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1 Kor 3,17
Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, 

en dat zijt gij, is heilig!

Lev. 10:1-3
1 En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden 

daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het 
aangezicht des HEREN, hetgeen Hij hun niet geboden had. 2 Toen ging er vuur uit 
van de HERE en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des 
HEREN. 3 En Mozes zeide tot Aäron: Dit is het, wat de HERE gesproken heeft: aan 
degenen die Mij het naaste staan, zal Ik Mij de Heilige betonen en ten aanschouwen 
van het gehele volk zal Ik Mij verheerlijken. En Aäron zweeg.
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Deze avond is niet bedoeld om ook maar iemand persóónlijk aan te vallen. Het is 
niet mijn bedoeling om uw geloof of persoonlijke opvattingen ter discussie te stellen.

Wat ik vanavond wil laten zien is het volgende:

1. de huidige stand van zaken in de Charismatische beweging. We beginnen 
daarvoor met een korte video. De video zal voor veel van u wellicht bekende 
beelden bevatten, maar voor sommigen ook niet. De video bevat ook 
schokkende beelden. Bereid u daar op voor;

2. het 2e gedeelte is een presentatie. Daarin gaan we zien hoe de Charismatische 
beweging is ontstaan en de diverse ontwikkelingen er in zien. Deze worden 
met de term 'golf' aangeduid, omdat de beweging diverse grote veranderingen 
heeft ondergaan die in golven over de beweging heen spoelde en door de 
kerkelijke wereld heen.

VIDEO



PRESENTATIE

SHEET 2

De Tempel Gods, dat is: alle gelovigen, de gemeente van Christus, is heilig. Net 
zoals vroeger de Tabernakel heilig was. Het is waar God woont! Nadab en 
Abihu ontheiligden de tempel door er 'vreemd vuur' te brengen.

Vreemd vuur is wat niet hoort in de tempel van God. Wat is vreemd vuur? 
Dat is alles wat God   niet   geboden heeft in de Gemeenschap van de Heiligen  .

In de Bijbel vinden we heel duidelijk richtlijnen voor de gang van zaken in de 
gemeente. Alles wat daar buiten gaat, is feitelijk dus “Vreemd Vuur”. Dit 
vreemde vuur wat binnen is gebracht, is niet afdoende gestopt. Met als gevolg 
dat het vuurtje een uitslaande brand is geworden waardoor kerken en gemeenten 
in verwarring zijn gebracht.

Het is niet voor niets, en dat maakt de video ook al duidelijk, dat ik hier juist op 
het vuur wijs. Want, we zien dat men predikt dat het 'vuur van God' moet 
neerdalen. Er wordt luid geschreeuwd en gezongen om 'FIRE' oftewel VUUR. 
Het is een prediking die wezensvreemd is, voorzover je van prediking kan 
spreken, aan de Gemeente van Christus. 

Nérgens, maar dan ook nérgens, wordt in de gemeentelijke zin gesproken over 
VUUR. Alleen in Matt. 3:10 lezen we over het vuur van de Heilige Geest, maar 
verzuimd wordt vers 3:11 er bij te lezen. 

Matt 3
11 Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker 

dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met 
de heilige Geest en met vuur. 12 De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer 
geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij 
verbranden met onuitblusbaar vuur.

De Heilige Geest VERBRAND het kaf, de zonde, de vuiligheid, met het VUUR. 
En bij de voleinding van deze wereld zal de Here het onkruid verzamelen en .. 
verbranden met VUUR zegt Matt. 13:40. 

VUUR is het teken van loutering, reiniging en, boven alles, OORDEEL. 
Een ieder echter die de Here Jezus Christus heeft aangenomen .. IS AL 
GEOORDEELD. 



In Joh. 5:24 zegt de Here Jezus dit zelf: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die 
Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven.

