Wees op uw hoede voor beweringen
dat men Jezus heeft gezien
http://wayoflife.org/
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het volgende is een uittreksel uit het boek “The Pentecostal-Charismatic Movement: Its History
and Error”, verkrijgbaar bij Way of Life Literature.
Het is niet ongewoon voor pentecostals en charismaten te beweren dat men persoonlijk Jezus heeft
gezien, van aangezicht tot aangezicht. Hij werd zogezegd gezien door William Branham, Kenneth
Hagin, Sr., Paul Cain, Paul Yonggi Cho, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Charles en Frances Hunter, T.L. and Daisy Osborn, Morris Cerullo, Jesse Duplantis, en vele anderen.
In zijn boek Write Your Own Ticket with God, beweert Kenneth Hagin dat Jezus hem verscheen en
hem de vier stappen gaf die “iedereen en overal” kan ondernemen om “wat ook te ontvangen wat
hij wil van Mij of van God de Vader”.
David Yonggi Cho, pastor van ’s werelds grootste kerk in Seoul, Korea, beweert dat hij zijn roeping
om te prediken persoonlijk van Jezus Christus ontving, die zogezegd aan hem verscheen, gekleed
als een brandweerman (“Paul Yonggi Cho”: Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements).
T.L. en Daisy Osborn beweren dat Jezus Christus hen persoonlijk verscheen in hun huis, en tenminste eens bij elke crusade van hen (Gospel according to T.L. & Daisy, pp. 19, 20).
Benny Hinn beweert Jezus vele keren gezien te hebben. In het “Praise the Lord” programma op
Trinity Broadcasting Network, 2-5-2000, profeteerde Hinn dat Jezus spoedig zou verschijnen aan
Moslims en op christelijke meetings, en dat velen Hem zouden zien. In datzelfde programma profeteerde Ruth Heflin dat Jezus spoedig zou verschijnen op het podium, samen met Benny Hinn.
Roberts Liardon beweert dat hij Jezus drie keer gezien heeft tegen dat hij ongeveer 11 jaar oud was.
De derde keer wandelde Jezus in huis terwijl Liardon keek naar “Laverne & Shirley” op televisie.
Na een korte conversatie, zei Liardon: “Hij stond op, wandelde weg door de deur, de Tv klikte weer
aan, en ik keek verder naar ‘Laverne & Shirley’” (Liardon, I Saw Heaven, Tulsa: Harrison House,
1983, p. 26). Lairdon beweert dat wanneer Jezus lacht, Hij “achterover leunt en brult van het lachen; je zou denken dat Hij in elkaar gaat zakken van het lachen; Hij gaat er zo erg in op” (Ibid., p.
20).
Roberts Liardon kan een lachende Jezus gezien hebben, maar niemand heeft een grotere Jezus gezien dan Oral Roberts. In 1980 beweerde Roberts dat een 900 voet (274 m) grote Jezus hem vertelde dat Hij zijn financiële problemen zou oplossen en hem het City of Faith medisch centrum zou
geven voor de naties. (Oral werd gedwongen het centrum te sluiten in 1989 wegens gebrek aan kapitaal).
WAT ZEGT DE BIJBEL?
Ik geloof niet dat een van deze mensen [de echte] Jezus Christus heeft gezien. Een van de kwalificaties van een apostel was dat hij de opgestane Christus had gezien. Paulus zei:
“Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? HEB IK NIET JEZUS CHRISTUS, ONZE HEERE, GEZIEN?” (1 Korinthiërs 9:1)
In 1 Korinthiërs 15 somt Paulus diegenen op die Jezus Christus hebben gezien na Zijn opstanding,
en besluit daarbij met zichzelf:
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“En dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan
vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn
ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. EN ALS LAATSTE
VAN ALLEN IS HIJ OOK AAN MIJ VERSCHENEN, als aan de ontijdig geborene” (1 Korinthiërs
15:5-8).
Ongeveer 25 jaren waren verstreken sinds de tijd af dat Paulus de opgestane Christus had gezien en
de tijd dat hij de eerste brief aan de Korinthiërs schreef, maar hij zegt dat hij de LAATSTE was die
Christus heeft gezien. Blijkbaar waren er geen regelmatige verschijningen van Jezus, zelfs niet in
die tijd.
Wij weten dat Johannes de opgestane Christus zag op het eiland Patmos, in ongeveer 96 nC. (Openbaring 1). Dat was 40 jaren later, maar Johannes was een apostel en wij geloven dat dit de laatste
keer was dat Christus aan mensen verscheen in deze kerkbedeling.
Petrus schreef tot christenen in die dagen en zei:
“HOEWEL U HEM NIET GEZIEN HEBT, hebt u Hem toch lief. HOEWEL U HEM NU NIET
ZIET, maar GELOOFT1, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” (1 Petrus
1:8).
De Heer Jezus Christus beval dat we geloof zouden hebben, in plaats van te zien:
“Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; ZALIG ZIJN ZIJ DIE
NIET GEZIEN ZULLEN HEBBEN EN TOCH ZULLEN GELOVEN” (Johannes 20:29).

Lees ook:
“90 Minuten in de hemel” (Don Piper): http://www.verhoevenmarc.be/PDF/90minutenHemel.pdf
“De hemel is echt” (Colton): http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemelEcht.pdf
“De hemel is zo echt” (Choo Thomas): http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valseOpenbaring.pdf
“Zogenaamde trips naar de hemel” : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trips-hemel.pdf
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Wandel door geloof en niet door aanschouwen, want dat is pas bijbels geloof : 2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 &
Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; Hebreeën 10:38; 11:1.
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