zelfs inhoudt
dat materie een specifieke respons kan geven aan de observator, als hij of zij dat verlangt.
Ze noemt hierbij het voorbeeld van een “kwantumklok”, die een tijd kon weergeven zoals
de observator zou wensen dat het is. 468
Dit is echter wel een heel gestuurde en derhalve onjuiste interpretatie van wat we
nu weten vanuit de kwantummechanica. Het is inderdaad zo dat er een zogenaamd
observatie-effect wordt waargenomen op dat niveau, maar dat werkt anders dan Davis
hier suggereert. De golven waarover Davis sprak, worden anders gedistribueerd op deze
schaal dan dat dat op een grotere schaal zou gebeuren, en daarom moet worden
gesproken over “waarschijnlijkheid” als men wil meten waar deze golven terecht komen.
Met observeren wordt in wetenschappelijke termen dan ook meten bedoeld. Men kan
echter uitrekenen welke waarschijnlijkheid van de distributie het grootst is, en om die
reden kan men inschatten waar het het meest waarschijnlijk is dat een golfje opduikt. Als
men vervolgens gaat meten, is de kans dat ze het golfje op die specifieke plek vinden, het
grootst. Het bijzondere is dat wanneer men dit eenmaal heeft gemeten, het golfje niet
meer op een andere plek opduikt bij het volgende experiment. Er zijn verschillende
theorieën over waarom dit gebeurt, maar het is nog steeds niet zeker wat dit effect nu
precies veroorzaakt. 469 470 De fysicus Neil Turok geeft echter aan dat allerlei mystieke
verklaringen als quasi-wetenschappelijk geneuzel van de hand gedaan moeten worden. 471
Hoewel Davis later een meer accurate weergave geeft van de diverse ontdekkingen
die gedaan zijn binnen de wereld van de kwantummechanica, 472 zitten ook daar
onnauwkeurigheden in. Zo geeft ze aan dat áls de observant verwacht deeltjes te zien, de
energie zich ook als deeltjes gedraagt. En dat wanneer de observant verwacht golfjes te
zien, de energie zich als golfjes gedraagt. Als ze het zó formuleert, lijkt het inderdaad wel
bijna magie te zijn. Het is echter eerder zo dat het observeren een wetenschappelijke
benaming is van wat ook wel meten genoemd wordt. Ook kunnen we precies weten
wanneer een bepaald model werkt, als we eerst de eigenschappen bepalen die we precies
willen meten. Willen we reflectie meten, dan geldt dat voor zowel deeltjes als golfjes. Dat
is ook het geval bij refractie. Interferentie kan echter alleen gemeten worden bij golfjes,
evenals diffractie en polarisatie. Het foto-elektrische effect kan echter alleen gemeten
worden bij deeltjes. Door zo te redeneren, is het dus opeens geen “magie” meer, maar
gewoon logisch nadenken. 473
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Ook stelt ze de kwantummechanica voor alsof het een vastgesteld feit is. Het is
echter, ondanks dat we dankzij deze wetenschap al vele nieuwe ontdekkingen gedaan
hebben, zoals nucleaire energie en LED-schermen, nog steeds vooral een theoretisch
model. Niemand heeft ooit een quantum-golf waargenomen, ze kunnen enkel door een
meting als een deeltje verschijnen. De meting veroorzaakt een zogenaamd “verval” van de
golf-functie. 474 We moeten dus voorzichtig zijn met allerlei aannames te maken, die op het
kleinste niveau wellicht geldig zijn, maar op macro-niveau toch heel anders werken.
De opkomst van quantum-mysticisme
Davis borduurt in deze paragraaf verder op de wetenschappelijke ontdekkingen die ze
eerder vaststelde, hoewel deze de nodige onnauwkeurigheden bevatte. Het wordt zo een
beetje een hellend vlak, waar we van onnauwkeurigheden in onjuistheden belanden, en
ten slotte in occultisme. Zo noemt ze de New Ager Ernest Lucas als een bron voor een
meer mystieke benadering van de kwantummechanica. 475 Lucas stelt drie zaken voor:
We zouden niet in een échte wereld leven, maar een illusie. We zien de wereld niet
helemaal zoals deze werkelijk is, zo vertelt Davis over Lucas. 476 Nu zal ik dat niet per sé
ontkennen, want ook de Bijbel geeft hints als dat wij als het ware in een troebele spiegel
kijken, 477 en dat we nog niet weten hoe wij zullen zijn, maar dat zullen weten als we Jezus
zullen gaan zien zoals Hij is, na de opname. 478 Ook spraken we eerder over ontvoeringen
en ontmoetingen met zogenaamde “buitenaardse wezens”, wat in feite gewoon demonen
zijn die zich als zodanig voordoen. Van hen wordt door sommige UFO-onderzoekers
gezegd dat zij interdimensionale wezens zijn, en dat lijkt door getuigenverklaringen en
zelfs de Bijbel bevestigd te worden. Ze kunnen zich heel plotseling manifesteren, 479 en
ook zomaar weer verdwijnen. 480 Het initiatief voor zulke bovennatuurlijke ontmoetingen ligt
in de Bijbel altijd bij God, niet bij ons. Dit fenomeen van plotseling verschijnen en weer
weggaan zou goed te verklaren zijn als we het idee van meerdere dimensies in
ogenschouw nemen. Het lijkt er dus inderdaad op dat er meer dimensies zijn, hoewel dat
niet betekent dat wij ons met die dimensies bezig moeten gaan houden. Ik geloof dat er
een reden is dat deze dimensies verborgen (Latijn: occult) zijn. Het is het domein van de
draak; Satan. 481 482
Het tweede dat Lucas noemt, is dat het universum één eenheid vormt. Hij vult aan
dat indien alles één is, alles God is. Ons bewustzijn is dan een onderdeel van het
Goddelijk bewustzijn, zo argumenteert Ernest Lucas. 483 Dit is echt onvervalst New Agegedachtegoed, en ik kan bijna niet geloven dat ze dit gewoon op durft te schrijven zonder
dat idee meteen keihard te ontkrachten. Ze zal in de volgende hoofdstukken wat
nuanceren, maar toch.. Ze vertelt het hier alsof er met dit idee niets mis is, en ook in de
vorige hoofdstukken hebben we al precies dit soort gedachtegoed gezien.
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475 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 135
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Alsof dit nog niet genoeg is, besluit ze met de “derde wijsheid” van Ernest Lucas;
dat ons bewustzijn de kracht heeft om een materiële realiteit te scheppen. 484 Verder
noemt ze de ideeën van de Amerikaans-Indische hindoegoeroe Deepak Chopra als
suggestie voor ons christenen, omdat hij een theorie ontwikkelde voor psychosomatische
genezing. Dit houdt in dat we kunnen genezen door er simpelweg aan te denken. Ook
wordt de film “The Secret” genoemd, een New Agey film waarin over de “Wet van de
aantrekkingskracht” wordt gesproken, en een film die “What the **** do we know?” wordt
genoemd, en door demonische entiteiten was gechanneld. 485
Ze sluit af met de suggestie om als christen liever te kijken naar boeken als “Een
Cursus in Wonderen”, van klinisch psychologe Helen Schucman. Ze vertrouwt erop dat
Schucman de “waarheden” uit dit boek direct van Jezus (via een “innerlijke stem”) heeft
doorgekregen, 486 maar dat is nog maar zeer de vraag. Drs. Guyt concludeert na een
uitgebreide recensie van dit boek dat de waarheid van het verlossingswerk van Jezus
omzeild wordt, en dat er in het boek naast de Bijbel ook verwezen wordt naar andere
geschriften zoals de islamitische soefi’s en de hindoeïstische veda’s. Guyt beoordeelt ook
de ontvangst van het boek als “channeling”, iets wat de Bijbel uitdrukkelijk verbiedt. 487 488
Ook het boek Quantum Glory van Phil Mason wordt door Davis als een goede bron
van inspiratie voorgesteld. Mason stelt in dat boek dat de materiële wereld in feite een veld
van kosmische energie is, die gemanipuleerd kan worden door ons bewustzijn. Ook zijn
we volgens Mason allemaal een onderdeel van een kosmisch verbonden geheel, en is ons
bewustzijn in staat om de realiteit te scheppen. 489 Ook dit is weer overduidelijk New Agegedachtegoed in een christelijk jasje. Is het werkelijk zo dat we dat soort leringen zomaar
even kunnen “kerstenen”, om het te kunnen “herclaimen” voor Christus? Of werkt dat toch
anders?
Wel geeft Davis aan dat veel quantum-concepten die door de New Age zijn
voorgesteld, in feite perversies zijn van naar haar idee “christelijke waarheden”. Ze stelt
die in de volgende hoofdstukken te bespreken. 490
Notities
In een poging om toch wat bronnen te vermelden, heeft Davis nog een extra paragraaf
toegevoegd die “notities” heet, maar nergens verwijst ze hierbij naar primaire bronnen,
enkel parafrases met daarbij namen van wetenschappers. 491 Dit maakt het niet meteen
onwaar, maar tegelijk kan ze hiermee de onnauwkeurigheden ook niet van zich
afschudden.
De Solfeggio-frequenties
Franklin sluit af met een kleine paragraaf waar de al eerder besproken Solfeggiofrequenties 492 deze keer het hoofdingrediënt vormen. Ze voegt hier een nog wel heel
opmerkelijke claim aan toe; de fysicus John Hutchison wist in 2010 met behulp van deze
484 Ibid, p. 135-136
485 Ibid, p. 136
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487 Deuteronomium 18:9-13
488 Drs. Guyt, P., Is een cursus in wonderen uit God of niet?
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491 Ibid, p. 138-140
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frequenties een mijl van vervuild water te zuiveren in de Golf van Mexico. 493 We zullen
echter in overweging moeten nemen dat de persoon Hutchison niet onomstreden is. Geen
van de vele buitengewone experimenten die hij claimt te hebben gedaan konden tot nu toe
nagebootst worden door anderen, zelfs niet door hemzelf. 494 Hier, en ook in alle andere
gevallen die we hebben besproken, betekent het dus niet direct dat zoiets dus meteen
onmogelijk is, maar dat we ook in ogenschouw moeten nemen dat een ervaring op zichzelf
niet betekent per sé dat iets bonafide is. Ook Satan en zijn onderdanen kunnen enorm
veel, laten we dat toch zeker niet onderschatten. 495 Laten we alles blijven toetsen aan de
Bijbel.
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Hoofdstuk 12: Kwantummystiek – Ellyn Davis
Metafysische interpretaties van quantumfysica
Davis schrijft ook dit hoofdstuk, en geeft aan dat er vier grote leringen zijn omtrent de
zogenaamde “kwantummystiek”. Alleen de naam mystiek of mysticisme zou op zichzelf al
een gigantische rode vlag moeten zijn voor de christen. Het is de “beoefening van
religieuze extases (religieuze ervaringen tijdens verhoogde staten van bewustzijn) samen
met ideologieën, ethieken, riten, mythes, legendes en magie,” zo definieert de Encyclopdia
Britannica. Zij vervolgen: “De term mystiek is afkomstig van het Griekse mystes, wat van
origine een ingewijde van een geheime sekte of mysterieuze religie moest aanduiden.” 496
Hoewel ook de Rooms-Katholieke Kerk zich op den duur bezig ging houden met de
mystiek, betekent dit niet dat de Protestantse Kerk hiermee tevens een vrijbrief heeft om
dat te gaan doen. We zijn niet voor niets losgebroken uit deze kerk; het zat vol met
dwaalleringen, en dat is vandaag de dag niet anders. Anders zouden we even goed een
mandaat hebben om voor beelden van beschermheiligen te mogen buigen, of wat dan
ook. Laten we toch als eerste kijken wat de Bijbel hierover zegt.
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid
gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en
duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt
een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God
en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:
Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij
zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere,
en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen.” 497
Deze tekst heeft vermoedelijk in eerste instantie betrekking op het huwelijk, maar
laat wel degelijk een ruimere applicatie toe. Paulus bedoelt hier niet dat we het contact
met de ongelovigen dan maar helemaal moeten verbreken, want dan zouden we zoals hij
in zijn eerste brief aan Korinthe schreef, “beter helemaal uit de wereld moeten gaan.” 498
Nee, Paulus geeft duidelijke kaders aan, en zoals hij op een andere plek in de brief schrijft,
wil hij niet dat wij zowel deel hebben aan de drinkbeker van de Heer én de drinkbeker van
demonen. 499 In de tekst hierboven geeft Paulus zelfs aan dat we dit soort dingen niet eens
aan moeten raken. Niet omdat dit nu per sé zo’n gevaar is voor de christen, maar vooral
omdat God heilig is en wij ons ook zo zouden moeten gedragen. Wat voor boodschap
geven we er immers mee af naar buiten?
Davis citeert uit het boek Quantum Enigma van Bruce Rosenblum en Fred Kuttner
het volgende: “Fysica heeft een beschamend probleem. Het pretendeert een rigoureuze,
hardnekkige wetenschap te zijn, maar toch schijnt de kwantummechanica, de meest
succesvolle theorie (het heeft nog nooit een foute voorspelling gedaan), onvermijdelijk
tegen het probleem van bewustzijn en zelfs quasi-mystieke interpretaties van het
universum aan te schuren.” 500
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Dit citaat is misleidend, want als zij beweren dat de kwantummechanica nog nooit
een foute voorspelling heeft gedaan; over welke sub-theorie hebben zij het dan precies?
Niet alle elementen zijn immers empirisch bewezen; zo ontdekten we in het vorige
hoofdstuk al dat er nog nooit écht een quantum-golfje is waargenomen, maar enkel de
deeltjes die na de “collapse” zijn gemeten. Ook is er nog geen goede verklaring voor het
zogenaamde “observator-effect”, hoewel er diverse theorieën zijn. De Kopenhagentheorie, maar ook de “meerdere werelden”-theorie zijn daar voorbeelden van. 501
Rosenblum, Kuttner, en daarmee ook Davis gaan er dus gemakshalve aan voorbij dat een
groot deel van deze theorie nog steeds theoretisch is, en hoewel er al grote vorderingen
en zelfs uitvindingen zijn gedaan op dit gebied, zijn er nog steeds gebieden die de
wetenschap niet goed kan verklaren en waarvoor diverse modellen zijn gepresenteerd.
Het is dus niet zo dat er één theorie is, en dat die de absolute waarheid over de kleinste
delen van het universum bevat.
Rosenblum en Kuttner vervolgen: “Door het observeren van een foton, dwingen we
het om dáár te zijn en nergens anders. Voordat we het observeerden, was het niet in een
specifieke plek waar we ons niet bewust van waren; het was nergens, of juist op alle
plekken tegelijk.” 502 Dit is echter vooral een filosofisch, en niet per sé een feitelijk
vraagstuk. Aangezien we niet precies konden voorspellen waar de golf terecht zou komen,
maar enkel op basis van waarschijnlijkheid konden bepalen waar de kans het grootst was,
is de meting de scheidingsmuur tussen wat we niet weten en wat we wél weten. Het is dus
niet per sé zo dat de foton nérgens was, of dat het overal tegelijk was, maar aangezien we
vóór de collapse geen meting kunnen doen (de meting is immers hetgeen de collapse
veroorzaakt), kunnen we enkel in theoriën proberen te duiden waarom de foton zich
anders gedraagt op dat niveau dan wat we gewend zijn op macro-niveau. Het feit dat daar
theorieën over zijn, betekent niet automatisch dat die waar zijn, aangezien enkel empirisch
onderzoek zoiets kan bevestigen. Zoals we in het vorige hoofdstuk al zagen, moet
kwantummystiek daarom als quasi-wetenschappelijke nonsens van de hand worden
gedaan, tot er meer wetenschappelijk (empirisch) bewijs is.
Voorts wordt verteld dat “ten eerste, alles in essentie één grote verbinding is van
energieën, die vibreren op verschillende specifieke frequenties, en ten tweede; voor
energie om materie te worden, er een observant nodig is, een bewustzijn.” 503 Ook dit is
weer een onnauwkeurige voorstelling van wat we tot nu toe weten over de kwantumfysica.
De observatie is de meting, en het is niet per sé zo dat het bewustzijn de collapse
veroorzaakt, maar wel lijkt de meting zelf dat te veroorzaken. Dit is een vals causatief
verband; net zoals een brand in een loods al een tijdje woedt, en de deur na een tijdje
opengedaan wordt. Door de extra zuurstof die plotsklaps toegevoegd wordt, ontstaat een
ontploffing, en het gebouw is verwoest. Veroorzaakte het openen van de deur de brand?