Een Christen is reeds geoordeeld doordat het oordeel over zijn zonde óver de 
Here Jezus Christus is gegaan bij Zijn kruisdood. Dat betekent dat een VUUR, 
een óórdeel, niet meer over de Christen komt. Wij zijn niet voorbestemd voor 
het “Vuur” maar voor de HEERLIJKHEID.

Ervaarden mensen in de video die dachten dat ze in brand stonden heerlijkheid? 
Of ervaarden ze iets heel anders? Ervaren we God als een brandend vuur, of is 
in Zijn aanwezigheid zijn een gezegende toestand? Ik laat het aan u zelf hierop 
antwoord te geven.
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Zoals gezegd kent de Charismatische beweging diverse 'golven' of golf-
bewegingen. Daar gaan we nu verder naar kijken.

SHEET 3

De oorsprong van de Charismatische beweging is te vinden in de diverse 
opwekkingsbewegingen. De 'Puriteinen' (van het woord 'pure' oftewel 'zuiver') 
waren een heiligingsbeweging in Engeland. Het Piëtisme was een soortgelijke 
beweging, in de Lutherse kerk. 

De bewegingen streefden heiliging na, vooral de puriteinen. De gedachte is dat 
door een 'heilige levenshouding' men dichter bij God kan komen te staan. 
Persoonlijk herken ik hierin een stuk zelfwerkzaamheid. Dat is een groot risico 
van deze theologie. 

SHEET 4

De volgende opwekkingsbeweging die volgde waren de 'methodisten'. Bekende 
namen uit die beweging, die veel relaties heeft met de puriteinen, zijn  John en 
Charles Wesley en George Whitefield. Er ligt veel nadruk op de persoonlijke 
beleving en het streven naar morele en geestelijke volmaaktheid.



SHEET 5

In 1906 ontstond de zogeheten 'Azusa-opwekking'. 

De opwekking dankt zijn naam aan het gegeven dat deze plaatsvond in een 
Methodistische kerk die gelegen was aan 312 Azusa Street in Los Angeles, 
Californië. De Afro-Amerikaanse prediker William J. Seymour wilde het 
christelijk geloof vormgeven naar het voorbeeld van het boek Handelingen van 
de Apostelen uit het Nieuwe Testament. Hij liet zich daarbij nadrukkelijk leiden 
door het werk van Charles Parham en de zogeheten Heiligingsbeweging. 
Parham en Seymour leerden dat wanneer men ging leven naar het voorbeeld 
van de eerste christenen, iemand de doop met de Heilige Geest kon verwachten,  
die gepaard ging met glossolalie (dat zij aanduidden als spreken in tongen).

Parham was als prediker verbonden aan de Methodisten, maar had ook een 
eigen 'bijbelschool'. Hij is de grondlegger van de theologie dat het spreken in 
tongen het bewijs is van het gedoopt worden met de Heilige Geest.

SHEET 6

Seymour was student van Parham. Parham was een uitgesproken racist, en 
stond niet toe dat Seymour de lessen in de klas bijwoonde. Seymour moest op 
de gang zitten en daar de lessen volgen. 

SHEET 7

Naast de Methodistische invloeden was ook de Heiligingsbeweging 
theologische gezien van invloed. 

De Heiligingsbeweging is een beweging binnen het christendom die leert dat de 
menselijk natuur bevrijd kan door geloof in Jezus Christus en de kracht van de 
Heilige Geest. De gelovige zou – wanneer zijn zonden vergeven zijn – ook de 
kracht krijgen om rein van hart te blijven en niet meer te zondigen.

John Wesley was één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor deze 
beweging, maar Wesley geloofde zelf niet in het 'zondeloos' zijn van de 
Christen, dat was in zijn ogen onmogelijk en on-bijbels. 

SHEET 8

De pijlers van de theologie van de beweging: spreken in tongen als 'bewijs' van 
de inwoning van de H.Geest, zondeloos leven als gevolg.



SHEET 9

De pinksterbeweging komt dus voort uit de 'Episcopale' kerkgenootschappen. 
Episcopale kerken zijn kerken met een centraal gezag of centrale leiders; 
Rooms Katholieke Kerk is ook als zodanig ingericht, Anglicaanse kerk, 
Lutherse kerk enz. 

