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Lees hier het volledige, vertaalde boek “De Lijn is Getrokken”:
DOC: http://www.verhoevenmarc.be/_delijngetrokken.doc
PDF: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/delijngetrokken.pdf
VOORWOORD DOOR VERTALER
Jessie Penn-Lewis wordt door bijzonder veel evangelischen op handen gedragen. Op Google moet
je maar eens proberen kritieken over haar “War on the Saints” te vinden. In plaats daarvan worden
er veel citaten gevonden, op overigens getrouwe sites, die dat boek aanprijzen als gezaghebbend.
Weinigen lijken in te zien dat ervaringen, buitenbijbelse ingevingen of fantasieën al te veel haar
Schriftuitleg bepalen. Het behoren echter niet de ervaringen te zijn die de Schrift uitleggen, maar
omgekeerd: de Schrift moet de ervaringen uitleggen. Alles moet door het filter gaan van de Schrift,
de ultieme en genoegzame gezagsbron van waarheid: Sola Scriptura. De Heilige Geest zal ons niets
openbaren wat boven of buiten de Schrift gaat. De duivel doet dat echter wel … en de zovelen die
in zijn val getrapt zijn.
De dwaling van “Alle waarheid [uit welke bron ook] is Gods waarheid” heeft al velen als slachtoffer
meegevoerd op de weg van de duivel. Wij moeten goed onderscheid maken tussen de door ons gegeven en verleende Waarheid, de Schrift, en alle geestelijke openbaring en kennis die daarbuiten
valt. Dat laatste is buitenbijbelse en daarom ònbijbelse èn verboden openbaring.
Denk aan de slang bij Eva in Eden:
“God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God
zult wezen doordat u goed en kwaad kent. En de vrouw zag … een boom die begerenswaardig
was om er inzicht door te verkrijgen” (Genesis 3:5-6).
Als er dan geestelijke openbaring en kennis is die ons in de Schrift niet wordt geopenbaard, dan
hebben wij daar niet naar te luisteren. Als getrouwe christenen luisteren wij niet naar menselijke of
demonisch geïnspireerde filosofieën (Kol. 2:8). Wij luisteren niet naar occulte openbaringen (Hand.
19:18). Wij luisteren evenmin naar de fantasieën en demonische ingevingen die via de ervaringsgerichte charismatische/pinkster-beweging tot ons komen. Dat slaat ook op een aantal leringen van
Jessie Penn-Lewis.
Net zoals Eva, is mevrouw Penn-Lewis in de list van de slang getrapt. Zij wilde blijkbaar meer weten dan haar geoorloofd was en begon allerlei buitenbijbelse dingen te “begrijpen” die menigeen in
verwarring heeft gebracht. Net zoals Eva, wilde zij zich als vrouw op een plaats stellen die niet gepast is en schreef zij het boek “The Magna Charta of Woman”, waarin de vrouw op een plaats
wordt gesteld die haar niet is gegeven. Lees echter hier “De positie van de Vrouw”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Positie-Vrouw.pdf .
Veel mensen redeneren zo: “Deze schrijver zegt precies wat ikzelf heb ervaren  DUS is dat waar
 DUS moet de Schrift daar naartoe verklaard worden”. En als je dat zo WILT dan lukt je dat nog
aardig ook. Maar dat is geen Schrift-verklaring maar Schrift-inleg.
Lees hier over “Kan een [wedergeboren] gelovige demonisch bezeten zijn?”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gelovigebezeten.pdf
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Lees ook over Neil T. Anderson die soortgelijke dwalingen verkondigt:
“Een algemene kritiek”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NeilTAnderson2.pdf
“Demonische bezetenheid en bevrijding”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/neilanderson.pdf
“Op weg naar de vrijheid in Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NeilTAnderson.pdf
“De Bevrijder”: http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlde-bevrijder-neil-t-anderson/
___________________________
En dan nu Hoofdstuk 10, uit “De Lijn is Getrokken”:
VRUCHTBARE BODEM VAN PSEUDO-DEMONISME
Dwaling is altijd destructief, en de charismatische doop van ervaring is geen uitzondering. Ze trekt
haar slachtoffers door tongen en gaven neerwaarts op het fantasiepad - en zo tot pseudo-demonisme. Een fundamentele dwaling produceert een structurele catastrofe.
DE GEBEURTENIS - Een beetje historische achtergrond zal licht werpen op de bron van veel van
de hysterie waarvan wij vandaag getuige zijn. De “Welsh Revival” gebeurde in de herfst van 1904
en de lente van 1905. De nationale kerk van Wales was koud en doods geworden, en er is geen twijfel over dat velen werden geholpen en zelfs gered tijdens deze opwekking. Maar, er was erg weinig
leerstellige prediking. Deze revival wast bijna geheel gebaseerd op massaal zingen (met mensen
van hoogemotionele natuur) en een benadrukking van de “doop van de Heilige Geest”.