Nee, maar het veroorzaakte wel de ontploffing. De brand was al langer gaande, maar
niemand kon dit aan de buitenkant zien. Dit voorbeeld is ongetwijfeld niet perfect, maar
geeft hopelijk wel een idee van waar de redenering mank gaat.
Davis speelt vervolgens met de gedachte dat stenen en sterren ook een soort
“bewustzijn” hebben. Naar haar idee heeft alles dat bestaat, volgens de kwantumfysica, tot
aan het atomaire en subatomaire niveau toe, een soort bewustzijn, en is dat verbonden
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door een universeel bewustzijn (het eenheidsbewustzijn). 504 Ziet u hoe door een
onnauwkeurigheid een onjuistheid is ontstaan, en waardoor we ons nu opeens midden in
het New Age-gedachtegoed bevinden? De auteurs van het boek Physics of Heaven
behandelen de wetenschap net zoals zij de Bijbel behandelen; zij leggen er hun eigen
ideeën in, in plaats van dat zij het originele idee eruit extraheren. Zij plegen eisegese, in
plaats van exegese. Ze forceren een idee dat zij al van tevoren hadden, op de tekst, of op
de wetenschap, en gebruiken die dan als “prooftext”.
Ze vervolgt met de suggestie dat zelfs onze gedachten en emoties energetische
vibraties afgeven. Nu hadden we al ontdekt dat onze hersengolven inderdaad een aantal
staten kennen, zoals alfa, beta, gamma, delta en theta, 505 maar ook hier moeten we weer
voorzichtig zijn met de precieze causale relaties. Geven onze gedachten de trilling, of
doen onze hersenen dat als gevolg van die gedachte? Is onze emotie de oorzaak van de
trilling, of is het het proces dat zich als gevolg daarvan afspeelt in onze hersenen de
oorzaak ervan? Dit lijkt een kleinigheid, maar laten we eens kijken naar een ander
voorbeeld. Rijdt de auto omdat ik op het gaspedaal trap? Of rijdt de auto door een
aaneenschakeling van factoren, waarvan geen enkele gemist kan worden in het proces?
De motor moet allereerst lopen, maar ook moet iemand het gaspedaal indrukken,
waardoor de verbranding in de cilinder kan plaatsvinden en er een mechanische
overbrenging is op de as, waardoor het voorwiel begint te draaien en de auto uiteindelijk
rijdt. En bovendien, om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke casus; meten we met
een EEG iemands emotie, gedachte, of enkel de frequentie van de hersengolven? We
kunnen wellicht zien dat iemand in een bepaalde staat (alfa, beta, gamma, delta of theta)
is, maar niet welke emotie of welke gedachte hij of zij heeft op dat moment. Ziet u nu
waarom we de gedachtegang van Davis af moeten wijzen?
Zoals gezegd heb ik niet per sé een probleem met het idee van meerdere
dimensies, iets wat Davis verder nog noemt in deze paragraaf. 506 De Bijbel geeft hier heel
veel hints naar, en het is dan ook de enige logische Bijbelse verklaring voor fenomenen als
de hel, hemel, of dat de Heilige Geest in ons christenen is terwijl we Hem niet kunnen
zien. We zien het ook bij het verhaal van Elisa en zijn dienaar, wiens open heel even
geopend mochten worden voor de andere dimensie, die overigens niet gezien werd door
het leger van de Syriërs. 507 De berg bleek in realiteit vol met vurige wagens te staan die
aan de kant van God stonden.
Elisa bad tot God, en zijn dienaar kon heel even aanschouwen wat er in de ándere
dimensie, de hemelse dimensie gebeurde, een dimensie die normaliter afgeschermd is
voor ons mensen. Enkel door te bidden, wat in feite vragen is, kon dit heel even
aanschouwd worden. Dat zou ook onze houding moeten zijn. Te vaak zie ik christenen
rondgaan en allerlei dingen “proclameren”, wat soms wel heel dwingende vormen
aanneemt. God is geen algoritme, Hij is een Persoon. Jezus werkte in het Nieuwe
Testament altijd anders, als Hij mensen genas. Dan dichtbij, dan weer op afstand. Soms
door handoplegging, soms weer niet. Ik geloof dat dat bewust was, om te laten zien dat er
geen speciale ‘truc’ of ritueel nodig is die tot genezing zou leiden. Zo blijft Jezus, en niet
het ritueel, het Middelpunt van ons geloof.
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Davis sluit af met de verontrustende gedachte dat “kwantummystiek leert dat
wanneer we meer volledig begrijpen en ervaren wat de implicaties van de eenheid van alle
dingen is, we een evolutionaire sprong van bewustzijn kunnen maken. Op dit hogere
niveau van bewustzijn, en onze ervaringen van het één zijn met alles dat er is, zal dan een
manier van leven worden, en we zullen continu capabel zijn om de natuur van onze
realiteit aan te passen met onze gedachten en intenties. Dit is de traditionele zienswijze
van wat gebeurt bij ‘verlichting’.” 508 Dit zijn gewoon onvervalste New Age-leringen, en de
moeite om het nog in een christelijk jasje te stoppen wordt zelfs nauwelijks meer
genomen. Niet dat het daar veel beter van wordt, overigens.
Compatibiliteit met christendom?
Na de lange introductie, waar Davis de lezer langzaam liet afglijden van kwantumfysica,
naar kwantumkwatsch, en vervolgens de occulte kwantummystiek, wil ze nu de definitieve
knoop leggen tussen New Age en het christendom. Ze stelt letterlijk dat “het overduidelijk
is dat de New Age kwantumfysica als een deel van zijn geloofsstructuur heeft gebruikt. Zijn
enkele van die ideeën, die geopperd zijn door kwantummystiek, verenigbaar met
christendom? Ja, dat zijn ze.” 509 Om het geheel toch wat te nuanceren, vervolgt ze: “Ik
geloof dat de doctrines van kwantummystiek compatibel zijn met het christendom op vele
manieren, maar toch zijn ze ook totaal onverenigbaar op enkele belangrijke punten.” 510
Ze noemt vier punten waar de kwantummystiek naar haar idee fundamenteel
anders is dan het christendom; “1, waar God, Jezus en de Heilige Geest in dit plaatje
passen, 2, wat zonde is, 3, waar de Bijbel in dit verhaal past en 4, wat er gebeurt na onze
dood.” 511 Hoewel dit inderdaad heel belangrijke zaken zijn (ik had overigens specifiek het
evangelie genoemd), is dit lijstje natuurlijk veel te summier. In plaats van specifieke zaken
te noemen die zij dan afwijst, gooit ze het daarom over de andere boeg: ze zal er vier
“Goddelijke waarheden” tegenover gaan stellen, die volgens Davis gegrond zijn in zowel
de Bijbel als de kwantummystiek.
“Goddelijke waarheid” 1
De eerste “waarheid” is volgens Davis dat wij christenen door geloof alles tot bestaan
kunnen spreken. Ze haalt hiervoor diverse Bijbelteksten aan, die we één voor één zullen
bespreken. De eerste tekst die ze noemt, komt uit Romeinen. Daar gaat het overduidelijk
over God Zélf, en daar vinden we dus geen verrassing. Lees maar eens mee.
“Zoals geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij
tegenover Hem in Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de doden levend maakt,
en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren.” 512
De volgende tekst gaat over geloof, en komt uit de Hebreeënbrief. “Het geloof nu is
een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet
ziet.” 513 We hebben hier al eerder over gesproken, en de context gaat hier niet over het
doen van wonderen, maar over het geloof in God dat leidt tot zaligheid. Een zaligheid die
nog niet zichtbaar is, maar waarop alle geloofsgetuigen uit dit hoofdstuk al lang hoopten,
soms bijna hun hele leven. Abraham, Izak en Mozes worden hierbij als specifiek
508 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 147
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voorbeelden genoemd. 514 Deze tekst gaat dus overduidelijk over toekomstige dingen en
niet over het doen van wonderen in het hier en nu. De derde tekst die Davis noemt, is wat
lastiger om te ontleden, daarom zullen we daar uitgebreider bij stilstaan. Deze tekst komt
uit Mattheüs, en is een favoriete tekst van veel word-of-faith-aanhangers. We nemen
daarom ook de context mee in de bespreking ervan, want daar gaat het vaak mis bij dit
soort leringen.
“En toen zij bij de menigte gekomen waren, kwam er iemand bij Hem, die voor Hem
op de knieën viel en zei: ‘Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en
heeft veel te lijden, want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. En ik
heb hem bij Uw discipelen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’ Jezus
antwoordde en zei: ‘O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn,
hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.’En Jezus bestrafte hem, en
de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen. Toen
kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij alleen waren: ‘Waarom konden
wij hem niet uitdrijven?’ Jezus zei tegen hen: Vanwege uw ongeloof, want voorwaar,
Ik zeg u: ‘Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen:
Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn.
Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.’” 515
Jezus reageert hier op de discipelen, die wel degelijk hadden geprobeerd om de
jongen te genezen, dus het was niet zozeer de kwantiteit van hun geloof die ter discussie
stond, maar de kwaliteit ervan, stelt theoloog en Bijbelcommentator dr. Thomas L.
Constable. 516 Hij geeft in zijn commentaar ook aan dat de discipelen al veel eerder een
specifieke autoriteit van Jezus hadden ontvangen om demonen uit te drijven. 517 Jezus
verwacht dus dat zij vanuit die autoriteit handelen, maar ze blijken nogal vergeetachtig te
zijn. Constable noemt verder dat het idee van zoiets kleins als een mosterdzaad
spreekwoordelijk was geworden; het werd veelvuldig gebruikt bij rabbi’s uit die tijd. Verder
geeft hij aan dat het wegwerken van bergen in die tijd een gezegde was, 518 net zoals wij in
het Nederlands soms spreken over “bergen werk verzetten”.
Het is een hyperbool, en hoewel we de Bijbel bij voorkeur zo letterlijk mogelijk
moeten lezen, is het gebruik van dat soort stijlfiguren niet ongewoon. In Hosea 519 wordt dit
al kenbaar gemaakt, en ook op andere plekken in de Bijbel komen we af en toe zaken
tegen die bij een letterlijke interpretatie een vreemde tekst op zou leveren. Denk aan
Jezus als een létterlijk lam met zeven hoorns en zeven ogen, 520 of de gelovige die een
létterlijke zuil in de tempel zou worden. 521 Het moge duidelijk zijn dat zo’n interpretatie
onjuist is, en beter is om in zo’n geval naar de symbolische betekenis te kijken. Immers, er
is in de geschiedenis nooit melding gemaakt van discipelen of latere christenen die
létterlijk bergen hadden toegesproken, en die vervolgens verdwenen. We zullen dus
nauwkeurig moeten kijken naar wat Jezus hier nu precies mee wil zeggen.
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Constable vertelt verder dat de discipelen de gave van heling vermoedelijk
begonnen te beschouwen als iets dat als een soort magische truc werkte, onafhankelijk
van hun geloof in Jezus. De les die zij nu moesten leren, was dat hun kracht afhankelijk
was van hun vertrouwen in Jezus werk door hen heen, om te kunnen helen. Continue
afhankelijkheid van Jezus, is meer dan simpel te geloven Wie Hij is, en werkt een rotsvast
geloof uit. 522 De scene van Jezus Die in het dorp van Zijn jeugd, Nazareth, weinig
wonderen kon doen, bevestigt dit idee. 523
Ook het feit dat Jezus tegen de discipelen zegt dat “dit soort alleen uitgaat door
bidden en vasten”, 524 geeft iets van die volledige afhankelijkheid, die zij zouden moeten
hebben, weer. Dít is de volledige context, en het is dus niet geoorloofd om hieruit op te
maken dat wij christenen met slechts een klein beetje geloof, woorden kunnen spreken
waarmee dingen vanuit het niets geschapen kunnen worden. Nergens spreekt Davis
immers over bidden en vasten, enkel het spreken van woorden zou volgens haar
voldoende moeten zijn. En als een klein beetje geloof voldoende was, waarom is er in de
geschiedenis dan nog nooit iemand geweest die dit gelukt is? Had Petrus, die in volledige
afhankelijkheid van Jezus, Eneas genas van verlamdheid en zelfs Tabitha uit de dood liet
opstaan, 525 dan minder geloof dan een mosterdzaad? Of Paulus, wiens zweetdoeken al
voldoende waren om mensen te genezen? 526 Het is bekend dat televangelisten veel
wonderen hebben geprobeerd na te doen of te overtreffen. Hoewel er (onbevestigde)
claims zijn dat er mensen uit de dood zijn opgestaan, is er bij mijn weten geen bewijs van
iemand die heeft beweerd een berg te kunnen verplaatsen of iets heeft geschapen vanuit
het niets. De bewering die Davis hier doet, ontbeert dus elke Schriftuurlijke basis, alsmede
enig empirisch bewijs uit de historie of het heden, en zal van de hand gedaan moeten
worden als een uit de context getrokken interpretatie.
In een laatste poging om enige geloofwaardig te creëren, noemt ze de studies van
“gebedsonderzoeker” Jack Stucki. Hij zou de elektrische activiteit hebben gemeten in
zowel het brein als het lichaam van van zijn “testobjecten” en meende dat de gegevens
konden worden veranderd als er voor de “testobjecten” werd gebeden op afstanden tot wel
1000 mijl. 527 Stucki is echter een biofeedback-beoefenaar die gebruik maakt van o.a.
kristallen, 528 en het is gezien hetgeen we al eerder hebben besproken in de vorige
hoofdstukken, 529 uiterst twijfelachtig hoe de data van dit “gebedsonderzoek” tot stand is
gekomen. Overigens neemt Davis niet eens de moeite om te verwijzen naar het precieze
onderzoek of deze data. Moeten we vanuit dit soort buitenbijbelse gegevens dan doctrines
gaan ontwikkelen? Dat lijkt me niet.
“Goddelijke waarheid” 2
“Gedachten en houdingen (de gedachten en intenties van ons hart) kunnen een krachtige
invloed op de wereld om ons heen hebben”, zo vertelt Davis. 530 Dit is een typische
uitspraak van iets waar niemand het mee oneens zal zijn, maar de grote vraag is natuurlijk
wat zij hier nu precies mee bedoelt. In de volgende bijzin legt ze dat dan ook meteen uit.
522 Dr. Constable, T.L., Notes on Matthew, p. 445
523 Markus 6:5-6
524 Mattheüs 17:21
525 Handelingen 9:32-42
526 Handelingen 19:11-12
527 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 149
528 Psychotronics, USPA Newsletter, 12e editie, jaargang 2016, p. 27
529 p. 59-62
530 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 150
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“Gedachten en emoties kunnen eigenlijk een heel energetische vibratie afgeven die
veranderingen in de fysieke en emotionele atmosfeer kunnen veroorzaken.” 531 Ze noemt
hierbij als “autoriteit” dr. Walter Weston, die aangeeft dat christenen die gebedsgenezingen
uitvoeren tijdens die sessies ongeveer 7.8 Hertz uitstralen, wat schijnbaar dichtbij de
Schumann-resonantie ligt; de frequentie van resonantie van de aarde. Nu is goed te
verklaren waarom tijdens gebedsgenezingen een frequentie van ongeveer 7.8 bereikt
wordt, als we Davis’ eigen data weer even tevoorschijn halen. Het is in haar model de
staat van een hoge theta, 532 en komt in de buurt van een lage alfa. Het model van Berger
geeft aan dat theta vaak bereikt wordt als mensen hun geheugen gebruiken of moeten
navigeren, en dat alfa bereikt wordt als de ogen gesloten zijn. 533 Het is dus niet gek dat
wanneer mensen aan het bidden zijn voor genezing, dat zij hun ogen gesloten hebben en
hun geheugen gebruiken om specifieke zaken te noemen waarvoor zij willen bidden.