Dat wil niet zeggen dat zij zelf zo zijn; integendeel. Het waren namelijk juist de 
bewegingen 'van onder af'  in deze kerken die hebben geleid tot opwekkingen 
en diverse stromingen, vaak geleid door predikanten of evangelisten.
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1e GOLF

Wat we tot nu hebben gezien wordt tegenwoordig als de “1e Golf” aangeduid. 
Diverse bewegingen en stromingen, die samenvloeiden in de vroege  
“pinksterbeweging”, die toen nog weinig formeel was, en we later de 
'Charismatische beweging' zijn gaan noemen.

-0-0-0-

SHEET 10

De Pinksterbeweging en haar voorgangers kregen steeds meer invloed buiten de 
eigen kring; met name in de jaren '60 van de vorige eeuw. Dit is, achteraf, de 
“2e Golf” genoemd. 

Het is niet makkelijk om een precies startpunt te noemen, maar vaak 
wordt dit gelegd bij Dennis Bennett, een Amerikaanse episcopale priester. Op 4  
april 1960 sprak Bennett in St. Mark's Church in Van Nuys (Californië) en 
vertelde de gemeente dat hij was “gedoopt met de Heilige Geest”, een ervaring  
die gepaard ging met het spreken in tongen. Tot dan toe kreeg deze 'doop' 
vooral aandacht binnen de Pinksterbeweging. 

Na afloop van zijn preek ondergingen veel gemeenteleden dezelfde 
ervaring als Bennett. Dit werd door de pers opgepikt en zodoende werd dit door  
heel de Verenigde Staten en verder bekend.

De pinksterbeweging en de 'charismatische beweging' kunnen niet of 
nauwelijks onderscheiden worden, vooral niet door buitenstaanders. Beide 
kenmerken zich door de zogenaamde 'geestesdoop', tekenen en wonderen en 
'genezingen'. 



De Charismatische beweging is dus eigenlijk ook te typeren als een beweging 
binnen of door alle kerken en groepen heen, gebaseerd op de theologische 
opvattingen van de pinksterbeweging. Andersom wordt de pinksterbeweging 
weer beïnvloed door wat er in de Charismatische beweging gebeurt.

Toch zijn er ook veel VPE-gemeenten die wat in de Charismatische beweging 
gebeurt niet allemaal voor zoete koek slikken! Komen we later nog tegen.

Organisaties in Nederland:
• De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een vernieuwingsbeweging 

binnen de Rooms-katholieke kerk.
• De Charismatische Werkgemeenschap Nederland opgericht in 1972 door 

ds. W.W. Verhoef en dr. K.J. Kraan, heeft een oecumenische basis.
• De organisatie New Wine van de Nederlands Gereformeerde dominee 

Dick Westerkamp. Deze groep oefent met name binnen gereformeerd 
Nederland een sterke invloed uit.

In België won de beweging aan invloed door toedoen van kardinaal Leo Jozef 
Suenens, met name bij de Belgische koninklijke familie.

In Nederland ontstond daarnaast in de jaren '40 van de vorige eeuw de “Kracht 
van omhoog” beweging. Deze werd vooral in de jaren '60 erg groot, met een 
eigen tijdschrift, uitgave van boeken e.d.

In 1966 kwam een keerpunt, door de zogenaamde 'Beukensteinconferenties'. 
Men ging steeds extremere opvattingen aanhangen, waardoor de Broederschap 
van Pinkstergemeenten de leider, van den Brink, en zijn beweging buiten de 
broederschap plaatsten.

Kenmerkend voor deze beweging: 
• God-is-enkel-goed theorie;
• Afwijzing van de erfzonde. 