HET LEIDERSCHAP EN DE BOODSCHAP - Evan Roberts, een jonge koolmijnwerker en Bijbelschoolstudent, kwam op als leider. Mrs. Jessie Penn-Lewis, die betrokken was in de tragische nasleep, schreef: “De boodschap van Mr. Evan Roberts bij de plechtige opening van de Welsh Revival
was essentieel voor gelovigen door bij hen de noodzaak van de doop van de Heilige Geest bij te
brengen” (1)
Zowel Mr. Roberts en Mrs. Penn-Lewis onderwezen dat de doop er was voor “kracht voor dienst en
oorlogvoering tegen Satan en de machten van de duisternis”. Geen van hen promootte de gave van
tongen. Zij passeerden dat en gingen direct naar de leer van demonisme. Niettemin deed de charismatische doop zijn werk tijdens de opwinding van de revival, met tongen en andere vleselijke excessen die onmiddellijk uitbraken en die een eind maakten aan enige schijn van ware opwekking
Eerder aan dit debacle werden de meeste christelijke werkers in Engeland en Wales in de groeiwaarheden onderricht door de conferentiebediening van Mrs. Penn-Lewis en anderen. Maar het is
droevig te vertellen dat voor de meerderheid hun groei werd kortgesloten toen zij meegetrokken
werden in de “doop van de Heilige Geest voor kracht en strijd” van de revival.
HET PROBLEEM - De stootkracht van de hedendaagse golven van zogenaamd demonisme werd
daar gegenereerd! Roberts en Penn-Lewis hebben de verwoestende resultaten van de ervaringsgerichte “doop van kracht voor dienst en strijd” toegewezen aan demonen. Zij waren niet in staat de
mogelijkheid in te zien dat de charismatische doop zelf de oorzaak zou kunnen geweest zijn van de
problemen. Wat te wijten was aan het vlees, wezen zij toe aan demonen.
DE GEVOLGEN - De ware invloed van de Welsh revival op gelovigen in die dagen (en de onze)
heeft zijn doel niet gemist in de jaren die volgden. Mrs. Penn-Lewis gaf toe dat er een wild vuur
uitbrak “vanaf het allereerste begin”. De fysische, mentale en geestelijke vernieling, die het gevolg
was van de doop, was verbijsterend in zijn effect op de leiders en werkers van de revival, om nog
niet te spreken van de nieuwe bekeerlingen. Zij zei dat “duizenden”, “bijna allen”, “vernield” werden.
Evan Roberts zelf kreeg een ernstige mentale inzinking aan het eind van de revival, waarvan hij
nooit herstelde. Hierdoor was zijn publieke bediening afgelopen. Hetzelfde gebeurde in hartverscheurende aantallen bij hen die de doop ervoeren, en het blijft voorkomen bij de charismaten van
vandaag.
DEMONEN BESCHULDIGD VAN ALLES - Vijf jaar nadat de opwekking stierf, schreef Roberts:
2

De belemmering voor een huidige revival ligt niet enkel in haar tegenstand vanuit de krachten
der duisternis, maar in de huidige toestand van de meest geestelijke sectie van de Kerk, door wie
alleen God naar een revival kan werken. Dezen zijn gelovigen die de doop van de Heilige Geest
kennen, en geestelijk bevrijd werden in de revival, maar die nu teruggedreven zijn in zichzelf
onder de druk van de vijand in de lucht. In voorbije revivals werden mensen soms in gestichten
gedreven. Er moet een revival komen die zielen hieruit bevrijdt!
Om het in de botste taal te zeggen: de revivaltijd is de gelegenheid voor demonen om bezit te
krijgen van geestelijke gelovigen, en een opwekking houdt op als gevolg van zo’n bezetting. De
naweeën van de revival in Wales gaf aantallen te zien van de “eerlijkste zielen” die ondersteboven geworpen werden door boze bovennatuurlijke machten. Grote aantallen geestelijke gelovigen hadden bevrijding nodig van de machten der duisternis. (2)
De afschuwelijke feiten over deze mensen veroorzaakte bij deze twee leiders dat zij serieuze twijfels kregen over “de doop van kracht”. Maar, door de schuld op demonen te leggen voor al die geestelijke verwoesting, misten zij volledig het punt. Mrs. Penn-Lewis kende de waarheden met betrekking tot het zelfleven, maar zij volgde Roberts tot achter de grens van geestelijke gezondheid.
Hetzelfde gebeurt vandaag onder charismaten en vele anderen. Demonen worden geblameerd voor
alles, terwijl de ware oorzaken van de problemen liggen in de doop van ervaring en de activiteit van
de oude natuur. Hoe vaak wordt er gezegd: “de duivel deed mij dat doen”!
WAR ON THE SAINTS - Tegen 1912 (zeven jaar na de revival) was de toestand van gelovigen in
Engeland en Wales zo kritiek dat in wanhoop Mrs. Penn-Lewis, samen met Roberts assistentie, het
controversiële boek War on the Saints schreef. Het doel was aan te tonen dat de post-revival toestand van de gelovigen te wijten was aan demonische activiteit; het was ook een poging om hen
terug tot geestelijke gezondheid te brengen. Het boek faalde erin haar doel te bereiken, en het blijft
bijdragen tot het hedendaagse probleem.