Davis maakt verder nog diverse claims, zoals dat “onderzoekers aangetoond
hebben dat de handen van genezers meer dan 200 Volt uit kunnen stralen, terwijl de
handen van niet-genezers nooit meer dan 4 Volt produceren.” 534 Ze noemt hierna dat 200
Volt meer is dan het voltage dat gebruikt wordt om een hart weer op gang te brengen met
een elektrische cardioversie. Dat is ten eerste een ernstige onjuistheid, want defibrilators
waarmee een elektrische cardioversie gedaan worden beginnen met 200 Volt, en lopen op
tot soms wel 1000 Volt. 535 Ten tweede zegt het voltage lang niet altijd iets over hoe sterk
men elektriciteit ervaart. Als het amperage extreem laag (bijna 0) is, voelt iemand er
wellicht niet eens iets van. 536 Ten derde missen we ook hier weer de primaire bronnen.
Waar is de data? Hoe hoog was het amperage? En ten slotte; ook al zou dit alles waar
zijn, bewijst het nog niet dat onze gedachten en gevoelens de wereld om ons heen altijd
beïnvloeden. Wie is immers Degene Die kracht verleent aan gebeden? Dat is Jezus
alleen; onze rol hierin is marginaal. De argumentatie van Davis is dus uiterst dunnetjes,
twijfelachtig en gaat op diverse punten mank.
Een laatste bewering van Davis is dat emoties opgeslagen zijn in onze lichamen en
zelfs na transplantatie kunnen overgaan op de ontvangers van de donororganen. 537 Dit
zou blijken uit de “wetenschappelijke” studies van dr. Paul Pearsall. Echter, hierbij is
gebruik gemaakt van verhalen en niet van wetenschappelijke data, en bovendien zou als
tegenargument aangevoerd kunnen worden dat de ontvanger een verhoogde interesse
zou kunnen ontwikkelen voor het leven van de donor en derhalve nieuwe hobby’s of
smaken ontwikkelen. Ook kunnen we ons afvragen hoe de vermeende “gedeelde
gedachten” geverifieerd kunnen worden bij bijvoorbeeld een harttransplantatie? De donor
is dan immers al gestorven, en er is geen manier om hier achter te komen, anders dan dat
dit ergens in een boek of iets dergelijks is opgetekend. Een boek dat overigens ook door
de ontvanger, die mogelijk erg geïnteresseerd is geraakt in het leven van de donor,
gelezen kan zijn. Hoe curieus ook, voorlopig is de conclusie dat het wetenschappelijk niet
voldoende onderbouwd is. Het is dus niet bewezen. 538

531 Ibid.
532 p. 61
533 Encyclopedia Britannica, Neural Oscillation
534 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 150
535 AED USA, How many Volts are in a Defibrillator?
536 Luximprove Kennisbank, Werken met elektriciteit, wat zijn potentieel de gevaren?
537 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 150-151
538 EO Visie, Zeven fabels en feiten over orgaandonatie
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“Goddelijke waarheid” 3
Vanuit een verkeerd begrip van wat nu precies een “observatie” is, meent Davis dat
ergens naar kijken al kan zorgen voor het uitoefenen van invloed op de kleinste elementen
in ons universum, en komt hierdoor tot de conclusie dat God de “Ultieme Observant” is. 539
Nogmaals, een wetenschappelijke observatie is slechts een meting, en we kunnen dat al
helemaal niet extrapoleren naar macro-niveau.
Ze noemt vervolgens voorbeelden van stijlfiguren, zoals het “uitschreeuwen van de
stenen” uit Lukas 540 en het “klappen van de handen van bomen” uit Jesaja. 541 Dat is
natuurlijk weer een extreem staaltje van slechte exegese, of eigenlijk gewoon onvervalste
eisegese. Ze legt dingen in de tekst die er simpelweg niet staan. Wie heeft ooit een boom
in zijn handen zien klappen, of een steen iets uit horen schreeuwen? De context van het
vers uit Lukas is geen wetenschappelijk pleidooi over dat stenen vibraties uit kunnen
zenden, maar dat de Joden Jezus niet accepteerden als hun Koning, toen Jezus op een
ezel Jeruzalem binnenreed. Jezus zegt met het statement dat “als de omstanders zouden
zwijgen, de stenen het anders wel uit zouden roepen,” in feite dat Hij de absolute autoriteit
heeft, en dat die niet afhankelijk is van de mening van wie dan ook. Hij heeft de macht om
zelfs de stenen te laten praten, als dat nodig zou zijn. Het is een hyperbool die niet iets
zegt over wat stenen normaliter doen, maar vooral wat Jezus hypothetisch zou kunnen
doen als de omstanders zouden blijven zwijgen.
Ook de tekst uit Jesaja is overduidelijk een tekst die een heel ander genre heeft dan
een meer feitelijke tekst. In de Bijbel zien we diverse genres; historische teksten,
profetische teksten, poëtische teksten en verhalende teksten, om er maar even een paar
te noemen. Als wij op school zitten, moeten we ook niet verwachten veel poëzie te vinden
in ons wiskundeboek, of juist wiskunde in een boek over de Tweede Wereldoorlog. De
tekst uit Jesaja is duidelijk profetisch en bij vlagen poëtisch van aard, en dus moeten we
daar geen wetenschappelijke verhandeling verwachten van hoe bomen op het kleinste
niveau vibreren en een eigen “bewustzijn” zouden hebben. God wil hier communiceren
hoe de schepping bij wijze van spreken (het is een stijlfiguur die ook wel een
antropomorfisme wordt genoemd) in juichen uitbarst als de Israëlieten weer rechtvaardig
zullen gaan leven, als we de context raadplegen. 542
Davis sluit af met het noemen van prooftexts die spreken over “allen die in Adam
zijn” en “allen die in Christus zijn”, 543 en meent dat we van daaruit op kunnen maken dat
we allemaal met elkaar verbonden zijn, als een eenheid. Ook hier is de context weer de
sleutel voor een juiste interpretatie van dit vers. Wanneer Paulus in de Eerste Korinthebrief
spreekt over “allen die in Adam sterven”, bedoelt hij dat zij nét als Adam sterven door hun
zonden, en dat als zij Jezus aannemen als hun Verlosser, zij “in Christus” zullen leven
dankzij Zijn rechtvaardigheid. Ook hier geldt weer; het is geen wetenschappelijke
beschrijving van de kwantummechanische connecties tussen entiteiten, maar een
theologisch-juridische verklaring over onze oude en nieuwe positie in respectievelijk Adam
en Christus.

539 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 152
540 Lukas 19:40
541 Jesaja 55:12
542 Jesaja 55:3 en ook vers 7 geven daar blijk van, maar ook Jesaja 56:1-2 spreekt bijvoorbeeld duidelijk over wat God
precies van Zijn volk verlangt.
543 1 Korinthe 15:22
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“Goddelijke waarheid” 4
Ellyn spreekt in deze paragraaf over het bestaan van meerdere dimensies. 544 Van alle vier
“goddelijke waarheden” is dit de enige waarmee ik het tot op zekere hoogte eens ben,
zoals we al eerder vaststelden. Ze noemt het voorbeeld van de “derde hemel”, waarover
Paulus sprak in de Tweede Korinthebrief 545 als voorbeeld hiervan. Dit is een van de
spaarzame momenten waar ze de Bijbel eindelijk eens op een goede manier interpreteert
en toepast. Het bestaan van meerdere dimensies betekent echter niet dat wij daar zelf
initiatieven in moeten nemen; God heeft die dimensie niet voor niets voor ons gesloten.
Áls Hij wil dat wij die dimensies moeten gaan ervaren, is Híj Degene Die het initiatief
neemt, niet wij. Het past de christen dus niet om een soort gekerstende versie van astrale
projectie te beoefenen.
De kracht van kleur
In een korte paragraaf deelt Franklin weer enkele gedachten, over wat zij denkt dat ons
christenen potentieel van nut kan zijn. Zo benoemt ze dat kleuren bepaalde emoties
kunnen oproepen. 546 Dat bewijst echter nog niets. God heeft dat gewoon zo bedacht, en
het betekent niet automatisch dat wij de ontdekking op dit gebied kunnen extrapoleren
naar heel andere gebieden.

544 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 153
545 2 Korinthe 12:1-4
546 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 154
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Hoofdstuk 13: Jouw kwantumsprong – David van Koevering
Er is een niet-fysieke realiteit
In dit hoofdstuk spreekt de zelfverklaarde “wetenschapper” David van Koevering over
diverse onderwerpen die de kwantumfysica raken. 547 Ik vraag me persoonlijk meteen af in
welk vakgebied Van Koevering precies afgestudeerd is, want op Science Direct zijn geen
publicaties van hem te vinden met betrekking tot de quantumfysica. 548 Ik wil best geloven
dat hij als technicus bij Moog Synthesizer zeker kennis van zaken heeft gehad, want het
bedrijf is mede door zijn toedoen een gigantisch succes geworden. 549 Aangezien Van
Koevering weer over dezelfde kwantumkwatsch begint als Mason 550 551 en Davis, mogen
we aannemen dat hij in elk geval geen graden in dit vakgebied heeft behaald. Ongetwijfeld
liggen zijn academische expertises meer op het vlak van muziek en techniek, maar hier
moeten we zijn mening toch echt met een flinke korrel zout nemen. Keyboardmaker, blijf
bij je leest.
Van Koevering noemt een tekst uit de Eerste Korinthebrief 552 als “bewijs” voor
kwantummechanische principes in de Bijbel. Nu zal ik zeker niet ontkennen dat we in de
Bijbel hints vinden naar subatomaire zaken, maar daar maakt deze tekst geen deel van
uit. Laten we de tekst eens in context bekijken, en samen beoordelen waarover dit precies
gaat.
“Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker
dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel
wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze
van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van
de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke
van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is
teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen. Maar uit Hem bent u in
Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid,
heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij
roemen in de Heere.” 553
Paulus zet in deze tekst twee dingen tegenover elkaar. De dwaasheid van de mens,
en het meesterplan van God. Hij werkt gek genoeg vaak door dingen die wij mensen als
zwak zouden beschouwen; een verwende, dromende puber die in een gevangenis in
Egypte terecht komt en later onderkoning wordt, een stotterende, 80-jarige man die Zijn
volk uit Egypte mag leiden, een stel vissers die de belangrijke taak krijgen het evangelie te
verspreiden, et cetera. Dingen of mensen die wij als niets beschouwen, zijn voor Hem iets.
Van Koevering meent echter dat hier gesproken wordt over het creëren van iets
vanuit niets, en moet daarvoor zelfs elementen uit de tekst weglaten om Paulus dit te laten
zeggen. Hij schrijft het citaat als volgt: “… God (heeft) gekozen … dingen die niet zijn (het
onzichtbare), om de dingen die zijn teniet te doen (het zichtbare).” 554 Hij voegt zelfs nog
547 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 155-157
548 Science Direct, Search Results
549 Red Bull Music Academy, David van Koevering and the Island of Electronicus
550 Quantum Glory, Phil Mason Resources – David van Koevering Endorsement
551 p. 6, 85
552 1 Korinthe 1:28
553 1 Korinthe 1:25-31, HSV
554 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 156

96

toe: “Deze Bijbeltekst slaat alleen ergens op als we het op het atomaire en subatomaire
niveau begrijpen. Dat is niet alleen slechte exegese, dat riekt zelfs naar het bewust
manipuleren van de tekst om iemand iets te laten geloven wat er niet staat. Als dit de
modus operandi is van “wetenschapper” Van Koevering, vraag ik me stellig af hoe hij zijn
vele boeken over kwantummechanica 555 behandelt.
Hij noemt verder alle “usual suspects”; de klassieke fout van wat een “observatie”
nu precies is en ook dat wij net als God dingen tot bestaan zouden kunnen spreken. We
hebben die foute redeneringen in de voorgaande hoofdstukken 556 uitgebreid besproken,
dus ik zal die hier niet nogmaals ontkrachten. Het is bizar dat men bij Bethel Church dit
soort doctrines leert, door met een quasiwetenschappelijke bril de Bijbel naar hun eigen
hand te zetten.
Snelheid van licht neemt af
David noemt in deze paragraaf het werk van Barry Setterfield en Trevor Norman. 557 De
eerste van dit duo hebben we in dit boek al eens aangehaald, Barry Setterfield. 558 Hoewel
hij in tegenstelling tot wat Van Koevering hier beweert, geen fysicus is (hij heeft in elk
geval geen doctoraat behaald), 559 biedt hij wel degelijk data aan die onderzocht kan
worden door critici. 560 Van Koevering hypothetiseert aan de hand van deze data dat er
meerdere bandbreedtes zouden kunnen zijn, iets wat we vanuit de Bijbel overigens ook al
hadden ontdekt. 561 Vanuit de data van Setterfield (en Norman) bleek onder andere dat de
snelheid van het licht door de eeuwen heen exponentieel is afgenomen, wat zou inhouden
dat de aarde niet ouder is dan 10.000 jaar. Ook dat is gewoon in de Bijbel te vinden, als
we de moeite nemen om de patriarchen en alle andere relevante personen vanaf de
schepping tot het begin van de jaartelling in een chronologische volgorde zetten en
simpelweg de jaren optellen, waar we vervolgens de 2021 jaren van de huidige jaartelling
aan toevoegen. Tot zover geen verrassingen dus, maar wel heel bijzonder dat dit zelfs
vanuit de wetenschap bevestigd wordt.
Waar het mis gaat, is in de laatste alinea’s. Van Koevering werkt daar langzaam toe
naar het typische “God heeft een plan voor jouw leven” toe, wat op zich niet onjuist is,
maar wel als hij daaraan toevoegt: “wachtend voor jou om te zien – te observeren – en in
bestaan te roepen de dingen die niet zijn alsof zij zijn.” Dit is jouw kwantumsprong, zo
redeneert David. De waarheid is echter dat door zo te redeneren, we God een beetje aan
de kant zetten. We worden hiermee meer op onszelf gericht; op wat wij willen, op wat wij
kunnen. Dat is compleet antithetisch aan wat Jezus ons juist wil leren! Het leven van de
christen is niet enkel regenbogen en eenhoorns, maar door de geschiedenis heen is zij
juist vaak gekenmerkt door vervolging, verdrukking, marteling en de dood. Jezus hint hier
dan ook regelmatig op in de Bijbel: Het opnemen van ons kruis, 562 het verwachten van
verdrukkingen, 563 et cetera. Van Koeverings redenatie doet meer denken aan de subtiele
leugen van de slang in Eden; dat wij als God kunnen zijn.

555 Quantum Glory, Phil Mason Resources – David van Koevering Endorsement
556 Hoofdstuk 6, 8, 11 en 12.
557 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 158-159
558 p. 11, 58
559 Genesis Science Research, Biography
560 Genesis Science Research, Setterfield Research Papers
561 p. 95
562 Mattheüs 16:24-26
563 Johannes 16:33
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Materie is een frequentie, gesproken door Jezus
Ook hier noemt David weer een hoop waarheden; hij haalt de tekst uit de
Kolossenzenbrief weer aan waarover we al eerder gelezen hebben, en vertelt dat dit vers
naar zijn idee iets vertelt over het kleinste niveau van de schepping. 564 Ik denk dat dat,
gezien de context, inderdaad helemaal juist is.
“Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde
zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of
machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle
dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.” 565
Aangezien er over de schepping gesproken wordt, en de wetenschap inderdaad lijkt
te bevestigen dat alles op het kleinste niveau samenhangt, zie ik inderdaad geen
problemen met zo’n interpretatie. Dat betekent echter niet dat we de hele kameel moeten
doorslikken, die daarna volgt. Nogmaals begint David over wonderen en genezingen die
op ons wachten, als we die kwantumsprong maar durven te maken. 566 Dit is niets anders
dan het typische New Agey geneuzel wat we ook terugvinden in films als “The Secret”,
met slechts een flinterdun laagje “christelijkheid” eroverheen. Ook is het een enorm
egocentrische visie op de Bijbel. Zou God en Zijn wil niet in het centrum moeten zijn van
wat de christen wil? Hebben wij dat wonder echt nodig? Of misschien wil God wel dat wij
Hem verheerlijken in onze ziekte? Denk eens aan Paulus, die driemaal tot God bad om
een “doorn uit zijn vlees” te laten halen, maar wat hem door God niet toegestaan werd.
Het resultaat was dat hij zich niet zou verheffen. 567 Soms heeft God een andere wil voor
ons dan wijzelf. Voor dat idee lijkt weinig ruimte te zijn in de kringen van Bethel. Alles
draait om jouw kwantumsprong, en God mag slechts een kleine rol vervullen als het decor
van jouw toekomst. Ik hoop dat u inmiddels in bent gaan zien hoe fout het hele fundament
van de leringen uit dit boek “Physics of Heaven” is. Verwacht dan ook niet dat er op dat
fundament misschien wel heel goede dingen te vinden zijn.
