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De Pinksterdwaling 
F. J. R. - http://www.users.on.net/~joeflorence/pente1.html 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (SV 1977 of HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 10-10-2022 (links). 

 
Voorwoord door vertaler 
De pinkster/charismatische misvatting is de voedingsbodem geworden van veruit de meeste ‘chris-
telijke’ dwalingen van onze tijd. Sinds haar ontstaan, in het begin van vorige eeuw, heeft ze miljoe-
nen slachtoffers gemaakt, en in recente jaren is haar invloed zo groot geworden dat haar zuurdeeg in 
bijna alle kringen is doorgetrokken. Het christelijke getuigenis op aarde is daardoor tot een wanstal-
tig gedrocht van allerlei pseudo-geestelijkheid geworden. Niet de vermeende Heilige Geest maar de 
duivel, die zich voordoet als de engel des lichts (2 Korinthiërs 11:14), samen met zijn afvallige en-
gelen, hebben de tongenbrabbelende, tekenen en wonderen zoekende menigte in vervoering ge-
bracht met het opium uit de duisternis. Daardoor leeft niet langer het GELOOF in de kerk, maar het 
ZIEN.  

2 Korinthiërs 4:18 “Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar 
op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die 
men niet ziet, zijn eeuwig”. 
Hebreeën 11:1v. “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs 
van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekre-
gen. 3 Door het geloof …” 

Zichtbare en voelbare ervaringen zwepen hedendaagse vleselijke, moderne ‘christenen’ op tot uit-
zinnigheid. Kom binnen, kom binnen, het spektakel gaat beginnen! HIER ervaar je hoe God werkt, 
met tongen, visioenen, tekenen en (nep)wonderen … en zij hebben het niet door dat God hen reeds 
verblind heeft wegens hun ongelovig hart: 

Romeinen 1:24: “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven …”. 
Romeinen 1:28: “En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgege-
ven aan verwerpelijk denken ...” 
2 Thessalonicenzen 2:9-12: “hem [= de Antichrist / antichristelijke werking], wiens komst over-
eenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, 
10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde 
voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun een 
krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen veroordeeld worden die 
de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” 

Op kop van deze verdwaasde bende heb je daar de vooraanstaanden, de gedoctoreerden en titeldra-
gers die de mensen zo graag hebben. In Nederland staat Ouweneel op kop (3 x dr., prof ...) om de 
(on)gelovigen de vermeende grond te verschaffen voor hun dwaasheden. Hij is het ultieme voor-
beeld van hoe enerzijds de demonen geleerde en begaafde mensen kunnen bedriegen, en anderzijds 
hoe God weerspannigen verblindt tot hun eigen schande. Een recent voorbeeld hiervan is te lezen 
op deze afvallige site: http://vergadering.nu/leesmap20070618koninkrijkvankracht.htm . 
Dit heeft me aangezet om (nog maar eens) een degelijk weerwoord te aan bieden van getrouwen, in 
de hoop dat sommigen terug met de voeten op de grond zouden komen, indien onze Heer hen die 
genade nog wil schenken. Het is eindtijd mensen! “Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de do-
den; en Christus zal over u lichten” (Efeziers 5:14). 
 
Deel 1 
God heeft nooit tot enig mens gesproken in een taal die niet begrepen kan worden. En Hij heeft ge-
sproken door profeet, engel en ezel, in een taal die direct kon begrepen worden door de hoorders - 

