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De Transformatiebeweging 
Oorspr. Titel: Transformatie 2003 

Prof. Johan Malan, University of Limpopo, Zuid-Afrika 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 2004 of 1977. Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
Sedert de aanvang van het nieuwe millennium heeft de transformatiebeweging grote bijval gekregen 
in veel landen - ook in Zuid-Afrika en Namibië. Verscheidene “evangelische” leiders zijn samen 
met hun volgelingen bij deze beweging ingetrokken. Het gevolg daarvan is dat veel christenen de 
onbijbelse aard van deze beweging niet kunnen of willen onderscheiden, en zij denken verkeerdelijk 
dat het om een door God gegeven organisatie gaat. 
De Transformatiebeweging is een van de verscheidene stromingen in de Koninkrijkstheologie (Ko-
ninkrijk Nú; Dominionisme). Zij zijn erop uit om het koninkrijk van Christus nog vóór Zijn weder-
komst op aarde te manifesteren. Dorpen, steden en landen moeten in een christelijk transformatie-
proces overgenomen worden en alle zonden, misdaden en menselijk lijden moet overwonnen en 
uitgeschakeld worden. 
Er zijn verschillende leidersfiguren in deze beweging, maar vanuit Zuid-Afrikaans oogpunt1 zijn 
volgende personen en hun organisaties de bekendste: 

George Otis 

 

George Otis van de Sentinel-groep in Amerika heeft de bal aan het rollen 
gebracht met de twee transformatievideo’s die hij samenstelde en we-
reldwijd heeft verspreid. Hierin worden overdreven beweringen gedaan 
over het aantal steden en gebieden die door christelijke transformaties 
overgenomen en van de boze bolwerken bevrijd zijn. Deze video’s schep-
pen echter een eenzijdig en misleidend beeld van oecumenische bijeen-
komsten (waarbij ook grote aantallen katholieken betrokken waren) als de 
machtsdemonstratie die de machten van Satan laat zwichten en de wijk 
heeft doen nemen. De misdaad is drastisch afgenomen en de gevangenis-
sen beginnen leeg te lopen. Rust, vrede, eenheid, harmonie, voorspoed en 
opwekking zijn daarna in de betrokken gemeenschappen ingetreden, aldus 
deze video’s. 

De ironie van de zaak is dat George Otis zelf niet gelooft in het evangelie van het kruis! Volgens 
hem is God niet wraakzuchtig en Hij heeft de dood van Zijn Zoon niet nodig om verzoening voor 
onze zonden te doen. God vergeeft omdat Hij vergevingsgezind is. Deze valse leer heeft Otis 
breedvoerig verduidelijkt toen hij in 1981 in Washington een lezing gaf aan YWAM2-studenten. Hij 
heeft die valse leer daarna nooit in enige van zijn boeken teruggenomen en ook nergens een duide-
lijke uiteenzetting gegeven van het kruisevangelie (zie het artikel George Otis en zijn misleidende 
theologie: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Otislering.htm ). 
Otis heeft ook een techniek ontwikkeld om boze bolwerken te bepalen door middel van “spiritual 
mapping” (geestelijk in kaart brengen). Dit wordt in een stedelijk of territoriaal verband gedaan en 
heeft niets met het werk van de Heilige Geest (zonde-overtuiging in individuele levens) te maken. 
Er worden gebedsbijeenkomsten en gebedsmarsen geregeld om strategische oorlogvoering te ver-
richten tegen Satans gebiedsbolwerken en ze neer te werpen. Op die manier worden grote gebieden 
bevrijd van satanische macht, zonde en misdaad. Daarna worden er “gate-keepers” (poortwachters) 
aangesteld om aan de belangrijkste toegangswegen en luchthavens te gaan bidden en deze te verze-
gelen zodat Satan niet terugkomt en weer nieuwe vestingen opricht. 

 
1 Ik kort de bespreking hier in tot hen die van internationaal belang zijn (M.V.) Over de Zuid-Afrikaanse leiders kan u 
lezen in het oorspronkelijke artikel: http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Transf2.htm 
2 YWAM: Youth With A Mission. 

http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Otislering.htm
http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Transf2.htm
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Peter Wagner 

 

Peter Wagner van Global Harvest Ministries en het World Prayer Center in Co-
lorado Springs, VSA, is ook een internationale leidersfiguur in de transforma-
tiebeweging. Hij is extreem pentecostalistisch en heeft het begrip “third wave” 
(derde golf) uitgevonden wat slaat op het moderne Toronto-type geestelijke 
“opwekking” van vreemde manifestaties, tekenen en wonderen. Hij is sterk op 
christelijke eenheid ingesteld en zet zich in voor de post-denominationale kerk 
van de 21ste eeuw, waarin de kerkgrenzen moeten vervangen worden door oe-
cumenische stadskerken onder de leiding van apostelen en profeten. Deze 
“apostelen” en “profeten” zullen buitenbijbelse openbaringen van God krijgen 

alsook de macht om grote tekenen te verrichten. Dit zal hen tot natuurlijke leiders maken. 
Wagner doet ook, zoals Otis, aan spiritual mapping als voorbereiding op strategische geestelijke 
oorlogvoering. Hij is al samen met een team op een gebedsronde naar Turkije gegaan om de bol-
werken van Satan (vooral de Islam) daar af te breken. Zij zijn op hoge bergen geklommen en heb-
ben Satans vestingen in de lucht bestraft. Wagner heeft Turkije daarna vrij verklaard van Satanische 
bolwerken en gezegd dat dit land een basis zou worden om het evangelie in andere delen van Azië 
uit te dragen. Maar we zijn nu al enkele jaren later en Turkije is nog steeds een 98%-moslimland. 