Alle materie heeft een geheugen
Volgens Van Koevering heeft alle materie een geheugen. Hij meent dit te vinden in diverse
Bijbelteksten, die we kort even zullen bespreken hieronder. De eerste tekst komt uit Jozua,
waar het gaat over een steen die opgericht werd als “getuige” van hetgeen Jozua en het
volk zich voornamen te doen.
“Daarop zei het volk tegen Jozua: Nee, wij zullen voorzeker de HEERE dienen.
Jozua zei tegen het volk: U bent getuigen voor uzelf dat ú voor u de HEERE gekozen
hebt om Hem te dienen. En zij zeiden: Wij zijn getuigen. Nu dan, doe de vreemde
goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van
Israël. Het volk zei tegen Jozua: Wij zullen de HEERE, onze God, dienen en wij
zullen Zijn stem gehoorzamen. Zo sloot Jozua op die dag een verbond met het volk
en stelde het in Sichem voor hen vast als een verordening en bepaling. Jozua
schreef deze woorden in het wetboek van God. Vervolgens nam hij een grote steen
en richtte die daar op, onder de eik die bij het heiligdom van de HEERE stond. En
Jozua zei tegen heel het volk: Zie, deze steen zal voor ons getuige zijn, want hij

564 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 160
565 Kolossenzen 1:16-17, HSV
566 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 160-161
567 2 Korinthe 12:7-10
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heeft al de woorden van de HEERE gehoord, die Hij tegen ons gesproken heeft. Ja,
hij zal getuige voor u zijn, opdat u uw God niet verloochent.” 568
De steen hier wordt verondersteld alles gehoord te hebben, maar dit is natuurlijk
een antropomorfische uitspraak, die communiceert dat deze steen in de toekomstige
generaties alle passanten zal laten herinneren wat zich hier afspeelde. Van Koeveren
interpreteert het “horen” hier alsof de steen zelf een bewustzijn heeft, maar gaat voorbij
aan het “getuigen” waarover ook in de tekst wordt gesproken. Het is juist het getuigen wat
centraal staat, want de bedoeling is dat de toekomende generaties de woorden van de
Heer niet vergeten, zoals in het verleden al vaker was gebeurd. Het oprichten van de
steen was een manier om deze belangrijke afspraak te “vereeuwigen”, iets wat wij in onze
cultuur ook nog steeds doen. We “leggen de eerste steen”, we begraven mensen onder
een steen, waarmee we hopen dat ze nog lang herinnerd worden door dierbaren, of we
richten een standbeeld van steen op ter ere van een gebeurtenis. Hiermee zijn al deze
stenen objecten “getuigen” van iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden en niet
vergeten mag worden. Welk weldenkend mens verwacht dat die eerste steen
daadwerkelijk heeft gehoord hoe dat gebouw is gebouwd, of wie zal serieus verwachten
dat het standbeeld nog weet hoe Michiel de Ruyter de zeeën bevoer?
“Want de steen schreeuwt vanuit de muur, en de balk antwoordt erop vanuit het
houtwerk. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht
grondvest!” 569
Ook in Habakuk vinden we zo’n antropomorfisme, en volgens Van Koeveren
betekent dit dat de stenen zelfs letterlijk kunnen “praten”. Als hij slechts één zin verder had
gelezen, had hij gezien dat er gesproken wordt over een dorp dat met bloed gebouwd is.
Als we deze tekst zo letterlijk mogelijk willen lezen, zullen we ook consequent moeten zijn
en aannemen dat er in de tijd van Habakuk een stad bestond die letterlijk met bloed
gebouwd was; waar geen bakstenen gebruikt waren maar alle muren rood waren van het
bloed. Het moge duidelijk zijn dat het “uitschreeuwen van de stenen” hier een stijlfiguur is
waarmee God bij monde van Habakuk communiceert dat het stelen van huizen en andere
spullen niet vergeten wordt, 570 en dat de stenen hen daaraan zouden moeten herinneren.
Denk maar na. Misschien heeft u vroeger als kind weleens iets gestolen. Elke keer als we
het object op onze kamer zagen liggen, kregen we misschien een schuldgevoel. Dát is wat
hier bedoeld wordt. Verder noemt Van Koeveren een tekst uit Lukas 571 die we al eerder
besproken hebben in hoofdstuk twaalf. 572 Ook daar gaat het simpelweg om een
antropomorfisme, zoals we hebben ontdekt.
Later in de paragraaf meent Van Koeveren dat wij ons verleden kunnen “fiksen”,
vervloekingen kunnen verwijderen, en onze bezittingen kunnen zegenen. Hij noemt hierbij
onze huizen, kantoren, auto’s, geld, computer en telefoon. 573 Merk op dat hij het niet heeft
over hoe God ons verleden “fikst”, of over hoe Hij onze vervloekingen ongedaan maakt en
onze bezittingen zegent. Verder valt me op hoe materialistisch georiënteerd Davids
uitspraken lijken. Waarom noemt hij niet de gesprekken die we met mensen hebben
bijvoorbeeld, waarin we hen wellicht over Jezus’ volbrachte werk kunnen vertellen?
568 Jozua 24:21-27, HSV
569 Habakuk 2:11
570 Ibid, vers 6b, 8-9
571 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 162
572 p. 94
573 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 164
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Je toekomst zien zoals God die ziet
Volgens Van Koeveren vertelt een tekst uit Hebreeën 574 ons dat geloof een daadwerkelijke
substantie (deeltje, is de implicatie) is. 575 In de Engelse King James Vertaling werkt zo’n
uitspraak wellicht, maar in andere vertalingen staat er dat “het geloof nu een vaste grond
is van de dingen die men niet ziet”. Het Griekse hypostasis 576 kan inderdaad betekenen
dat iets een substantie is, maar in dit zinsverband wordt vooral het fundamentele karakter
bedoeld van ons geloof. Het is als het ware de basis, het fundament van al die dingen die
we nu nog niet zien. De fundamentele connotatie van dit woord hypostasis zou dan ook
dominant moeten zijn als wij zo’n tekst lezen, helemaal als we de context ervan
raadplegen. Het gaat hier immers over de fundamentele waarde van geloof, het is geen
wetenschappelijke verhandeling van hoe geloof op kwantumniveau als deeltje werkt. Net
zoals we geen theologische waarheden in een wiskundeboek hoeven te verwachten,
moeten we in deze bemoedigende verzen ook geen wetenschappelijke ontdekkingen
zoeken.
Qwiffs laten knappen door geloof
Een term die Van Koeveren graag gebruikt, is de zogenaamde qwiff. Ook Franklin gaat
daar nog even kort op in. 577 Een qwiff is een afkorting van Quantum Wave Function, en de
benaming voor wat er gebeurt als een golfje een deeltje wordt, na observatie. Hierover zijn
verschillende theorieën, en daarom kunnen we nog niet stellen dat de uitspraken van de
diverse (co-)auteurs van dit boek per sé hout snijden. Tegenover de klassieke theorie uit
1920, dat de qwiff correspondeert met een element van de realiteit dat objectief bestaat, of
de observant nu meet of niet, is ook de Kopenhagen-theorie uit 1927 in te brengen, die
juist bepleit dat de qwiff vooral een mathematische waarschijnlijkheid is dat meteen één
specifieke waarde aanneemt als een observant het systeem meet, waardoor de qwiff
vervalt. Er zijn wetenschappers die het met deze beide interpreties oneens zijn, maar
recentelijk zijn er ook pogingen gedaan om de beide theorieën te verzoenen, door
bijvoorbeeld de fysici Colbeck en Renner. 578 Toch is er nog steeds geen consensus.
Franklin noemt desalniettemin de suggestie dat wij “welke realiteit ook in bestaan
kunnen brengen” door een qwiff te laten knappen. Buiten dat dit New Agey
kwantumkwatsch is met een zeer dun laagje christelijke fineer, kunnen we ons ook
afvragen hoe dat dan precies werkt in de wetenschap. Zelfs al zou dit kunnen op
kwantumniveau, dan is het ook maar de vraag of we dit legitiem naar grotere niveaus van
de werkelijkheid kunnen extrapoleren. Met andere woorden; het feit dat wetenschappers
experimenten met een deeltjesversneller kunnen doen, waarmee we deeltjes van het
kleinste niveau met bijna de snelheid van het licht op elkaar laten knallen, 579 betekent niet
automatisch dat we dit ook met grotere delen van de realiteit kunnen. Als we immers
grotere objecten, zoals een raket, met bijna de snelheid van het licht konden laten reizen,
dan zouden we al veel meer ontdekkingen hebben gedaan in het heelal. Elk niveau van de
werkelijkheid kent zijn restricties (denk bijvoorbeeld aan de G-krachten die bij die snelheid
vrijkomen, als we een raket met die snelheid laten reizen), en we kunnen er niet zonder
meer vanuit gaan dat we de disciplines van de wetenschap ook in ons geloofsleven
kunnen toepassen, laat staan dat wij door God geoorloofd zijn om dat toe te passen, ook
al zou dit kunnen. Het feit dat iets kán, betekent nog niet dat het ook mág.
574 Hebreeën 11:1
575 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 165
576 Blue Letter Bible, hypostasis
577 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 166
578 Phys, Does the Quantum Wave Function Represent Reality?
579 Encyclopedia Britannica, Large Hadron Collider
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Gedachten boven materie
Ook Franklin benoemt, net als Van Koeveren, het belang van het “gebruiken van de
energie van onze bedoelingen om materie en gebeurtenissen te veranderen”, ze stelt dat
we “geloofsenergie-woorden tot onze kinderen, financiën, gezondheid en omstandigheden
moeten willen spreken.” 580 Het is nu hopelijk voor u overduidelijk in welk kamp de
schrijvers van het boek zichzelf zetten; een gevaarlijke mix van Word-of-Faith en het
welvaartsevangelie. Door hier de wetenschap bij te halen en naar hun eigen hand te
zetten, denken zij dat ze buiten de Bijbel tóch een mandaat te hebben om dit te kunnen
doen. Wie kan immers argumenteren met de wetenschap? Dat is toch gewoon een
vastgesteld feit?
Mag ik u er dan aan herinneren dat ook de evolutietheorie tot de (theoretische)
wetenschap gerekend wordt? En die theorie zullen wij christenen toch duidelijk af moeten
wijzen (hoewel een toenemend aantal christenen dit toch begint te geloven, vreemd
genoeg), als we lezen in Gods woord dat door zonde de dood in de wereld kwam, 581 en
niet andersom. De implicatie van de evolutietheorie is echter dat er, na miljoenen jaren van
dood en evolutie, uiteindelijk een mens ontstond waarvan wij christenen geloven dat die in
staat is te zondigen.
Voorts haalt Franklin de “wetenschap” er weer eens bij om haar these te
“onderbouwen”. In feite is haar relaas een sterk staaltje “confirmation bias”; gegevens
zoeken bij iets wat ze al van tevoren geloofde. Het probleem is echter dat de data die ze
noemt, niet per sé tot haar conclusie hoeven te leiden. Ze vertelt dat onderzoekers van de
Princeton Universitieit een connectie tussen intentie en het gedrag van quantumelektrische apparaten, die Random Event Generators heten, hebben onderzocht. De
conclusie van dit onderzoek was schijnbaar dat er een buitengewoon hoge correlatie was
tussen de intenties van de operator en de uitkomsten van de Random Event Generator. 582
Wat dit bewijst, is eigenlijk het omgekeerde van wat eerder in het boek Physics of Heaven
beweerd werd, namelijk dat er niet in alle gevallen een correlatie is. Dat er daarentegen
wél een hoge correlatie is, is dan vermoedelijk te danken aan de waarschijnlijkheidsfactor
van de distributie die we al eerder besproken hebben. 583 De kans dat een deeltje op die
specifieke plek opduikt, die de observator van tevoren vaststelt, is de meest
waarschijnlijke, en daarom zullen metingen dan ook relatief vaak bevestigen dat het daar
inderdaad aangetroffen is, waar men verwachtte dat het aangetroffen zou worden.
Wat Franklin “vergeet” te vermelden, is dat hoewel het onderzoek op het terrein van
de Princeton Universiteit is uitgevoerd, het niet námens Princeton is uitgevoerd, maar door
het “Instituut voor Noëtische Wetenschappen”, een non-profit parapsychologisch instituut.
De noëtiek is een pseudowetenschap die zich bezighoudt met de aard van het menselijk
bewustzijn. 584 Ook is het twijfelachtig hoe de data precies is geselecteerd en
geïnterpreteerd. Zo hebben onder anderen Robert T. Carroll, Claus Larsen, maar ook
anderen de methodologie van de INW ernstig betwist. 585 586 587
580 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 167
581 Romeinen 5:12
582 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 167
583 p. 83-84
584 RouteYou, Instituut voor Noëtische Wetenschappen
585 Skeptic News, Terry Schiavo and the Global Consciousness Project, 27 april 2005
586 Larsen, C., Skeptic Report, An Evening with Dean Radin, 1 januari 2003
587 Carroll, R.T., Global Consciousness, The Skeptic’s Dictionary
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Hoofdstuk 14: Heel veel schudding bezig – Diverse auteurs
Bill Johnson
In dit hoofdstuk vertellen diverse prominente Bethel-leden en vrienden over hun
ervaringen met fysiek vibreren en aanverwante zaken. Bill Johnson, de hoofdpastor van
Bethel Church in Redding (Californië) trapt af. Hij beschrijft een situatie waarin hij ‘s nachts
niet in staat is om te bewegen, en zijn lichaam aanvoelt alsof het onder duizend volt staat.
Hij vertelt dat hij deze ervaringen al jaren had, en ertegen vocht, maar dat het alleen maar
erger werd. Na een ontmoeting met een oude vriend, Dick Joyce, die hij ook een “profeet”
noemt, kreeg Johnson het idee dat dit wellicht Gods manier was om tot hem te spreken. 588
Alle zaken die Johnson noemt, zijn ook typisch voor wat ook wel “slaapparalyse”
wordt genoemd in de medische wereld. Het is een bekend fenomeen, wat door psychische
aandoeningen of posttraumatische stress-syndromen (PTSS) veroorzaakt kan worden. Er
zit een bepaald metrum in (het kan bijvoorbeeld elke week of maand gebeuren) en wordt
vaak als heel beangstigend ervaren. De paralyse die normaliter ontstaat tijdens de REMslaap (de meest diepe fase van het slapen), blijft bij mensen met deze aandoening
aanwezig nadat zij zijn ontwaakt. Hun benen, armen en hoofd kunnen hierbij niet
bewegen, en ook kunnen zij niet spreken. Vaak gaan deze ervaringen ook gepaard met
hallucinaties, meldt de Encyclopedia Britannica. 589 Ook kunnen personen met deze
aandoening ervaren dat andere wezens of objecten dichtbij zijn. Slaapgebrek, stress of
onderbroken slaap kunnen daartoe triggers zijn.
Vanuit een seculier opzicht is de ervaring van Johnson dus goed te verklaren.
Wellicht gaf de ontmoeting met de “profeet” Dick Joyce hem veel stof tot nadenken, en
bleef hij nog lang wakker, of misschien was het sowieso laat geworden die avond. Ook
vanuit een meer geestelijk perspectief heb zou ik dit kunnen duiden, alhoewel mijn versie
anders zal zijn dan die van Johnson. Laat me dit even introduceren.