Niet onze menselijke natuur was volgens hem zondig, maar mensen 
zondigden doordat ze toegaven aan de demonen. Het was dus zaak om 
deze te weerstaan en uit te drijven. Daarmee werd zonde een 'externe 
factor', waar je zelf niets aan kon doen. Een extreme uitwerking van de 
gedachten van de heiligingsbeweging... uitdrijven van demonen werd 
daarmee een centraal thema in hun opvattingen;

• Geestelijk Israël-leer. Opvatting: de wedergeborenen zijn het “ware 
geestelijke Israël” en de Bijbelse profetieën betreffen de wedergeboren 
gelovigen.



Deze opvattingen zijn, gedeeltelijk, ondanks de afwijzing er van door de 
Broederschap van Pinkstergemeenten, toch binnen geslopen in de 
Charismatische beweging en door diverse pinkstergemeenten eveneens 
overgenomen, mede door de invloed van het blad “Kracht van Omhoog” dat op 
zijn hoogtepunt rond de 17,000 abonnees had.

Volle Evangelie Gemeente

Door de breuk van van den Brink met de broederschap ontstonden de Volle 
Evangelie Gemeenten. Deze hingen de leer van v.d. Brink in meer- of mindere 
mate aan. Er waren zo'n 50 gemeenten in Nederland die hier bij behoorden.

Uiteindelijk zijn de meeste van deze gemeenten samen met de Broederschap 
opgegaan in de nieuwe VPE (Verenigde Pinkster- en Evangelie-gemeenten). 
Veel Volle Evangelie Gemeenten zijn opgegaan in de Beréa gemeenten. Een 
koepel van 46 gemeenten die in 2006 ter ziele ging door de miljoenen fraude 
van één van de leiders van deze beweging. 

Er zijn nog zo'n 20 gemeenten/groepen over die de Kracht van Omhoog 
opvattingen aanhangen (Volle Evangelie Gemeenten) met zo'n 1500 leden. 
Daarnaast zijn er dus nog veel voormalige Beréa-gemeenten die nu onder 
andere namen doorgegaan zijn. 

Sheet 11

De theologie van de pinkster- en charismatische beweging, en wat daar 
gebeurde, werd verworpen door in het bijzonder de Lutheranen en de 
Baptistenkerken. Andere kerken spraken er zich niet openlijk tegen uit. 

Sheet 12

De Toronto Blessing is een opwekkingsbeweging die aan het begin van de jaren 
90 begon in de Vineyard Airport Church in Toronto, Canada. De leider van de 
Vineyardbeweging was John Wimber. De voorganger van de Vineyard Airport 
Church was John Arnott. We zullen zijn naam later weer tegenkomen.

In de beweging wordt de nadruk gelegd op de uitstorting van de Heilige Geest 
maar vooral op de 'openbaring van het Vaderhart van God'. De Toronto Blessing 
is vooral bekend geworden wegens zijn charismatische uitingen, met extreme  
manifestaties, zoals vallen en schudden 'in de (Heilige) Geest'. 



Opmerkelijk is, dat deze 'manifestaties' al veel eerder voorkwamen. 

Zo heb ik zelf in de vroege jaren '80 dit meegemaakt in een pinkstergemeente, 
die beïnvloed was door Kracht van Omhoog, in Nederland. Maar “Toronto” had 
een publiciteitsmachine – en heeft deze nog steeds – en invloed die veel groter 
was dan een beweging als 'kracht van omhoog' met desastreuze gevolgen. 

Veel kerken en gemeenten (ook in Nederland) stonden kritisch tegenover deze 
beweging. Maar de voormalige “Kracht van Omhoog”-gemeenten accepteerden 
het zeer snel; de Beréa-gemeenten en Volle Evangelie Gemeenten. En dat was, 
gezien het feit dat het 'Vallen in de Geest' al niet onbekend was in deze 
gemeenten, niet verwonderlijk. 

Het “Toronto”-gebeuren werd door veel kerken initieel afgewezen, maar 
bepaalde elementen er van zijn langzaamaan toch binnen veel evangelische 
gemeenten en de Charismatische beweging geaccepteerd geraakt, zoals 
bijvoorbeeld het 'SOAKEN'. 