http://www.users.on.net/~joeflorence/pente1.html
http://vergadering.nu/leesmap20070618koninkrijkvankracht.htm
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altijd! Het laatst van al heeft Hij tot de mens gesproken door Zijn Zoon (Hebreeën 1:1-2). Hetgeen 
de Heer Jezus heeft gesproken is voor ons reeds opgeschreven door Zijn apostelen. Er bestaat geen 
verdere openbaring van God dan wat wij reeds bezitten, en dat is Gods Woord. Dit Woord van God 
werd in het verleden reeds bevestigd, bekrachtigd door tekenen en wonderen (Hebreeën 2:3-4). De 
pinksteramnestie1, verkondigd door Petrus op de dag van Pinksteren, werd door God bekrachtigd 
door een wonder, namelijk het spreken in talen: talen die bestonden en die direct begrepen werden. 
De talen in 1 Korinthiërs 14:23 konden geleerd en begrepen worden. Paulus zei: “Indien dan de 
gehele gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in vreemde talen spraken, en enige ongeleerden2 
of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat gij uitzinnig waart?” Israël weigerde de pink-
steramnestie: eerst in Jeruzalem en later3 in het gehele Romeinse Rijk. Tekenen en wonderen om 
Gods Woord te bevestigen en om vergiffenis te schenken indien zij berouw hadden over het kruisi-
gen van hun Heer, hielden op, want zij bekeerden zich niet. Het aanbod van het koninkrijk aan de 
natie Israël, met tekenen als bekrachtiging, werd afgevoerd, en Israël werd op gelijke voet met de 
heidenen geplaatst. En in plaats van de belofte, het Evangelie van het Koninkrijk (Handelingen 
3:25), werd voortaan het Evangelie van de genade van God gepredikt aan de Heidenen, zonder te-
kenen en wonderen, en de Joden konden de Heidenen vervoegen en gered worden op dezelfde ba-
sis, en dat wil zeggen door GELOOF en niet door tekenen en wonderen. 

Het bewijs ligt in het Boek, als u er acht op slaat  
Er was geen genezende kracht voor Trofimus (2 Timotheüs 4:20) en geen wonder voor Epafroditus 
die ziek was, de dood nabij (Filipenzen 2:25-27)4. Toen Paulus gevangen zat in Rome had een won-
der aan Nero’s hof de wereld kunnen overtuigen, maar er gebeurde daar geen mirakel, en de hemel 
is sinds toen niet anders dan van koper geweest, want de rechtvaardigen zullen alleen door geloof 
leven en niet door aanschouwen (Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Hebreeën 10:38; Romeinen 3:21; 
2 Korinthiërs 5:7): 

Romeinen 1:17: “Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot ge-
loof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”. 
Hebreeën 10:38: “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, 
Mijn ziel heeft in hem geen behagen”. 

Schriftplaatsen om te bestuderen:  

Joh. 7:39…14:16; 2 Kor. 1:22…5:5; 1 Kor. 6:19; Ef. 1:13…4:30; Joh. 14:26...15:26; Joh. 16:7-14.  
Johannes 1:33: Alleen de Heer Jezus is Degene die doopt met de Heilige Geest. De Heilige Geest 
wordt niet ontvangen via oplegging der handen, maar na overtuiging van zonde (ongeloof), gerech-
tigheid (omdat Christus, de Koning niet op aarde is), en oordeel (omdat de Zoon van God gekrui-
sigd werd). De Heilige Geest wordt gegeven wanneer wij geloven dat Christus stierf voor onze zon-
den naar de Schriften (O.T.), en dat Hij werd begraven en opstond uit de doden naar de Schriften 
(O.T.): 1 Korinthiërs 15:3-4. 
 
Deel 2 
De nieuwtestamentische Schrift wordt continu verkeerd begrepen, gewoon omdat de grote waarhe-
den van de nieuwtestamentische dispensatie (bedeling) ofwel genegeerd, ofwel begraven wordt on-
der eeuwoude tradities en bestendigde valse leringen. Het moet duidelijk zijn dat de beloften aan de 
vaderen (Israël) niets van doen hebben met de openbaring van genade voor de huidige dispensatie. 