Andrew Strom, schrijver van het boek “Kundalini Warning”, legt uit dat in 1993 en
1994 de zogenaamde Toronto-blessing op gang kwam vanuit Canada, en zich van daaruit
in razend tempo uitspreidde over de gehele wereld. Strom laat in een documentaire 590
zien hoe vergelijkbaar de uitingen van deze zogenaamde “blessing” of “zalving” in visuele
zin zijn met wat er gebeurt in bijvoorbeeld India, als men een zogenaamde “Kundalini
Awakening” heeft. Kundalini wordt verondersteld kosmische energie te zijn die in iedereen
aanwezig is, en wordt voorgesteld als een soort slang die aan de basis van de
ruggengraat ligt. Wanneer yoga beoefend wordt, moet deze kundalini (ook wel aangeduid
als de godheid Shakti) wakker gemaakt worden, door een serie van technieken die
bepaalde standen, gebaren en ademshalingoefeningen combineren. De bedoeling is dat
deze “slang” als het ware de ruggengraat opkruipt en daar door zes denkbeeldige
chakra’s heen kruipt, om uiteindelijk in het hoofd te arriveren. Wanneer dat punt bereikt is,
voelt de beoefenaar een enorm gevoel van genot, wat ook wel atman genoemd wordt. 591
Strom laat in de documentaire zien dat dit gevoel ook overgegeven kan worden aan een
ander door iemands voorhoofd aan te raken op de plek van de zogenaamde pijnappelklier,
waarvan New Agers menen dat dit de plek is waar ons “derde oog” is; het oog wat ons
dingen kan laten ervaren die wij met onze andere zintuigen niet kunnen ervaren.
588 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 169-172
589 Encyclopedia Britannica, sleep paralysis
590 Strom, A., Kundalini Warning
591 Encyclopedia Britannica, kundalini
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Aanjagers van de Toronto-blessing gebruiken precies dezelfde techniek als de
beoefenaars van kundalini yoga, zo stelt Strom nadat hij een aantal video’s van beide
ervaringen achter elkaar heeft gezet, die visueel inderdaad erg veel overeenkomsten
vertonen. Ook zij raken de plek aan op het voorhoofd waar de pijnappelklier zit, en de
mensen in het publiek vallen over het algemeen achterover, waarna zij zich gelukkig
ervaren, en soms ongepast hard moeten lachen, zich dronken of als dieren beginnen te
gedragen.
Strom vertelt dat bij kundalini yoga, beoefenaars vaak ongecontroleerde
bewegingen met hun hoofd of soms zelfs hun lichaam maken, wat vaak sterk getriggerd
wordt na een oefening. Ook in de Toronto-blessing ziet hij diezelfde ongecontroleerde
bewegingen. De omstreden Canadese voorganger Todd Bentley geeft in een fragment van
de documentaire aan dat hij de Toronto-blessing als een enorme inspiratie en beginpunt
ziet, en Strom laat vervolgens een ander fragment zien waar deze Bentley “ingezegend”
wordt door prominente andere leden van de charismatische beweging. Namen als Peter
Wagner, Rick Joyner, Stacey Campbell, maar ook Bill Johnson verschijnen op het podium,
als Wagner de volgende woorden spreekt: “Jouw kracht zal toenemen, jouw autoriteit zal
toenemen, jouw aanhang zal toenemen, jouw invloed zal toenemen, jouw openbaring zal
toenemen,” terwijl Todd met zijn armen wijd staat om deze “zegening” te ontvangen. Ik
vraag me persoonlijk dan altijd meteen af wiens reputatie nu belangrijker is; die van God,
de Koning van het heelal, of die van Zijn zondige dienaren, die zonder Zijn genade niet
eens in staat zijn ook maar iets goeds te doen? 592 Even later in de documentaire horen we
een charismatische voorganger zeggen: “Ik bid dat sommigen van jullie zich voelen alsof
ze geëlektrocuteerd zijn.”
Ik hoop dat u tegen deze achtergrond wat meer context hebt. Johnson was als
invloedrijke voorganger binnen de charismatische kerk diep betrokken bij de hele
beweging die vanuit Toronto naar Lakeland en de rest van de wereld uitvloeide. Ook in zijn
eigen kerk werden dergelijke sessies georganiseerd, zo laat Strom in de documentaire
zien. De grote vraag die boven komt drijven, is: “Wat is de bron van deze ‘zalving?’ Is dit
de Heilige Geest, of is het een andere geest?” We missen veel data, dus laten we een
hypothetische tijdslijn maken van hoe één en ander zich zou kunnen hebben afspelen.
Het is bekend dat er in het verleden veel uit de occulte vaatjes van de Oosterse
religies (zoals Boeddhistisme en Hindoeïsme) is getapt, ook door “christenen”. Zo
verscheen alreeds in de 19e eeuw, Vivekananda op het Werelds Parlement van Religies in
Chicago, maar ook vestigde Paramahansa Yogananda zijn eigen fellowship in de
Verenigde Staten, 593 alwaar een combinatie van hindoeïsme en christendom geleerd
werd. 594 Nog later kwam ook de goeroe Bhagwan Shree Rajneesh naar de de Verenigde
Staten, en begon daar met zijn nieuwe religieuze beweging.
Het is niet precies vast te stellen of er invloeden zijn geweest op de charismatische
leiders die aan de wieg stonden van de Toronto Blessing, maar aangezien de shaktipat (zo
heet de aanraking van de pijnappelklier waarmee iemand zich heel gelukkig of dronken
kan voelen) doorgegeven kan worden aan een ander, zelfs via gedachten of door iemand
aan te kijken, 595 is het niet uit te sluiten dat in de lijn van pastors die de grondbeginselen
592 Jesaja 64:6, Jeremia 17:9, Romeinen 3:10-23
593 Encyclopedia Britannica, new religious movement
594 Encyclopedia Britannica, Self-Realization Fellowship
595 Realized by Grace, How Can Shaktipat be Transmitted?
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van deze beweging hebben gelegd, iemand deze shaktipat had ontvangen van zo’n
goeroe en als “zalving” van de Heilige Geest heeft geïnterpreteerd, het zij bewust of
onbewust. In feite kan een boze geest zo overspringen, net zoals we ook zien in
bijvoorbeeld het evangelie van Mattheüs. 596 Wat dit in elk geval niet is, is een uiting van de
Heilige Geest, stelt Strom. God roept ons bij monde van Petrus op om wakker en sober te
blijven, 597 en Paulus vertelt ons om niet dronken te zijn 598 en orde tijdens de diensten te
hebben. 599 Waar in de Bijbel vinden we dit soort wanordelijke praktijken, die mensen
richten op zichzelf; op zoek naar een nieuwe ervaring in plaats van werkelijk God te
aanbidden?
Johnson vertelt dat hij vaak midden in de nacht wakker werd, en noemt daarbij
exact het tijdstip “drie uur”. 600 Dit tijdstip is in de occulte wereld een bekend fenomeen, en
wordt ook wel “the witching hour” genoemd. Het idee is dat de bedekking tussen de
fysieke en de verborgen dimensie dan dunner is, en dat geesten zich dan makkelijker
kunnen manifesteren in onze dimensie. Een meer seculiere verklaring is dat men rond dat
tijdstip vaak op het diepste punt van de REM-slaap zit, en dat indien iemand op dat
moment wakker wordt, zich slaapparalyse voor kan doen. 601 Hoe het ook zij, voor beide
verklaringen is iets te zeggen. We weten dat de occulte wereld een realiteit is; Paulus
roept de christen er in de Efezebrief 602 niet voor niets op ons hiertegen te wapenen. Ook
voor de christen zijn er dus gevaren, zelfs al zijn wij voor de eeuwigheid gered. Merk ook
op dat hij 1995 noemt als startpunt voor zijn ervaring. Dit is kort nadat de Toronto-blessing
overal binnen de charismatische kerk werd verspreid. Het feit dat dit zich voordeed na een
dienst waarbij zich onder leiding van zijn vriend, de “profeet” Dick Joyce, een “geweldige
tijd van Gods aanwezigheid en kracht had gemanifesteerd”, 603 is in dat opzicht ook
veelzeggend. Welke kracht had zich die avond precies gemanifesteerd? Was dit wel van
God? Of was er toevallig iemand die een shaktipat had gedaan die avond?
Tegelijk is ook de seculiere verklaring goed mogelijk, zoals we hebben gelezen.
Johnson gaf immers al aan dat het laat geworden was en dat hij er al langer onder leed. 604
Bill vertelt niets over een stem die hij toen gehoord zou hebben, enkel dat hij zich tijdens
deze slaapparalyse inbeeldt dat hij emotionele problemen heeft. Ook vertelt hij dat het
beschamend en absoluut niet plezant was. 605 Uiteindelijk geeft hij zich eraan over en laat
de “elektrische” schokken over zich heen komen, terwijl hij in slaapparalyse is. Dit is een
goed voorbeeld van exposure-therapie, iets wat in de psychiatrie een heel zinvolle stap is
in de weg naar herstel van trauma’s. 606 Dit gebeurde vervolgens nog twee avonden, zo
vertelt Johnson. Hij sluit vervolgens af met te zeggen dat hij zich daarna “compleet
getransformeerd” voelde. 607 Een slaapparalyse is op zichzelf al traumatisch, en het feit dat
Johnson besloot er dwars doorheen te gaan, geeft blijk van wilskracht, en leidde wellicht
tot het herstel van dit trauma. Is dit dan wel iets van God? Ik vraag het me stellig af.
596 Mattheüs 8:28-34, 12:43-45
597 1 Petrus 5:8
598 Efeze 5:18
599 1 Korinthe 14:7-9, 33, 40
600 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 169
601 Tuft and Needle, What is the Witching Hour?
602 Efeze 6:10-18
603 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 169
604 Ibid, p. 169
605 Ibid, p. 170
606 PsyQ, Imaginaire Exposure
607 Fanklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 172
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Beni Johnson
Ook Bills vrouw, Beni, vertelt over een ervaring die lijkt op wat we in de vorige paragraaf
besproken hebben; “dronken in de geest”, met daarbij hevig vibreren, alsof je onder
stroom staat. Ze begint te vertellen dat ze kort vóór de bewuste ervaring al een
plotselinge, sterke trilling in haar maag had, wat ze als een “explosie” beschrijft. Ze had
net een aantal avonden gesproken op een vrouwenretraite, maar hoefde deze avond niet.
Ze vertelt over hoe spannend ze dat vond, en ook hoe ze begon te huilen nadat ze dit
gevoel in haar maag kreeg. “Het voelde alsof ik al die dingen binnen in me had
opgesloten, en een bom afging en mijn geest opende,” vertelt ze daarna. 608 Ze heeft het
idee dat het van God is, maar ook hiervoor is gewoon een logische verklaring.
Wanneer iemand onder extreme druk staat, zoals bijvoorbeeld de spanning van het
idee te moeten spreken voor een grote groep, kan dit extreme stress opleveren. Die stress
kan zich van tevoren manifesteren, of tijdens het moment, en voor een blackout zorgen,
iets waar ze zelf al bang voor was. 609 Toch kan de opgehoopte stress zich soms ook later
uiten, en de maagstreek is daarvoor een heel potente plek, door de noradrenaline die
vrijkomt. 610
Beni begint vervolgens te beschrijven hoe zij kort na deze ervaring in Toronto,
Canada, aankomt bij de Airport Christian Fellowship, alwaar mensen op de grond lagen te
lachen en allerlei andere fysieke manifestaties ervoeren. Ze vertelt dat een man
oogcontact met haar maakte, haar aanraakte, en dat ze hierdoor een half uur lang begon
te schudden. Ze had absoluut geen controle over haar lichaam, zo vertelt ze. 611
Vallen en schudden in de geest
Hoewel de Bijbel wel degelijk melding maakt van mensen die vallen en/of schudden omdat
ze onder de indruk zijn van Gods aanwezigheid, moeten we hierbij wel een aantal
aantekeningen maken. Zo viel Johannes voor Jezus’ glorie neer aan Zijn voeten, maar dat
heeft een sterke implicatie dat dit voorover was. Ook was hij alléén, niet in een groep
mensen. Bovendien gaat het hier om een visioen 612 en aanschouwde hij létterlijk de glorie
van Jezus. Bij ervaringen van mensen die beweren dat zij “in de geest vielen”, is dit vaak
groepsgewijs en achterover., waarbij de létterlijke aanschouwing van Jezus’ glorie veelal
mist in het verhaal. Ook dat zien we in de Bijbel, maar dat is geen goed teken. Het waren
de soldaten die Jezus gevangen wilde nemen. 613 Net zoals we als we vol ontzag
aanbidden, voorover buigen, en achterover deinzen als we bang zijn. Ook de discipelen
vielen op hun aangezicht bij de verheerlijking van Jezus op de berg, 614 bevreesd maar
tegelijk vol ontzag. Gods mensen vallen in de Bijbel altijd voorover. 615 Merk op dat Daniël
juist géén kracht meer in zich had, toen hij een ontmoeting had met de Engel des Heeren
(een gepreïncarneerde Jezus). 616 Laat staan dat hij kon schokken. Met moeite weet
Daniël vervolgens op te staan, eerst op handen en knieën, en begint nadat hij rechtop
staat, te beven van ontzag. De Engel zegt dan ook niet voor niets: “Vrees niet” 617
608 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 173
609 Ibid.
610 Liberi, maagpijn door stress: de oorzaak uitgelegd
611 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 174
612 Openbaring 1:10-17
613 Johannes 18:6
614 Mattheüs 17:6
615 Ezechiël 1:28, 3:23, 43:3, 44:4, Daniël 8:17-18, etc.
616 Daniël 10:8-9
617 Daniël 10:10-12
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Saulus viel ook, op weg naar Damascus, en beefde daarbij. 618 Merk op dat er níet
staat dat hij zich voelde alsof hij onder stroom stond. Bent u weleens bang geweest? Het
is heel normaal om te beven als we geconfronteerd worden met iets wat beangstigend is.
We lezen hier echter niets over hevig, ongecontroleerd schokken.
Gods aanwezigheid
Toen de tempel van Salomo gereed was, werd het huis van God vervuld met de
gloriewolk, maar een belangrijk detail is dat zelfs de speciaal aangestelde, getrainde en
door speciale ceremonies geheiligde en gereinigde priesters niet in staat waren te staan
619
of later zelfs ook maar Zijn huis te betreden. 620 Hoe kunnen mensen bij Bethel Church
dan claimen dat God (of Zijn gloriewolk) aanwezig is in hun kerkgebouw, maar wél capabel
zijn om daar naar binnen te gaan, te staan of zelfs rond te lopen? 621 Er is later overigens
een getuige naar voren gekomen die verklaarde dat zij degene was die glitter in het
ventilatiesysteem moest doen bij een bevriende voorganger. 622 Dat maakt het verhaal er
allemaal niet geloofwaardiger op.
Ik geloof dat de ervaringen van Beni an sich authentiek zijn. Wat ik echter niet
geloof, is dat haar perceptie van die ervaringen juist zijn. In het eerste geval denk ik dat zij
als gevolg van veel opgehoopte stress, spontane maagklachten kreeg, maar dit toeschreef
aan God. In het tweede geval doet het sterk denken aan wat we al eerder ontdekten over
de shaktipat, die zelfs door iemand aan te kijken overgebracht kan worden, en ervoor
zorgt dat iemand niet meer kan blijven staan. Als ze aangeraakt werd door Gods
aanwezigheid, zoals ze claimt, 623 waarom moest die man haar dan aankijken en/of
aanraken?
Cal Pierce
Net als Beni, vertelt ook Cal over een ervaring die hij had in 1996, aan het einde van een
board meeting bij Bethel Church. Hij begon plotseling hevig te schudden, een ervaring die
uiteindelijk uren zou duren. In die tijd was hij niet in staat om te bewegen, en het voelde
alsof hij onder stroom stond, zo vertelt hij. 624
Cal besluit na deze ervaring naar Spokane te verhuizen, en begint met
maandelijkse gebedssessies bij het graf van John G. Lake, een 19 e eeuwse AmerikaansCanadese gebedsgenezer. Later begint hij met een 40-daagse vastentijd, en hoorde “God”
in die periode zeggen, terwijl hij bij het graf van Lake aan het bidden was, dat het tijd was
om door te gaan. Pierce begon hierna zelf genezingsteams te trainen en heropende de
oude genezingsruimtes van Lake. 625
Ik vraag me af waarom iemand bij het graf van een gebedsgenezer gaat bidden.
