De dwaling van T.D. Jakes
& Oneness Pentecostals
Bron: http://defendingcontending.com, 19-5-2008
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

Vermits de media zich zozeer richten op de spectaculaire, godslasterlijke karikatuur die algemeen bekend is als T.D. Jakes1,
dacht ik dat ik best eens terug kan linken naar enkele van mijn
eigen artikelen over zijn handel en wandel, zijn afgoderijenfabriek, ter waarschuwing van hen die aan zijn lippen hangen.
Uit mijn artikel “Deceivers”2 [Bedriegers]:
T.D. Jakes3 groeide op in een Oneness Pentecostal denominatie die de essentiële leer over de Drie-eenheid ontkent (De
Oneness Pentecostal denominatie werd door de Assemblies
of God als ketters verklaard toen deze laatste organisatorische vorm kreeg in 1917). Wanneer Jakes door christelijke
“Bishop” T.D. Jakes
leiders gevraagd wordt of hij gelooft in de Drie-eenheid (zoals gedefinieerd in de Athanasiaanse geloofsbelijdenis) geeft hij geen opheldering. Hij weigert
een duidelijk antwoord te geven over wat hij bedoelt met “manifestaties” in verband met de
Drie-eenheid.
Uit mijn artikel “T.D. Jakes is een Sabelliaanse/Modalistische Ketter”4:
Het lijkt erop dat mijn recente artikels, die de waarheid over T.D. Jakes blootleggen, op de zenuwen hebben gewerkt van ene Dr. Pamela Y. O’Guinn5. Volgens haar eigen zeggen, en in
strijd met de Schrift, is Dr. O’Guinn een zichzelf uitgeroepen “pastor/bedienaar” en is ze iemand die zich duidelijk blindelings en welwillend overgeeft aan de bedrieglijke wolf in schapenvacht T.D. Jakes. Temidden van haar getuigenis over, en blinde adoratie en mens-aanbidding van “The Bishop” - de gestoorde doctor - gaat zij zelfs zo ver dat ze Jakes vergelijkt met
Christus en Zijn kruisiging6!
Uit mijn artikel “Exposing Error: Oneness Pentecostalism”7:
Oneness Pentecostals: zij ontkennen de Drie-eenheid, stellen doop voor redding, zijn wettisch,
en prediken niet het ware evangelie8.
Het bovenstaande lijkt een sterke uitspraak en een ernstige tenlastelegging tegen de Oneness
Pentecostal sekte, maar het is de onverbloemde waarheid. Zoals sommigen van mijn lezers zich
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zullen herinneren bracht ik een korte serie over de potsierlijkheden van pentecostal-ketter T.D.
Jakes in oktober 20079, maar deze serie gaf niet zoveel details over de menigvuldige dwalingen
van de Oneness Pentecostal sekte in verband met hun focus op aartsbedrieger Jakes zelf.
In dit kort artikel geef ik slechts een korte lijst uit de vele Oneness Pentecostal dwalingen. Voor
meer gedetailleerde informatie kan de lezer op de link klikken aan het begin van dit artikel en terugblikken naar het excellente materiaal over deze sekte van CARM. [Of zie de links achteraan].

De “Potter’s House” mega-kerk van T.D. Jakes

Oneness-sektariërs, zoals T.D. Jakes, verschillen niet
van sekten als die van de mormonen of Jehovah’s getuigen : niemand “gaat naar de hemel” behalve zij die hun
speciale sekte-merk aanhangen van een mens-gecentreerde rechtvaardigheid-door-werken; en als zij blootgesteld worden aan het licht van Gods waarheid, overeenkomstig de Schrift, zullen zij onvermijdelijk wegvluchten naar de duisternis, of hun tanden tonen en wild
aanvallen als gevangen dieren. Maar de Almachtige
God, in Zijn voorzienigheid, heeft Zijn ware dienaren
voorzien met meer dan voldoende wapenuitrusting om
elk demonisch bolwerk neer te halen dat zich zou verheffen tegen elke heerlijke kennis van Jezus Christus:

“Want een opziener moet onberispelijk zijn … Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de
leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te
weerleggen” (Titus 1: 7-9).
“Doch gij, spreek hetgeen de gezonde leer betaamt” (Titus 2:1).
“Als u deze dingen de broeders op het hart bindt, zult u een goed dienaar van Jezus Christus zijn,
opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die u nagevolgd hebt” (1 Tim. 4:6).
“Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij
immers geen kennis hebben van de gerechtigheid van God en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, zijn zij aan de gerechtigheid van God niet onderworpen” (Rom. 10:2-3).
“Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden
aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent” (Rom. 6:17).
“Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u
rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied” (1 Petrus 3:15).
Maranatha Heer Jezus!

Video: T.D. Jakes verrijkt zich in Jezus’ Naam: http://www.youtube.com/watch?v=lGmLFSPkyhs
Lees verder over T.D. Jakes:
http://absolutedominion.blogspot.com/2008/01/exposing-error-oneness-pentecostalism.html
http://absolutedominion.blogspot.com/2007/10/td-jakes-is-sabellianmodalist-heretic.html
http://absolutedominion.blogspot.com/2007/10/deceivers.html
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http://www.pfo.org/jakes.html
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Lees verder over Oneness Pentecostals:
http://www.letusreason.org/Onendir.htm
http://www.carm.org/religious-movements/oneness-pentecostal

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

3