 
1 Pinksteramnestie: Gods aanbod van vergiffenis aan Zijn verbondsvolk (Hand. 3:19-21) indien zij zich bekeerden van 
het kruisigen van hun Heer. Hij zou hen niet enkel vergiffenis schenken maar Christus zou ook terugkomen om de be-
loften te vervullen die gedaan werden aan hun (Israels) voorvaders. Israël als natie weigerde echter de pinksteramnestie 
en als straf werd Juda en Jeruzalem verwoest in 70 n.C. 
Begin: Hand. 3:19v - Keerpunt: Hand. 13:46 - Eind: Hand. 28:28. 
Handelingen werd geschreven rond 63 n.C. door Lukas. 
2 Gr. idiótes: ongeleerden; onontwikkelde, ruwe mensen. 
3 Zie Handelingen 28:25-29! 
4 De brieven aan Timotheus en Efeziers werden geschreven in de jaren 60 n.C., vlak voor de belegering van Jeruzalem. 
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De Heer Jezus zei in Mattheüs 15:24: “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van 
het huis van Israël”. En Hij leerde Zijn discipelen in Mattheüs 10:5-7: “U zult u niet op weg bege-
ven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever 
naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen”. Want opdat het Koninkrijk een realiteit zou zijn moest de beloofde 
Koning geaccepteerd en op de troon gezet worden. Dit is de belofte aan Israël van Genesis tot Ma-
leachi. Maar Israël accepteerde haar Koning niet overeenkomstig Zacharia 9:95 - in plaats daarvan 
zeiden zij dat Hij een bedrieger was en zij kruisigden Hem. 
De pinksteramnestie was Gods aanbod aan Zijn verbondsvolk Israël, om de beloften te vervullen 
aan hun  vaderen (Romeinen 15:86) waardoor het Evangelie van het Koninkrijk een realiteit zou 
kunnen worden. De beloften aan Israël zijn niets anders dan wat Mozes en de profeten hebben gesp-
roken: Handelingen 26:227. Niets of niemand anders dan de profeten, vanaf Samuël (Handelingen 
3:24-258), hebben gesproken. Op de dag van Pinksteren werd het aanbod van het Koninkrijk en de 
wederkomst van de Koning uit de hemel, vernieuwd (Handelingen 3:21) indien zij zich zouden be-
keren van het doden van hun Koning. Sommigen deden dat, en door Gods genade werd het aanbod 
bijna 40 jaar aangehouden waarin het Evangelie van het Koninkrijk gepredikt werd in het gehele 
Romeinse Rijk, met als resultaat dat in elke synagoge Gods aanbod werd afgewezen. Israël bewees 
zichzelf een natie van ongeloof te zijn. Er was geen andere remedie tegen zulke afvalligheid dan 
oordeel, en in 70 n.C. werd Israël geoordeeld en opzij gezet. 
De pinksterdispensatie voor Zijn uitverkoren volk, de aanbieding van het Koninkrijk, hield op, en in 
plaats daarvan heeft “God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te 
ontfermen” (Romeinen 11:32). 
Vandaar dat, in plaats van het Evangelie van het Koninkrijk (Gods belofte aan Zijn aards verbonds-
volk), het Evangelie van Genade werd gepredikt: dat Christus nu op de troon van genade zit en vrije 
verlossing aanbiedt, met een hemelse erfenis, aan wie maar wil, “want God was het Die in Christus 
de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun misdaden niet toerekende; en Hij heeft het woord 
van de verzoening in ons gelegd” (2 Korinthiërs 5:19). Dit is het Evangelie van de Onbesnedenen. 
Dit is “Mijn Evangelie” van Paulus die de bedienaar was van de onbesnedenen. Dit is het Evangelie 
dat Paulus overbracht aan de andere apostelen bij zijn derde bezoek aan Jeruzalem (Galaten 2:1-9). 
Toen Paulus aan Timotheüs schreef, sprak hij van het “het Evangelie van de heerlijkheid van de 
zalige God, dat mij toevertrouwd is” (1 Timotheüs 1:11). Dit is het Evangelie dat Paulus ontving 
door bijzondere openbaring en het staat in compleet contrast met wat Petrus predikte op de dag van 
Pinksteren. Het was aan de “kinderen van de profeten en van het verbond” (Handelingen 3:25) dat 
het Evangelie van het Verbond werd gepredikt: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderen” 
(Handelingen 2:39). Maar tot de heidenen predikte Paulus het Evangelie van Genade - het evangelie 
van het “geheimenis”9 dat “de genade zou heersen door gerechtigheid tot het eeuwige leven” (Ro-
meinen 5:21). 
De meesten van u zullen wellicht weten dat genade en werken (wet) onverenigbaar zijn. Romeinen 
11:6 en Efeziërs 2:8. Wel, hetzelfde is van toepassing op verbond en genade. Tot aan de tijd dat 
Israël opzij gezet werd was er een verschil tussen Jood en Heiden. Maar sindsdien is er “geen enkel 
onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen 
die Hem aanroepen” (Romeinen 10:12). Dit zijn de principes van het genadebestuur. 