Wat voegt het fysiek daar aanwezig zijn daar toe? Lag Cal wellicht ook bovenop het graf
van deze vermaarde gebedsgenezer, net zoals Beni Johnson en andere leden van Bethel
Church regelmatig op graven van beroemde evangelisten of andere christelijke bekenden
618 Handelingen 9:4-8
619 2 Kronieken 5:13-14
620 2 Kronieken 7:1-2
621 Johnson, B., Bethel Church, Glory Cloud Explained
622 Peters, J., On the Gold Dust that was claimed to be the Presence of God
623 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 174-175
624 Ibid, p. 176
625 Ibid
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lagen te “soaken” (op een graf gaan liggen om de “geest” van iemand op te zuigen)? 626
Toegegeven, Bill Johnson heeft ontkend dit in de meest extreme vorm te beoefenen, maar
gaf tegelijk toe het idee van iemands “verloren zalving” weer op te willen nemen, niet af te
wijzen. 627 We hebben hier in het vierde hoofdstuk al over gesproken. 628 Bill vertelt dat ze
de doden op een gepaste wijze willen eren, maar eerlijk gezegd vraag ik me af hoe het (op
je rug, met opgetrokken knieën) op iemands graf gaan liggen daar precies aan bijdraagt.
Het interview dat hij daarover gaf komt daarom op mij over als “damage control”. Beter
was geweest deze zonde te belijden.
In het interview wordt genoemd dat Bethel liever “risico’s” neemt in het
bovennatuurlijke, waarbij er een kans is dat zij soms falen, wat zij liever doen dan dat zij bij
wijze van spreke de baby met het badwater weggooien. Johnson noemt hierbij het
voorbeeld van het koren en het onkruid, uit de gelijkenis van Jezus; Hij stelde dat men het
onkruid nog niet moest weghalen, omdat er een kans was dat er ook koren mee werd
getrokken. 629 In die context gaat het echter over iemands oordeel, en niet over tekenen en
wonderen. We kunnen zo’n gelijkenis niet op elk aspect van ons leven betrekken. Zou
Johnson iemand dan ook aanbevelen om drugs te proberen? Misschien falen we, maar
dan hebben we het in elk geval geprobeerd en weten we dat. Zoiets? Nergens in de Bijbel
worden we daartoe opgeroepen. We worden geacht God niet te verzoeken. 630
Integendeel, we behoren alles te toetsen (niet experiëntieel, maar schriftuurlijk) en de
geesten van tevoren te onderscheiden. 631
Johnson en de interviewer doen net alsof er nog een wereld van bovennatuurlijke
zaken openligt voor de christen, die in de loop van de eeuwen zijn vergaan. Denkt u echt
dat onze almachtige God zou toelaten dat iets wat belangrijk is, zomaar zou vergaan? Dat
we daarvoor allerlei twijfelachtige bovennatuurlijke zaken na moeten streven, die stevige
wortels in het occulte hebben? Waar in de Bijbel worden wij daartoe opgeroepen? Ons
wordt juist verteld ons daar verre van te houden, heilig te zijn en die zaken zelfs niet eens
aan te raken! 632 Waarom zouden we al die gekke fratsen nodig hebben? Hebben we niet
alles in Zijn woord, 633 in Zijn genade, 634 en in Zijn redding? 635 God heeft ons niet nodig
om de wereld te fiksen. Dat gaat Hij zo meteen Zélf wel doen. Al die verlangens naar meer
zullen worden vervuld in die nieuwe wereld die ons wacht. 636
Ellyn Davis
Ook Ellyn schetst in haar getuigenis het klassieke patroon. Ze geeft aan dat ze drie zeer
traumatische jaren achter de rug had, waar ze zelfs fysiek ziek van werd en emotioneel op
instorten stond. Ze beschrijft dat ze tijdens het gebed soms begon te schudden, en een
tinteling voelde, of zelfs schokken. Soms zacht, soms heel heftig. Zo heftig dat ze het niet
kon controleren. Ze vertelt dat dat uiteindelijk ook weer een helend effect had. 637
626 Strom, A., Bill Johnson, Bethel and the New Age
627 Bethel, Does Bethel Teach Grave Soaking?
628 p. 34
629 Mattheüs 13:24-30, 36-43
630 Mattheüs 4:7
631 Handelingen 17:10-11, 1 Korinthe 12:10, 1 Thessalonicenzen 5:21, 1 Johannes 4:1, 2 Tim. 3:14-17
632 2 Korinthe 6:17
633 2 Tim. 3:14-17
634 2 Korinthe 12:9
635 Romeinen 8:37-39
636 Openbaring 20-21
637 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 177-178
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Hoewel het natuurlijk heel verdrietig is dat Ellyn door zo’n enorm traumatische
periode heen moest, zijn al deze ervaringen vanuit een seculier, medischwetenschappelijk oogpunt goed te verklaren. Trillen is een verschijnsel dat past bij
bijvoorbeeld PTSS (een posttraumatische stress-stoornis), 638 en dat kan soms best heftige
vormen aannemen, tot hevig schudden aan toe. 639
Ook is het goed mogelijk dat het trillen en schudden zélf goed hielp om het trauma
te verwerken. Schudden is een hele primaire reactie die in de dierenwereld helpt om te
ontladen, hoewel wij mensen de neiging hebben om dat juist te onderdrukken. Dr. David
Bercelli deed hier onderzoek naar en ontdekte dat het schudden ook bij mensen een heel
genezend effect had. 640
Hierbij wil ik wel duidelijk de disclaimer plaatsen dat de bevindingen van Bercelli
niet binnen de reguliere wetenschap kunnen worden geplaatst, maar eerder binnen de
alternatieve wetenschap. Helaas is dit een wereld waarin ook veel New Age-gedachten de
ronde doen. Dit is dan ook absoluut geen pleidooi om iemand die met trauma’s te maken
heeft gehad te adviseren, maar eerder een mogelijke verklaring voor het “helende effect”
wat Davis ervoer. Wellicht heeft Bercelli iets gevonden wat op zichzelf een prima therapie
is, maar heeft hij dit geïntegreerd in een breder scala van twijfelachtige oefeningen. Een
andere verklaring is dat de technieken van Bercelli toch haar oorsprong vinden in het
occulte. We weten vanuit de Bijbel echter dat ook de occulte wereld wel degelijk een
realiteit is. De tovenaars van farao konden ook wonderen doen, zo lezen we in Exodus. 641
Ellyn vertelt dat ze na een lange periode uiteindelijk weer herstelde en zich een
ander persoon voelde; mentaal, emotioneel en geestelijk. Haar fysieke problemen
verdwenen, en ook haar financiën gingen weer beter. 642 Natuurlijk kan dit verschillende
oorzaken hebben; zowel natuurlijke als bovennatuurlijke. Hoewel Davis het in haar
getuigenis niet expliciet noemt, is de bredere context van dit verhaal natuurlijk wel de
kwantummystiek, waar ze al zo veelvuldig over heeft gesproken in de voorgaande
hoofdstukken. Waar ik voor wil waarschuwen, is zulke ervaringen te transponeren naar
heel andere niveaus. Dat zich op kwantumniveau trillingen voordoen, betekent niet dat dit
zich automatisch vertaalt naar een meta-niveau. Net zoals wanneer ik aan het tanden
poetsen ben in de badkamer, niet het hele huis mee schudt. Correlatie en causatie zijn
twee verschillende zaken, en die worden door de auteurs van dit boek nogal eens door
elkaar gehaald.
Celeste
In een getuigenis van een vrouw die enkel met haar voornaam genoemd wordt, wordt
verteld hoe ze een ontmoeting heeft met “Jezus” in haar droom, waarbij ze een half uur
trilde, alsof ze onder stroom stond. In eerste instantie zag ze Zijn gezicht niet, zo vertelt
ze. 643 Hoewel dit soort ervaringen natuurlijk voor kunnen komen, 644 moeten we altijd
voorzichtig zijn met de interpretatie van zulke dromen.

638 Lentis, PTSS symptomen
639 Web MD, Symptoms of PTSD
640 TRE Nederland, TRE
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642 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 178
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Celeste, zoals de vrouw van deze getuigenis heet, vertelt namelijk dat ze later
tijdens één van Judy Franklins trips 645 naar de “hemel” Zijn gezicht ziet, en vanaf dat
moment wist ze dat ze met Hem “getrouwd” was. Hoewel het beeld van een Bruidegom en
bruid of vrouw in het Nieuwe Testament veelvuldig gebruikt wordt, 646 is dat echter altijd in
de collectieve vorm. De gemeente is de bruid, en Jezus de Bruidegom. Niemand is als
individu de bruid van Jezus. Ook is het een stijlfiguur die onze juridische positie tot Jezus
uitdrukt, en we moeten daarom goed uitkijken dat we dat model niet perverteren.
Aangezien we in de introductie 647 al hadden ontdekt dat er met Franklins trips naar
de hemel heel veel mis is (het is namelijk astraal reizen wat Franklin hier doet, met een
christelijk fineerlaagje erover), kunnen we uitsluiten dat Celeste létterlijk Jezus heeft
gezien of ervaren. De grote vraag die resteert, is dan: wat hééft Celeste ervaren? Wellicht
was het haar fantasie, maar gezien de fysieke ervaringen lijkt het logischer dat het een
occulte ervaring was. Ook Satan kan zich immers voordoen als een engel van het licht, als
een ándere “Jezus”, zo schrijft Paulus. 648
John
Ten slotte vertelt iemand die zich voorstelt als John een getuigenis van hoe hij tot geloof is
gekomen in Jezus. 649 Hoewel er vreemd genoeg niets over trillen of schudden wordt
verteld, zie ik geen reden om aan te nemen dat dit een illegitieme ervaring is. De man
vertelt hoe hij eerst een ongelovige was, maar zonder echt op zoek te zijn opeens tijdens
een gebedssessie (die hij met tegenzin bijwoonde) overvallen werd door een helder licht
en tot geloof kwam. We weten dat dit soort dingen in moslimlanden regelmatig gebeuren
bij ongelovigen, 650 dus waarom zou dat ook in het Westen niet kunnen?
Waar ik enkel voor wil waarschuwen, is dat we ons bij élke van deze ervaringen
moeten afvragen of het 1. wel écht van God afkomstig is (we moeten het daarom aan de
Bijbel toetsen), omdat ook Satan ervaringen kan geven die lijken op een ontmoeting met
Jezus, 651 en 2. we moeten tevens nooit zelf het initiatief hiervoor willen nemen door middel
van channeling, astraal reizen of op welke manier dan ook. Als God het wil, is Hij machtig
genoeg om ons dit Zélf wel te laten weten. Wanneer wij hier zélf het initiatief in willen
nemen, zetten we een val voor onszelf en zullen de “ervaringen” die volgen altijd een
subtiele misleiding zijn van de boze en zijn handlangers.
Dit zijn veelal ervaringen die ons verder van God vandaan brengen, ook al lijkt het
misschien weinig invloed te hebben. Denk eens aan alle verhalen die we tot nu toe
hebben gelezen en over hoe het de participanten een kick gaf. Velen zijn op zoek naar
méér en méér bijzondere ervaringen, en zien niet in (of willen niet inzien) dat die
ervaringen hen in feite richten op zichzelf in plaats van op God. Ze houden zichzelf wellicht
voor dat God hen ook wil laten delen in een goed gevoel, dat Hij ook wil dat wij ons fijn
voelen, of welk excuus dan ook. De waarheid is echter dat zij niet zozeer God zoeken in
deze ervaringen, maar vooral het gevoel dat het hen geeft. Dit zal sommigen van u
wellicht boos maken, maar wees eens heel eerlijk. Bestaat de werkelijke aanbidding niet
uit iets te brengen aan God dat Hem blij maakt? Of bestaat het uit enkel ontvangen? Bent
645 p. 8-11
646 Efeze 5:22-33, Openbaring 19:7-8, etc.
647 Ibid.
648 2 Korinthe 11:4, 14
649 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 181
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u dan niet het object van aanbidding geworden? Om nog maar te zwijgen over de
daadwerkelijke bronnen van deze bovennatuurlijke ervaringen. Bovendien leren we onze
geestelijke volwassenheid af te meten aan de mate van onze ervaringen, terwijl we die
juist moeten beoordelen met de mate waarin we geestelijke vruchten voortbrengen. 652
Je lichaam is een elektronisch veld
Judy herhaalt in deze paragraaf nog eens hoe naar haar idee álles in ons lichaam vibraties
afgeeft, en onderbouwt dit met twee wetenschappelijke voorbeelden. Ze noemt de
bekende EEG’s van het brein, die we al uitgebreid besproken hebben in hoofdstuk zes. 653
Tevens noemt ze als voorbeeld de ontdekking van Willem Einthoven, een Nederlandse
uitvinder die in 1924 ontdekte dat ons hart ook elektriciteit afgeeft, wat gemeten kan
worden met een galvanometer. 654 Dit betekent echter niet per sé dat ál onze cellen een
eigen vibratie afgeven, een denkfout die kwantummystici telkens weer maken en we al
uitgebreid ontkracht hebben. 655 Om een voorbeeld te schetsen; het feit dat ik mijn handen
aan het wassen ben in de douche en mijn vrouw haar haren aan het borstelen is in de
slaapkamer, betekent niet dat de keukentafel en het bestek in de besteklade ook heftig
aan het bewegen zijn. Evenzo betekenen de elektronische frequenties van onze hersenen
en hart niet per sé dat onze teennagel een eigen frequentie heeft.
Aanvoelen van magnetische velden
Voorts vertelt Franklin dat sommige dieren een magnetisch veld aan kunnen voelen, waar
zij mee kunnen navigeren. Hoewel ze het niet expliciet zegt, is het overduidelijk waar ze
naartoe wil. We weten immers nog niet hoe we deze eigenschap kunnen gebruiken, zo
redeneert ze. 656 De implicatie is dat wij mensen dit wellicht ook kunnen, als we maar
uitvinden hoe we de toegang hiertoe moeten vinden. Heeft dit ook maar énige waarde
voor ons geloof in God, vraag ik me af. Wat heeft dit met Jezus en onze redding te
maken? Ook hier geldt weer dat het er alle schijn van heeft dat de ervaringen binnen de
Bethel-kringen meer waarde lijken te hebben dan de aanbidding van God Zélf. Het is een
egocentrisch gerichte “theologie”.

652 1 Korinthe 3:1-3, 10-15, Galaten 5:22-26
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Hoofdstuk 15: Bazuinroep – Beni Johnson
In dit hoofdstuk praat Beni, de vrouw van Bethel-voorganger Bill Johnson, over de klaroen,
een blaasinstrument dat beter bekend staat als de bazuin. Franklin luidt het hoofdstuk kort
in door te zeggen dat we daarmee nieuwe werelden, ook die van de vibraties van de
hemel kunnen inluiden. 657 Wat ze met dit wollige taalgebruik nu precies bedoelt te zeggen,
is onduidelijk. Wat in elk geval wél duidelijk is, is dat zo’n benadering niet Bijbels is. Het is
niet aan óns om dingen in te luiden, te oefenen, of wat dan ook. We mogen God vragen
om ons dingen te laten zien, en als het in Zijn plan ligt zal Hij dat ook zeker doen. Daar
ben ik van overtuigd. Maar ons gehoor te trainen om tijdens de aanbiddingsmuziek de
precieze toon te spotten en daarmee in die wereld te stappen, 658 hoort daar niet bij.
Ze vertelt verder dat er op een dag een jongedame de dienst binnen kwam, die
tijdens de muziek mee begon te dansen en met haar hand begon te zwaaien op de maat
van de muziek. Ze vond dit aanvoelen als “vreemd vuur” en probeerde een gesprek aan te
knopen met de dame in kwestie. Ook vertelt ze dat de omgeving rondom deze dame
“koud” aanvoelde. 659 Laten we voor we verder gaan, eerst even pauzeren hier. Vreemd
vuur is een term die in bepaalde kerkelijke kringen een heel bekend begrip is, maar de
uitleg ervan laat nogal eens te wensen over. Laten we de bewuste passage er eens bij
pakken, en zien wat er precies bedoeld wordt.
“Daarna slachtte hij het rund en de ram die als dankoffer voor het volk bestemd
waren. En de zonen van Aäron reikten hem het bloed aan, dat hij rondom op het
altaar sprenkelde, met de vetdelen van het rund en de ram, de staart en wat de
ingewanden bedekt, de nieren en het net over de lever. Zij legden de vetdelen op de
borststukken, en hij liet de vetdelen in rook opgaan op het altaar. Maar de
borststukken en de rechterachterbout bewoog Aäron als beweegoffer voor het
aangezicht van de HEERE, zoals Mozes geboden had.
Daarna hief Aäron zijn handen op over het volk, en zegende hen. Toen kwam hij
naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had.
Vervolgens ging Mozes met Aäron de tent van ontmoeting binnen, en toen zij er
weer uit kwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid van de HEERE
verscheen aan heel het volk. Een vuur ging uit van het aangezicht van de HEERE,
en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag,
juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde.