Bij soaken gaat de deelnemer op de grond liggen terwijl er christelijke – 
rustgevende – aanbiddingsmuziek wordt afgespeeld op de achtergrond. 
De soaker maakt zijn gedachten leeg en richt zich op God. Daarbij zou hij 
of zij als het ware doordrenkt worden met de Heilige Geest. Het woord 
soaken is afkomstig uit het Engels en betekent zoveel als doordrenken of 
volzuigen. Vooral TRINN heeft een belangrijke rol gespeeld in het 
verspreiden van het “soaken”. 

Sheet 13, 14

Deze opvattingen en verschijnselen, van een theologie kun je nauwelijks nog 
spreken, is verworpen door veel kerken. Waaronder ook de Assemblies of God, 
die de Toronto gemeente uit hun verband hebben gestoten.

Sheet 15 – spreekt voor zich.

Sheet 16

Eén van de bekende mensen uit de 2e golf is Kathryn Kuhlman. Zij wordt door 
sommigen als een 'medium' bestempeld. Ik noem haar hier omdat zij zonder dat 
veel mensen het weten een grote invloed heeft gehad op de Charismatische 
beweging want... 



Sheet 17, 18

Zij is de 'grote inspiratiebron' voor één van de bekendste en extreme TV-
evangelisten uit onze tijd, die we ook in de video al hebben gezien: 
Benny Hinn. In de video hebt u kunnen zien dat hij één van die 'predikanten' is 
die “VUUR” prediken. 

Zijn boeken en preken zijn doorspekt met opmerkingen over hoeveel invloed 
Kuhlman wel niet op zijn 'bediening' heeft. Hinn bezoekt bezoekt volgens eigen 
zeggen regelmatig haar graf voor inspiratie.

→ zie sheet 17 voor meer details

Je ziet dat Benny Hinn in 1983 al begon met zijn 'bediening'. Net als in 
Nederland was dus het 'vallen in de geest' e.d. Ook in de USA al eerder bekend. 

Sheet 19-24 – Spreekt voor zich, doornemen

Sheet 25

De “New Apostolic Reformation” claimt dat God de Apostelen en Profeten 
weer heeft “hersteld”. Uiteraard zien de leiders van deze beweging zichzelf als 
Apostelen en profeten.

Peter C. Wagner speelt hierin een belangrijke rol, evenals John Arnott, Heidi 
Baker en ook iemand als Tod Bentley. Ze prediken ondermeer:

– spirituele oorlogsvoering;
– bovennatuurlijke krachten toebedeeld aan de “apostelen en profeten”;
– directe openbaringen “van Jezus” met andere woorden men claimt van de 

Here Jezus openbaringen te ontvangen welke vervolgens op hetzelfde 
nivo staan als de Bijbel! Dat betekent dat dergelijke leiders géén 
tegenspraak accepteren immers: hun woorden zijn “door Jezus 
geopenbaard aan hen” en zijn daarom niet onderhevig aan toetsing aan de 
hand van de Bijbel;

Een journalist, Forrest Wilder, schreef over de beweging: “zij hebben de 
pinksterbeweging overgenomen en een Adrenaline-shot gegeven van 
ongekende weerga”. En verder: “hun opvattingen grenzen aan het bizarre”.



De beweging streeft wereldlijke invloed na, zo steunden zij ondermeer Rick 
Perry bij de voorverkiezingen in de strijd om het Amerikaanse presidentschap. 
Uiteindelijk verloor Perry het van Romney. Perry was van oorsprong Methodist, 
maar sinds 2006 behoort hij tot de Lake Hills Church, een Mega-kerk. 

Ook hier is weer sprake van een soort van “Kingdom Now” of “Dominion”-
theologie. Maar dan wel onder het 'leiderschap' van de hedendaagse 
zelfbenoemde Apostelen en profeten.

SHEET 26 – Einde: Spreekt voor zich/doornemen
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