 
5 Zach. 9:9: “Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaar-
dig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen”. 
6 Rom. 15:8: “En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van 
God, om de beloften aan de vaderen te bekrachtigen”. 
7 Hand. 26:22: “maar door de hulp die ik tot op deze dag van God gekregen heb, sta ik hier als een getuige tegenover 
klein en groot en zeg ik niets anders dan wat de profeten en Mozes gezegd hebben dat er gebeuren zou”. 
8 Hand. 3:24-25: “En ook al de profeten vanaf Samuel, zovelen als er daarna gesproken hebben, die hebben deze dagen 
tevoren aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaders oprichtte, toen Hij 
tegen Abraham zei: En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden”. 
9 Efeziërs 3:5 zegt het zo: “… het geheimenis van Christus dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensen-
kinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest”. 
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 Pinksterdispensatie - een tijd van bekering voor de natie Israël - nog altijd actueel toen het boek 
Romeinen werd geschreven.10  

 Pinksterbelofte - Een nationale bekering zou Christus terugbrengen uit de hemel: Handelingen 
3:21.11 

 
Deel 3 
De aanhangers van de pinksterbeweging promoten het idee dat tekenen en wonderen voor vandaag 
gelden, en dat ze geloof voortbrengen en het werk zijn van de Heilige Geest. 

Niet voor dit genadetijdperk 
Tekenen en wonderen zijn echter niet bestemd voor ons genadetijdperk, want het Woord van God 
vraagt dat wij gewoon door geloof zullen leven. Dat is onmogelijk als er tekenen en wonderen zou-
den zijn. De gelovige wordt in het genadetijdperk gerechtvaardigd door geloof alleen. 

ZIEN is tegengesteld aan GELOVEN 

Zien is niet geloven, en evenmin brengt zien geloof voort in het object van het Christelijke geloof : 
de Heer Jezus Christus, de persoon die de Zoon van God is. Evenmin is dat een zaak van wat de 
Heer doet of kan doen, maar van wat Hij heeft GEDAAN. 
Romeinen 10:17 vertelt ons: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van 
God”. Niet door te zien dus. 
Dezelfde mensen onder wie de Heer Jezus de wonderen verrichtte, hebben Hem gekruisigd. Niette-
genstaande de wonderen kwamen de inwoners van Chorazin, Bethsaida, Tyrus en Kapernaüm niet 
tot geloof (Mattheüs 11:20). Zij wezen Zijn woorden en werken af. Saul van Tarsus was getuige van 
de wonderen en bediening van onze Heer Jezus, maar hij werd de hardnekkigste vervolger van de 
vroege christenen. Volgens zijn eigen bekentenis waren het niet de wonderen die hem tot geloof 
brachten, want hij zei: “maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan 
heb, in ongeloof” (1 Timotheüs 1:13; Galaten 1:15-16). Verlossing, reddend geloof in Christus, ligt 
niet in het fysische rijk (wonderen en tekenen). Mattheüs 16:17 zegt: “Zalig bent u, Simon, Barjona, 
want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is”. Zie 
ook Johannes 1:12-13. Word wakker! Overdenk het goddelijke Woord.  
Zie Johannes de Doper. Lukas 1:15 zegt: “hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest 
vervuld worden”. Van hem wordt ook gezegd: “En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste 
genoemd worden” (Lukas 1:76). Onder hen die uit een vrouw geboren werden was niemand groter 
dan Johannes de Doper, zo zei de Heer (Mattheüs 11:11), maar hij deed nooit een wonder, noch 
sprak hij in tongen, maar twee van Johannes’ discipelen hoorden hem spreken en zij volgden in ge-
loof Jezus (Johannes 1:37). Daarna vond Andreas zijn broer Simon, en zei tot hem: “Wij hebben de 
Messias gevonden” (Johannes 1:42). En verder is vers 46: “Wij hebben Hem gevonden over Wie 
Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit Naza-
reth”. Vers 50 is het gelovig getuigenis van Nathanaël: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de 
Koning van Israël!”. Merk hier op dat dezen discipelen werden voordat de Heer ooit een won-
der deed (het eerste wonder was in Kana - Johannes 2:11). 
Het algemeen voorkomend geloof dat de Heer Jezus wonderen deed opdat de mensen Hem zouden 
geloven, is vals. Alhoewel alles nog gebeurde onder de dispensatie van de Wet was geloof in Chris-
tus veel belangrijker. “Uw zonden zijn u vergeven” was voor de lamme veel belangrijker dan te 
kunnen wandelen (Mattheüs 9:2)12. In contrast hiermee lezen we in Mattheüs 13:58: “En Hij deed 
daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof”. In feite was het zo dat wanneer het ongeloof een 