De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden
vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht
van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het
aangezicht van de HEERE, en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht
van de HEERE. En Mozes zei tegen Aäron: Dit is wat de HEERE gesproken heeft: In
hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk
zal Ik geëerd worden. Maar Aäron zweeg.” 660
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In de tekst heb ik een aantal woorden onderstreept, die ons kunnen helpen om de
precieze context te begrijpen. Als eerste lezen we dat het volk precies doet wat God hen
bij monde van Mozes heeft opgedragen. Het is immers heel belangrijk dat we precies
doen wat God zegt. Dat we precies doen wat Hij geboden heeft. Ook gaat het hier over
een letterlijk offer brengen, het gaat niet over onze manier van dansen. Ten slotte zegt
God dat “in hen die tot Hem naderen, Hij geheiligd moet worden, en voor de ogen van heel
het volk geëerd moet worden.” Het is duidelijk dat we in de manier hoe we tot Hem
naderen, laten zien dat we nauwkeurig zijn. Het gaat hier niet over of iets nu gepast is of
ongepast volgens onze etiquette, nee. Het gaat erom of we daarbij acht slaan op de
exacte manier hoe God het geboden heeft. Nadab en Abihu deden het wellicht precies
volgens de culturele normen, maar het offer zélf was simpelweg niet door God verordend.
Het gaat dus niet over de vorm, maar over de inhoud. Ook het Hebreeuwse woord dat hier
vertaald is als “vreemd” moet vooral in religieus-juridische context bezien worden, 661 niet
zozeer dat het er vreemd uitzag. Ook hier gaat het over de inhoud; er was geen juridische
grond voor om dat nu te doen. Met andere woorden: het was niet verordend door God. 662
De vorm stond niet per sé ter discussie. Laten we een paar honderd jaar verder kijken, om
dit verder te illustreren.
“Koning David werd de boodschap gebracht: De HEERE heeft het gezin van ObedEdom en al wat hij heeft, gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op
weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over
naar de stad van David. En het gebeurde, nadat de dragers van de ark van de
HEERE zes stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde.
David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de HEERE; en David was
gekleed in een linnen priesterhemd. Zo brachten David en heel het huis van Israël
de ark van de HEERE over, met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde,
toen de ark van de HEERE in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van
Saul, door het venster naar beneden keek. Toen zij koning David zag springen en
huppelen voor het aangezicht van de HEERE, verachtte zij hem in haar hart. Toen zij
de ark van de HEERE de stad binnenbrachten, zetten zij die op zijn plaats, midden in
de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het
aangezicht van de HEERE, en dankoffers. Toen David klaar was met het brengen
van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de Naam van de HEERE
van de legermachten. Hij deelde aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël,
van de man tot de vrouw toe, aan ieder één broodkoek, één klomp dadels en één
rozijnenkoek uit. Toen ging al het volk zijns weegs, ieder naar zijn huis. Toen David
terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar
buiten, David tegemoet en zei: Wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die
zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed,
zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt! Maar David zei tegen Michal: Voor
het aangezicht van de HEERE, Die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven
heel zijn huis door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de HEERE, over
Israël, ja, voor het aangezicht van de HEERE heb ik gehuppeld! En ik zal mij nog
geringer gedragen dan dit en nederig zijn in eigen oog, maar met de slavinnen over
wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden. Michal nu, de dochter van Saul, kreeg
geen kind tot op de dag van haar dood.” 663
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In de tekst hierboven zien we dat David uitbundig voor de Heer danst, en daarbij zelfs
halfnaakt rondloopt, iets wat zijn vrouw Michal hem niet in dank afneemt. Toch is het hart
van David oprecht; hoewel zijn manier van dansen wellicht buiten de norm van de toen
heersende etiquette viel, bracht hij God toch brandoffers, en God lijkt hier Zijn goedkeuring
aan te geven. Michal lijkt immers door God gestraft te worden voor haar sarcastische
opmerking jegens David door vanaf dat moment kinderloos te blijven, wat een schande
was in die tijd. Ook leren we in het hoofdstuk dat volgt dat God zó blij is met Davids
hartgesteldheid, dat Hij Hem zegent met een eeuwigdurend koningshuis. 664
Zoals we zien is onze hartgesteldheid dus belangrijk, evenals de precieze
inhoudelijke verordening van hoe wij tot God dienen te naderen. Laten we weer teruggaan
naar de ervaring van Franklin. Kon zij in het hart kijken van deze vrouw? En wat was er
precies ongepast aan het dansen? En bovendien, als het gaat om “vreemd vuur”; is het
niet zo dat Franklin zélf dingen doet die God niet verordend heeft? Zoals trips naar de
“hemel” maken door astraal te reizen? 665
Vervolgens spreekt Franklin over hoe deze vrouw gered werd en “een beetje” werd
bevrijd. 666 Ik vraag me dan eerlijk gezegd wel af wat in haar beleving “redding” precies is.
Het evangelie is een beetje een buzzwoord geworden in veel kerken, dus het is belangrijk
dat we duidelijk communiceren wat het wél en wat het niet is. Onze redding komt in elk
geval niet door werken, zo vertelt Paulus, 667 maar door geloof in Jezus’ offer. Dat Hij is
gestorven, begraven en opgestaan voor onze zonden, zo definieert Paulus het evangelie
in de Eerste Korinthebrief. 668 Verder ben ik benieuwd wat “een beetje” bevrijding precies
betekent. Je bent bevrijd of je bent niet bevrijd. Je bent gevangen of je bent niet gevangen.
Waarom was Judy niet in staat om volledige bevrijding te brengen? Wellicht heeft het
ermee te maken dat zij spreekt over hoe zijzelf “een beetje” bevrijding bracht. Onze
bevrijding komt toch van God alléén, en niet van Judy?
Vogels in Wales
Na een eerste paragraaf over Pinksteren, waar ik het op zich niet mee oneens ben, wil ik
graag inzoomen op deze tweede paragraaf uit het hoofdstuk van Beni. Ze vertelt hoe ze
na een lange vliegreis in Wales aankomt, en een jetlag heeft. Beni is vermoeid en wil
tijdens de dienst eigenlijk het liefst alleen maar denken aan slapen. Ze schrijft dat ze
tijdens een gebedsmoment opeens een grote groep “vogels” hoort schetteren. 669 In plaats
van God te raadplegen, logt ze in op haar Facebook-account en stelt online de vraag:
“Wat betekent het als vogels in bomen aan het schetteren zijn?” Iemand antwoordt dat dit
betekent dat de vogels willen dat je weggaat. Dat dit niet jouw plaats is. Ze interpreteert dit
als een territoriale claim van de vijand over dit gebied, die door gebed gecounterd moest
worden. 670 Beni beantwoordt het geschetter met een gebed in “tongentaal”, iets waarvan
we al hadden geleerd dat dit geen speciale engelentaal is, maar enkel andere talen. 671
Wat zou de Bijbel hebben gezegd als ze die had geraadpleegd? Laten we eens kijken
naar een belangrijke tekst uit Mattheüs. 672
664 2 Samuël 7:11
665 p. 8-11
666 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 186-187
667 Efeze 2:8-9
668 1 Korinthe 15:1-6
669 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 190
670 Ibid, p. 191
671 p. 75-79
672 Mattheüs 13:4, 19
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Jezus vertelde eens een gelijkenis over een Zaaier, die het zaad van het Woord
uitspreidde over de akker van de wereld. Sommig zaad belandde op steenachtige grond,
en ander zaad komt tussen de dorens terecht. Jezus legt uit dat de steenachtige grond
ervoor zorgen dat het zaad, hoewel het snel opkomt, geen sterke wortels kan vormen en
dood gaat. De dorens staan weer symbool voor de zorgen en verleidingen van de wereld,
die de planten verstikken. Ook spreekt Jezus over vogels die de zaden wegpikken van de
weg langs de akker, en vergelijkt die vogels met de boze, Satan en zijn handlangers. De
vogels zijn hier dus duidelijk geen goed symbool.
Ook in Genesis 673 lezen we over de symboliek van vogels, die in een droom aan de
bakker gegeven werd, en later door Jozef geïnterpreteerd. De vogels hier zijn degenen die
het vlees van de bakker van zijn botten afeten, nadat hij is opgehangen. Dit is ook de
symboliek die we zien op vele andere plekken in de Bijbel. 674 Vogels worden vaak, hoewel
niet exclusief, in een negatief verband gebracht in de Schrift. 675 Er lijkt iets sinisters en
occults te hangen rondom met name de onreine vogels die in de Bijbel genoemd worden.
Raven, kraaien en gieren bijvoorbeeld. Het is dus op zich geen vreemde gedachte om dit
als een territoriale, demonische claim te interpreteren, als ze die geluiden van krassende
kraaien of iets dergelijks hoorden in die ruimte (die buiten niet te zien waren overigens, zo
lijkt het athans). De vraag is echter; is hun reactie daarop gepast? Wat zegt de Schrift over
zulke situaties?
In Markus lezen we over een gebeurtenis waarin de discipelen niet in staat zijn om
een boze geest uit een maanzieke jongen te drijven, en Jezus antwoordt hen dat dit soort
alleen uitgaat door bidden en vasten. 676 Hoewel Beni besluit om in gebed te gaan, maar
daarbij exclusief het gebrabbel van “tongentaal” te gebruiken, 677 zijn zij als een klinkende
cimbaal. 678 We lezen verder niets meer over hoe het verder gaat. Is er nog contact
geweest met die gemeente uit Wales, over wat er daarna nog is gebeurd? Is het
geschetter daadwerkelijk opgehouden? Is het daadwerkelijk een zinvolle reactie geweest
om allen massaal te brabbelen; waarmee ze duidelijk tegen de voorschriften van Jezus bij
monde van Paulus ingingen? Ik geloof dat zij in dit geval beter écht de knieën hadden
kunnen buigen om te bidden, en ook te vasten in de dagen erna.
Beni nestelt, net als veel andere co-auteurs, heel erg op de “kracht” van geluid. Ze
dicht het een zeer hoge waarde toe; een waarde die doet denken aan hoe heksen met een
toverspreuk omgaan of goeroes een mantra uitspreken. Een waarde die Gods autoriteit
bijna lijkt te overstijgen. Hij is echter geen algoritme. We mogen in gebed tot Hem
naderen, en in alle nederigheid en volledige afhankelijkheid zal Hij, als het in Zijn plan ligt,
luisteren. Als wij ten minste bidden volgens Zijn wil. 679 Dit staat in sterk contrast tot hoe
veel charismatische christenen met proclamaties strooien, waarbij zij de Naam van God te
pas en te onpas gebruiken. Hoe weten zij immers of wat zij uitspreken, Gods wil is?
Te vaak zien we mensen in met name de charismatische kerk vanuit hun eigen
autoriteit, hun eigen wil en kracht, bedekt met een dun laagje christelijke fineer, te werk
gaan. Aan wie was die autoriteit echter beloofd? Aan de discipelen, zo leren we in
673 Genesis 40:16-22
674 Jeremia 7:33, Ezechiël 39:4, Mattheüs 8:20, 24:28, Romeinen 1:23, Openbaring 19:17-18
675 Leviticus 11:13-19, Prediker 9:12, Jesaja 34:11-15, Jeremia 5:27, Zacharia 5:9
676 Markus 9:14-29
677 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 191-192
678 1 Korinthe 13:1, 14:7-9, 23, 27, 40
679 Jakobus 4:3-8
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Mattheüs. 680 Daar zat zelfs Judas Iskariot bij, die Jezus later zou verraden. Het gaat hier
niet over de kerk, maar over een twaalftal Joodse discipelen. Ook gaat het hier over het
evangelie van het Koninkrijk, dat specifiek bedoeld was voor de Joden, zo vertelt Jezus
expliciet. Ze mochten niet eens naar de andere landen toegaan! 681 Het vanuit autoriteit
proclameren is iets wat dus gelimiteerd is tot deze 12 mensen.
Hoe vaak zien we niet dat christenen autoriteit claimen over ziektes en kwalen, en
dat genezing uitblijft, ook al is er sprake van een rotsvast geloof? Dit kan resulteren in een
enorme geloofscrisis, of zelfs het verlies van geloof in Jezus an sich. Het voorschrift voor
de kerk als het gaat om genezing is echter: bidden. 682 Het gebed is een vragende,
nederige vorm, waar God zo Hij wil gehoor aan kan geven. Daarom genezen er in de 21 e
eeuw ook nog steeds mensen, hoewel dat lang niet altijd zo is. Soms heeft God een doel
met iemands ziekte, 683 soms juist met iemands genezing.
De gaven van God zijn echter onberouwelijk, en daarom zien we ook dat die gaven
bij de discipelen blijven, ook als zij er als apostel op uitgestuurd worden in de toenmalige
geciviliseerde wereld. Het is om die reden dat de christenen Petrus erbij roepen als de
christin Dorkas plotsklaps ziek wordt en overlijdt. 684 Als élke christen de macht en autoriteit
zou hebben om zieken te genezen, waarom deden deze christenen dit wonder dan zélf
niet? Nee, zij wisten dat de apostelen diegenen waren met de autoriteit die zij hadden
ontvangen van Jezus Christus. Dit verklaart ook waarom het aantal wonderen na de
apostolische periode drastisch afnam. Nu zien we sporadisch nog wonderen, wat heel
logisch is als we geloven in de kracht die God verleent aan gebed.
Door een verkeerd begrip van de Bijbel, heeft de charismatische wereld zichzelf
een heel vreemde modus operandi toegeëigend. Men haalt allerlei Bijbelteksten, publieken
en dispensaties door elkaar, en zet die naar de eigen hand. Daarom is het zo belangrijk de
Bijbel boek voor boek, hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers te lezen. Zo
ontwikkelen we geen blinde vlekken en zien we de smalle en bredere context. We leren
hierdoor een gezonde hermeneutiek te ontwikkelen en een goed beeld op Jezus te krijgen.
Wie leest er immers kriskras door een boek? Zo gaan we toch ook nooit met gewone
boeken om?
Beni claimt in dit hoofdstuk min of meer dat wij geluiden moeten gebruiken om de
vijand weg te jagen, iets wat in feite net zoiets is als wat de Germaanse heidenstammen
hier honderden jaren geleden al deden, lang voordat zij gekerstend waren. Dit begon met
algemeen lawaai maken, maar sinds het buskruit ook naar West-Europa kwam, ging dit
ook gepaard met vuurwerk. 685 Dit is het type theologie waar je terecht komt als je de Bijbel
behandelt als een boek waar je zelf in mag knippen en plakken. Waar ze de kaders voor
wat de Geest kan doen, laten bepalen door buitenbijbelse ervaringen en dogma’s. Wat is
er mis met gewoon doen wat Jezus ons in de brieven van Paulus en de andere apostelen
bevolen heeft? De inhoud van die brieven is specifiek voor de kerk bedoeld. We openen
toch ook niet de post van de buurman en betrekken de inhoud daarvan toch ook niet op
onszelf? Jezus gebiedt de genezen man in het evangelie van Mattheüs 686 om zichzelf te
680 Mattheüs 10:1-4
681 Ibid, vers 5-8
682 Jakobus 5:13-18
683 Job 1-2, Johannes 11:4, 2 Korinthe 12:7-10
684 Handelingen 9:38
685 NPO Kennis, Wat is de rol van vuurwerk bij de jaarwisseling?
686 Mattheüs 8:4
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laten zien aan de priester en een offer te brengen, volgens de wet van Mozes. Is dit ook
een voorschrift voor de dispensatie van de kerk? Natuurlijk niet. Wij zijn geen Joden. Wij
leven in een andere dispensatie. We moeten dus goed uitkijken welke Bijbeltekst we op
onszelf betrekken.