VREEMDE GEVOLGEN VAN DE DOOP - Het volgende citaat uit het boek onthult dat deze leiders struikelden over de doop. Zij werden gedwongen deze doop in vraag te stellen maar kwamen
nooit aan een antwoord toe. Geen lijn getrokken!
Als we terugkijken in de geschiedenis van de Kerk, en de opkomst van allerlei “ketterijen” of
zinsbegoochelingen zien, dan kunnen we de periode van bedrog natrekken als beginnend met
een grote geestelijke crisis, zoals dat wat wij, in latere jaren, de “doop van de Heilige Geest”
genoemd hebben.
De vraag of deze overgave om “de Geest te gehoorzamen” in overeenstemming is met de
Schrift, moet onderzocht worden in het kader van de vele manieren waarbij goede gelovigen
misleid werden, want het is vreemd dat een schriftuurlijke houding zo smartelijk de oorzaak is
van gevaar, en dikwijls van complete vernieling voor zovele godvruchtige kinderen van God.
Wij hebben gezien dat de periode van het leven van de gelovige waarin hij de doop van de Heilige Geest ontving, de bijzondere tijd is van gevaar uit de boze bovennatuurlijke wereld. Weinigen gaan door deze crisis zonder misleiding door de vijand in een meer of mindere graad, en
enkel zij die ertoe neigen in die periode hun redeneringsvermogen te gebruiken, kunnen hopen
beschermd te worden tegen de catastrofe een slachtoffer te worden van de subtiele werkingen
van de boze, bovennatuurlijke machten. (3)
DE SCHRIFT IS DE ENIGE STANDAARD - Door blindweg het antwoord te missen op de oorzaak van de problemen - hyperactiviteit en oude natuur - Gingen Roberts en Penn-Lewis dieper en
dieper in hun demonen-fantasie. Wanneer hun vragen gesteld werden, hadden zij geen greintje
Schriftuur aan te bieden; alles was opgehangen aan ervaring en verbeelding. “Tot de wet en tot de
getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben”
(Jesaja 8:20).
Vraag - Waar staat in de Schrift dat boze geesten in een gelovige kunnen komen?
Roberts - Er is geen specifieke Schriftplaats die zegt dat christenen door demonen kunnen bezeten zijn , maar het principe is er, en men begrijpt de principes door ervaring. Christenen worden
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misleid en bezet door boze geesten, en zij komen binnen en zetten zich vast op spieren en zenuwen van het lichaam. (4)
Vraag - Weet u of het mogelijk is voor een christen om bezeten te zijn door demonen?
Mrs. Penn-Lewis - Zonder aarzeling, Ja. Want als u dat hebt ondervonden in uw eigen ervaring,
hebt u geen ander antwoord te geven. Dan bent u het gebied van debat en theorie gepasseerd, en
u weet het dan. Het feit van de mogelijke bezetenheid van de gelovige is schriftuurlijk redelijk.
Ik kan u vertellen van de vernieling die aangericht werd bij hen die de doop van de Geest hebben gekend, en die bedrogen werden door de misleiding van boze geesten.
Demonen graven zich in, in de structuur van het menselijk gestel. In het bijzonder lokaliseren
zij zich in de ruggegraat, het zenuwstelsel en de diepste zenuwcentra, waardoor zij het hele wezen beheersen; van het ganglionisch zenuwstelsel, gelokaliseerd in de ingewanden [sic], tot het
centrale zenuwstelsel in het hoofd; de ogen, oren, nek, kaken, tong, gelaatsspieren, en de delicate weefsels van de hersenen. (5)
GEBREK AAN EEN LIJN - Mrs. Penn-Lewis ziet alleen maar demonen! Wat deze leiders - en charismaten in het algemeen - zien als demonische bezetenheid is gewoon een uit controle geraakt zenuwstelsel en de neurologische effecten, gegenereerd door de doop-van-ervaring.
Zonder de lijn te trekken ging Roberts zelfs tot deze extreme Schriftloze theorie:
Er zijn overal moorddadige geesten aan het werk. Een mens kan zichzelf geopend hebben voor
moorddadige geesten in de gedaante van “werkende dood”; zo’n moorddadige geesten moeten
overal afgewezen, bevochten en uitgeworpen worden. Neem bijvoorbeeld de zendeling die in
een district komt met malariakoorts. Hij gaat daarbinnen, maar in het geloof dat het hem niet
kan raken, hij wordt immuun door te erkennen dat hij geen slachtoffer moet zijn van de vijand de dood. (6)
Vriend, pas op voor de doop-van-ervaring! Als dit vermaarde leiders tot zulke extremiteiten heeft
gevoerd, denk dan aan wat dit doet in charismatische kringen vandaag.
1. The Overcomer magazine (1910), p. 152.
2. Ibid.
3. Jessie Penn-Lewis, War on the Saints (Leister, England: Excelsior Press, 1939, 6th Edition, unabridged), pp. 50-55.
4. The Overcomer magazine (1912), p. 98.
5. War on the Saints, p. 69.
6. The Overcomer magazine (1914), p. 10.
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