 
10 Romeinen werd geschreven in de jaren 50 n.C. 
11 Deze belofte eindigde met de gebeurtenissen in Hand. 28:25-29. Handelingen werd (door Lukas) geschreven kort 
vóór de belegering van Jeruzalem van 66 n.C. 
12 Matt. 9:2: “En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed; uw zonden zijn u vergeven”. 
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teken verlangde, Jezus’ antwoord was: “Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een te-
ken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet” (Mattheüs 12:39).  
Voor de Farizeeën, het Sanhedrin, Herodes, Pilatus, Festus, Agrippa, Nero, was er geen mirakel, 
want zij geloofden Mozes en de Profeten niet - en evenmin zouden zij geloven indien iemand uit de 
doden zou opstaan13.  
Uiteraard zal u willen vragen waarom de Heer Jezus dan wel enig wonder deed. Eerst en vooral 
moet ingezien worden dat de wonderen van de Heer allemaal in overeenstemming waren met het 
Oude Testament en haar beloften aan Israël (bestudeer Lukas 4:1814). De wonderen lagen in de lijn 
van wat de godvruchtige Jood kon verwachten (Mattheüs 4:23-24)15. Het genezen van alle soorten 
ziekten en kwalen onder het volk ging gepaard met de prediking van het Evangelie van het Konink-
rijk. U zult hetzelfde lezen in Mattheüs 9:35, en de reden waarom Hij hen genas staat in vers 36: 
“Hij [werd] innerlijk met ontferming over hen bewogen”. Gecombineerd met Mattheüs 8:16-1716 
was dit de vervulling van wat gesproken was door Jesaja. De belofte in Exodus 15:26 was: “Ik ben 
de HEERE, uw Heelmeester!” (van Israël). De godvruchtige Jood herkende de Heer Jezus als zoda-
nig.  
Geen van Zijn discipelen beweerde ooit dat het getuigenis van een wonder geloof in Christus voort-
brengt - omdat ook Satan in staat is wonderen te verrichten. De Farizeeën in Mattheüs 12:24 zeiden 
dat de Heer Jezus deze wonderen deed middels de kracht van Satan (Beelzebub, de overste van de 
demonen). De Heer heeft daar niet weerlegd dat Satan zulke macht bezit. 

 

Artikels in verband met de Pinksteramnestie: 
o Rubriek Pinksteramnestie / Uitstel van het Koninkrijk: 

http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#pinksteramnestie 

o Rubriek “Wonderen”: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen  
o Rubriek Genezing, “Gaven van genezingen”: 

http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing 
o Het ophouden van de wonderen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ophouden.pdf  

o Het volmaakte is niet de hemelse toestand: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf  
o De tijd van bijzondere gaven liep af: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf  

o De aflopende pinksteramnestie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf  
o Tekengaven niet voor vandaag: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16_17-18.pdf 

 
 

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

 
13 Vgl. Lukas 16:31: “Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als ie-
mand uit de doden zou opstaan”. 
14 Lukas 4:18: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen 
het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn…” 
15 Matt. 4:23-24: “En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het 
Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel 
Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en allerlei ziekten en pijnen hadden, en die door demo-
nen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen”. 
16 Matt. 8:16-17: Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij 
dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat 
gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedra-
gen”. 

http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#pinksteramnestie
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ophouden.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16_17-18.pdf
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