Menselijke lichaamsfrequenties
In deze paragraaf legt Franklin uit dat dr. Royal Rife in de jaren ‘20 van de vorige eeuw
een machine uitvond waarmee hij door een veelheid van elektromagnetische frequenties
te gebruiken, ziektes claimde te kunnen genezen. 687 Het werk van Rife is echter
omstreden. Hij meende bijvoorbeeld dat achter ziektes als kanker in feite bacteriën
schuilgingen, en gebruikte zijn Rife Frequency Generator (RFG) om die daarmee te
doden. De golven die vanuit de RFG komen, zijn te gering om überhaupt bacteriën te
vernietigen, zo concludeerde de American Cancer Society (ACS) aan het einde van de
vorige eeuw. De machine is in de alternatieve wetenschap echter een heel eigen leven
gaan leiden, en dat leidde tot een wildgroei aan claims, die in dezelfde paper van de ACS
ontkracht werden. Het is inderdaad zo dat er later een succesvol experiment is geweest
met een andere machine, en waarbij de groei van bepaalde kankercellen afgeremd werd
(dus niet vernietigd), maar het ging hierbij om een onderzoek in een laboratorium en niet in
een mens, en bovendien waren dit ook heel andere frequenties dan die van de originele
RFG. 688 Het lukt Franklin niet om te overtuigen, en het gebrek aan primaire bronnen en
data draagt daar zeker niet aan bij.

687 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 193
688 Web MD, Rife Machines and Cancer
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Hoofdstuk 16: Trek morgens van God naar vandaag – Bill Johnson
Franklin leidt ook deze paragraaf weer in, waar Bill Johnson zal vertellen over hoe hij
gelooft dat we alreeds in het heden datgene bezitten dat er nog niet is. 689 Hoewel er geen
Bijbeltekst wordt gegeven om die claim te onderbouwen, vermoed ik dat Johnson hierbij
een tekst uit Kolossenzen 690 in zijn hoofd heeft. Hier staat dat de Vader ons heeft
getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon
van Zijn liefde.
Dr. Andrew Woods stelt in zijn boek The Coming Kingdom dat het waarschijnlijk is
dat hier een de jure-statement gemaakt wordt, en niet een de facto-statement. 691 In
andere woorden; het is een juridische positie waarover Paulus spreekt, geen actuele
feitelijkheid. Zijn wij létterlijk al in het Koninkrijk van God? Kijk om u heen; overal is nog
ellende. Nee, het is een juridische positie die volledig gerealiseerd zal worden in de
toekomst.
Het is belangrijk dat we van tevoren vaststellen dat de doctrines uit de Kingdom
Now-beweging Bijbels gezien niet houdbaar zijn. We hebben hier in hoofdstuk vier al over
gesproken. 692 Het koninkrijk is voor ons nog volledig toekomstig, en we kunnen dus nog
geen claims gaan leggen op dingen die nog geen realiteit zijn. Dit is echter precies wat
Franklin, en later ook Johnson, in dit hoofdstuk willen doen. 693
Erfenis 101
Johnson trapt af door te zeggen dat we onszelf tekort doen als we zeggen dat onze erfenis
nog volledig toekomstig is. 694 Dat is echter niet iets wat wij zélf doen, het is iets dat God zo
gearrangeerd heeft. Hij had meteen na de zondeval al naar de aarde kunnen komen,
sterven aan het kruis en daarna Adam en Eva weer in het Paradijs kunnen brengen. Toch
heeft Hij ervoor gekozen om eerst 4000 jaar te wachten, en na het offer te brengen nog
eens 2000 jaar te wachten. Waarom? Dat is iets wat alleen God precies weet. Ik weet wel
dat Hij een getal mensen in gedachten heeft, dat nog niet volledig is. 695 Ook weet ik dat
Hij niet traag is, maar wil dat iedereen wordt gered. 696 In de tussentijd gaat Satan rond als
een briesende leeuw, 697 en belooft Jezus ons dat er vele verdrukkingen zullen zijn 698
alvorens het Koninkrijk komt 699 en de wereld beter wordt. 700 Hij heeft ons echter niet
hulpeloos achtergelaten, want wij hebben de Heilige Geest als onderpand gekregen tot die
dag van onze fysieke verlossing 701 en ook mogen wij bidden voor elke situatie. 702 Het is
niet zo dat wíj het Koninkrijk zullen bouwen en Jezus alleen nog maar naar de aarde hoeft
te komen, terwijl alles al voor Hem klaarstaat. Johnson gooit echter veel zaken door
elkaar.
689 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 194
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Israël werd verblind door God
In deze paragraaf neemt Johnson de tijd om uit te leggen hoe en waarom Israël verblind
werd, en daarom haar Messias niet (h)erkende. Het Joodse leiderschap had haar harten
verhard, en daarom zorgde Jezus ervoor dat zij geestelijk blind werden. Hoewel hij dit op
zich best heel aardig uitlegt, komt hij tot een vreemde conclusie. In de laatste alinea stelt
hij:
“De implicatie van dit verhaal is het volgende – als je het ziet, kun je het hebben! Wellicht
zou het beter te zijn om te zeggen; als God je toekomstige beloften laat zien, is dat omdat
Hij wil dat ze jou insluiten, en veroorzaken dat je er een honger naar krijgt. Het is door een
wanhopig hart dat je bij machte bent om de vervulling van die beloften in jouw heden te
brengen.” 703
In de typische Johnson-stijl is het weer heel lastig om nu precies te ontrafelen wat
hij hier zegt. Johnson praat en schrijft compact en ambigu, wat het moeilijk maakt om zijn
theologie precies te duiden. Laten we daarom eens inzoomen op de laatste zin; die bevat
namelijk zijn conclusies. Hij zegt dat wij bij machte zijn om die beloften te realiseren. Dat is
al een vreemd accent, want hij legt de focus hier op onze eigen kracht. Is het niet God Die
de Gever is van de beloften? Op Zijn tijd, en op Zijn manier? Johnson vergeet namelijk te
vermelden dat weinigen vóór de kruisiging doorhadden Wie Jezus precies was en zelfs
niemand exact wist wat Hij kwam doen. Niet alleen de farizeeërs. Er was niet alleen de
blindheid van de farizeeërs, ook was de bestemde tijd nog niet gekomen om Gods
volledige plan ten uitvoer te brengen. Wat is hiervoor mijn autoriteit? Lees maar eens mee.
“Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die
verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze
heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft.
Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet
gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien
en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God
bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” 704
Johnson vertelt een halve waarheid. Ja, het is inderdaad zo dat de farizeeën hun
harten hadden verhard en dat zij daarom verblind waren. Toch zijn er meer redenen aan te
voeren waarom Gods plan nog niet duidelijk werd gemaakt. De verharding van de harten
van de farizeeën was daar slechts één schakel in. God wilde Zijn belofte om ons te redden
precies op het juiste moment volvoeren, en zelfs de welwillende harten van Zijn
volgelingen konden daar geen verandering in brengen. Jezus bestraft Petrus zelfs als hij
dit probeert te voorkomen, 705 en op zijn eigen manier het Koninkrijk in wil luiden. Zelfs na
Zijn opstanding hebben de discipelen nog niet door hoe het Koninkrijk zal komen. 706 God
had het bewust verborgen, zo vertelt bovenstaande tekst ons. Als dat niet zo was geweest,
hadden de leiders van deze wereld Hem nooit gekruisigd. In Johnsons formulering zit dus
een zeer subtiele afwijking, maar met grote theologische implicaties. Hij doet het
overkomen alsof wij de regisseur zijn van onze toekomst. Dat wij dat wel eventjes kunnen
bepalen. De waarheid is echter dat God de échte Regisseur is. Hij heeft een plan voor
ieder van ons, en het is niet zo dat wij een plan voor God zouden moeten willen maken.
703 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p. 197
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Het doel van openbaring
Johnson vertelt dat “openbaring” (apocalypsos in het Grieks) letterlijk “de bedekking
optillen” betekent, 707 en dat klopt inderdaad. Apo betekent weg(halen) 708 en kalypto is een
soort bedekking. 709 Hij maakt in deze paragraaf een pleidooi dat ondanks dat Gods
beloften lang verhuld zijn, ze soms toch al voortijdig worden ingeluid. Hij haalt als
voorbeeld het verhaal aan van het wonder in Kana, waar Jezus’ moeder al vóór de start
van Jezus’ bediening vraagt om een wonder te doen. 710 Jezus lijkt eerst tegen te
sputteren, maar doet het wonder later toch. Johnson gaat ervan uit dat als wij net zo’n
houding aannemen als Maria, onze toekomst al eerder gerealiseerd kan worden. Hierbij is
hij echter heel selectief. De discipelen wilden bijvoorbeeld al dat het Koninkrijk kwam
vóórdat Pinksteren aanbrak. 711 God had echter een ander plan, en dat liet Jezus dan ook
weten. Het kwam hen niet toe om zelfs ook die tijd maar te weten. Of denk aan Paulus, die
wel verlost wilde worden van die doorn in het vlees. Toch gaf God hem niet wat hij wilde,
zelfs na drie keer bidden. 712 We leren van dit soort teksten dat God Zich soms laat
verbidden, als het binnen de kaders van Zijn plan ligt. Tegelijk zien we ook dat God Zich
niet altíjd laat verbidden, omdat Zijn plannen soms anders zijn dan die van ons. We
kunnen hier dus geen doctrine of algoritme van maken. God laat Zich niet vangen in een
succesformule.
Het meest diepzinnige verhaal
Johnson vertelt nog een voorbeeld van iets waarvan hij gelooft dat het ons een mandaat
geeft om “beloften van morgen naar vandaag te brengen”. In de Kronieken 713 lezen we dat
David een tent opzet in Jeruzalem om de ark van het verbond in te plaatsen. Hoewel het
bij de wet van Mozes verplicht was om eerst offers te brengen met bloed van stieren of
geiten, waren de offers van David dankoffers en brandoffers. Vanaf die dag begonnen de
priesters te zingen in de tent waar de ark in stond, wat eigenlijk niet zou moeten kunnen
als we de wet van Mozes goed lezen. Johnson meent dat David door dit te doen, alvast
een stukje van wat God voor de kerk had gereserveerd, naar zijn tijd wist te halen. 714
Ook dit is weer een redenatiefout, want is dat de énige conclusie die we kunnen
trekken? Nee, want als Johnson slechts één hoofdstuk verder had gelezen, had hij gezien
dat David, hoewel hij er hevig naar verlangde om een huis (tempel) voor de Heer te
bouwen, hem dit expliciet niet toegestaan werd. 715 Het is dus niet zo dat ál die aanbidding
en lofprijzing niet alle deuren opent, als bij toverslag. God is een Persoon. Geen formule.
Wat gebeurt hier dan precies? Dit is David als type van Christus in de ordening van het
priesterschap van Melchizedek handelt, zo stelt theoloog en Bijbelcommentator Thomas
Constable. 716 Hadden anderen dit in Davids tijd kunnen doen? Nee. David was de
beloofde koning uit de stam van Juda, 717 en had precies de goede stamboom. Hij was een
model, een type voor de Koning die nog komen zou: Jezus Christus. Dát is wat hier
uitgespeeld wordt. We moeten uitkijken niet élke tekst uit de Bijbel op onszelf te betrekken.
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Een nieuwe dag
Bill gaat na zijn voorbeelden uit de Bijbel verder, en bouwt op naar zijn hoofdpunt. De
honger naar meer is naar zijn idee datgene wat de beloften van God dichterbij brengt, zo
stelt hij nog eens. 718 Opvallend is weer zijn focus op wat wíj moeten doen om die beloften
naar het heden te halen. Het is een egocentrische boodschap: Wat levert het míj op? Wat
kan ík doen om die beloften naar me toe te halen? Waarom draait Johnson het niet om, en
zet Hij Christus niet in het middelpunt? Híj zou het doel moeten zijn van onze aanbidding,
en niet onze eigen verlangens. Híj is Degene Die de beloften in beweging brengt, niet wij.
Enkel kinderen zijn gereed
Johnson eindigt met een anekdote over hoe hij in zijn kindertijd soms op een verjaardag
naar beneden sloop om mee te luisteren naar de gezellige gesprekken. Hij kon niet slapen
van de gedachten dat hij dat allemaal moest missen, en soms lieten zijn ouders hem heel
even binnen. Hoewel het hem verboden was, werd het dus soms gedoogd. Dat was het
risico waard, vindt Johnson. 719 Hij utiliseert deze anekdote nu als een vrijbrief om dus in
dat onbekende, verborgene te mogen spitten, waarbij hij blijkbaar het risico wil nemen
Gods uitdrukkelijke verboden uit Deuteronomium 720 te negeren.
Denkt Johnson nu echt dat het geoorloofd is dit soort theologie te mogen halen uit
een anekdote? God denkt niet zoals wij, Hij is immers God. 721 Hij is heilig. Dit leven is
geen verjaardagsfeestje. Nee, de risico’s van het betreden van het occulte (verborgene)
zijn veel te groot. God verbiedt ons die dingen niet voor niets. Laten we dan niet als een
drammend kind blijven proberen om tóch onze zin te krijgen, maar gewoon simpelweg
leren Hem te vertrouwen. We hoeven niet alles te weten. We mogen best vragen, en soms
is er zelfs ruimte om te smeken, maar laten we ook weten wanneer we op moeten houden
en leren rusten in Zijn genade. Die is ons immers genoeg. 722

718 Franklin, J. The Physics of Heaven (2012), p 203
719 Ibid, p. 204
720 Deuteronomium 18:9-14
721 Jesaja 55:8-9
722 2 Korinthe 12:9

120

Nawoord
Nu we het hele boek besproken hebben, zullen we de balans op moeten maken. We
hebben zestien hoofdstukken lang amper goede exegeses gezien, enkel af en toe wat
prooftexts waarmee men een idee dat men al had, trachtte te bewijzen. De waarheid is
echter dat die teksten in de meeste gevallen uit de context waren gehaald, en derhalve
niet geldig zijn. Ook was het slecht gesteld met de wetenschappelijke argumenten. Er
werd sterk geleund op de vooronderstellingen die men vanuit de kwantumfysica meende
te halen, maar ook in die logica waren genoeg gaten te schieten.
Telkens lijkt die drijfveer weer naar boven te komen om méér wonderen en tekenen
te ervaren. Een heel ik-gerichte manier van geloven. Alles draait hierbij om onze eígen
ervaringen, en voor aanbidding van God lijkt weinig ruimte te zijn. Ja, het wordt genoemd,
maar lijkt vooral als middel te worden gebruikt om zelf naar grotere hoogten te mogen
stijgen. Meer wonderen, tekenen, invloed, kracht, et cetera. Wat overblijft, is een boek vol
met occulte praktijken, die op een listige manier gekerstend zijn door Bethel Church. Dit is
óf heel naïef, of heel bewust gedaan. Ik kan niet in hun harten kijken, maar waar de mond
van vol is, stroomt het hart vaak van over. U zult voor uzelf moeten beoordelen wat u
ervan vindt en wat u ermee doet. U bent echter gewaarschuwd, en kunt u niet meer achter
onwetendheid verschuilen.
In de aanbevolen literatuur ten slotte, prijst Franklin nog eens het boek van Bernard
Haisch aan, genaamd “The God Theory”. In het eerste hoofdstuk leerden we al dat dit een
pandeïstische mysticus was, en dus geen christen. Welke wijsheden zullen we van hem
moeten leren? Ik hoop dat het u inmiddels overduidelijk is dat dit in feite een toverboek is,
met daar overheen een heel dun laagje “christelijk” fineer. Laat me daarom zelf een
suggestie doen, als u meer wilt lezen over hoe New Age-leringen de kerk binnensluipen.
Josh Peck en Steven Bancarz schreven daar het boek “The Second Coming of the New
Age” over, wat het probleem nog veel verder en breder in kaart brengt. Ook stel ik voor om
uw zonden te belijden, als u na het lezen van dit boek tot de conclusie bent gekomen dat u
hebt gezondigd tegen God. In het geval van occulte belasting is het ook raadzaam om hier
met iemand over te praten en afstand van deze zaken te doen, in Jezus’ Naam. Ik geloof
dat Jezus u dan werkelijk vrij zal maken van de banden duisternis, die zich soms als het
licht voordoet.
Ik hoop dat u de boodschap die ik heb geprobeerd over te brengen, ter harte wil
nemen. Ja, het is niet verkeerd om God om dingen te vragen. Maar laten we uitkijken dat
we hierin niet gaan drammen. God is God en sommige dingen zijn nu eenmaal verborgen.
Vertrouw er op dat Hij weet wat goed voor ons is. Er komt een moment dat dat gat in ons
hart volledig vervuld zal worden; als we bij Hem zullen zijn. Laten we daar toch naar uit
blijven zien! God bless!
“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan.”
– Openbaring 21:4, HSV
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