Bruce Wilkinson 

 

Bruce Wilkinson3 - vroeger van “Walk Thru the Bible” en thans van “Turning the 
Tide” - is naar Zuid-Afrika4 verhuisd met een visie om de “mind-set” van Afrika 
te veranderen opdat het getij van armoede, hongersnood en misdaad kan gekeerd 
worden. Zoals Billy Graham en andere oecumenische compromismakers, is Wil-
kinson goed begonnen maar slecht geëindigd. Ook hij beijvert transformaties die 
de maatschappelijke toestand van de mensen moet verbeteren, net zoals hun eco-
nomische situatie kan verbeterd worden door het gebed van Jabez herhaaldelijk te 
bidden - een oudtestamentisch gebed dat niet in de naam van Jezus Christus 
wordt gebeden! 

Wilkinson heeft een grote voorliefde voor oecumenische bijeenkomsten, en daarom is hij ook een 
gegeerd spreker bij de Promise Keepers. Op 30 januari dit jaar is hij samen met Robert Schuller 
opgetreden in zijn Instituut voor Succesvol Kerkleiderschap. Schuller is een man die de bijbelse 
verlossingsleer vervangen heeft door een psychologische zelfbeeldtheorie. 
Hij beschouwt zonde als een zwak zelfbeeld. Ook hij is oecumenisch georiënteerd en gelooft dat 
Gods koninkrijk zich nú moet manifesteren. Wilkinson heeft ook, samen met evangelische schrij-
vers zoals T.D. Jakes, Charles Colson, Bill Hybels en Billy Graham, een hoofdstuk geschreven voor 
het boek “From the ashes: A spiritual response to the attack on America”. In dit boek werden echter 
ook bijdragen opgenomen van de boeddhistische Dalai Lama en de New Age schrijver Neale Do-
nald Walsch. 
De oecumenische transformatiebijeenkomsten passen Wilkinson als een handschoen. Zijn openbare 
schuldbelijdenis tussen groepen (“identificational repentance”) is sterk gebaseerd op het idee van 
overgeërfde groepszonde en sluit ook aan bij de “spiritual mapping” van Otis. Dit is meer van poli-
tiek/sociale dan van geestelijke aard. 

2 Kronieken 7:14 
Deze tekst die als bijbelse grondslag moet dienen voor transformatiebijeenkomsten, luidt zo: 

“… en Mijn volk, waarover Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn 
aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit de hemel horen, en hun 
zonden vergeven, en hun land genezen”. 

 
3 Hij oogstte veel “succes” met “The Prayer of Jabez”, in 2001: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jabez.pdf  
4 In 2002. http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Wilkinson 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/jabez.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Wilkinson
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Wanneer wij deze tekst lezen moeten we goed onthouden dat Israël Gods verbondsvolk was over 
wie Zijn Naam uitgeroepen is. Dit volk is echter dikwijls van de Heer afvallig geworden. Wanneer 
Israël in nationaal verband zich voor de Heer verootmoedigde, begon dit bij de koning, waardoor op 
hun beurt de priesters en het hele volk opgeroepen werden tot hertoewijding aan de Heer. Voor-
beelden van zulke nationale toewijdingen waren er tijdens de bewindstermijnen van David, Asa, 
Josafat en Hizkia. Deze opwekkingen hebben meestal een geslacht lang stand gehouden, omdat het 
volgende geslacht opnieuw in goddeloosheid verviel. 
In nieuwtestamentische tijden waren er verschillende volken met christelijke grondwetten, waar-
door de Naam van de Heer over het hele volk uitgeroepen werd. De VSA had van zijn stichting af 
200 jaar lang een christelijke grondwet5 en heeft zich tot een machtige natie ontwikkeld. Sedert 
1990 zijn zij echter ook grondwettelijk de seculiere en multigodsdienstige weg opgegaan en daar-
door hebben zij gekozen voor het aflopende pad dat naar de uiteindelijke zelfvernietiging leidt. 
Zuid-Afrika en Namibië hebben helemaal geen christelijke grondwetten, en alhoewel Graham Po-
wer6 74% van de Zuid-Afrikanen als christenen beschouwt, naar aanleiding van de 1996 volkstel-
ling, is het evangelische christendom een minderheid in het land. De transformatiebeweging wordt 
dus niet door het hele land vertegenwoordigd en kan helemaal niet ijveren voor nationale bekering 
en verootmoediging. Daarom zullen de dromen van deze beweging slechts dromen blijven. 

Beoordeling 
In een bijbelse beoordeling van de transformatiebeweging moeten de volgende feiten in acht geno-
men worden: 
-  Onze opdracht is niet boze bolwerken over steden en landen neer te halen, maar het prediken 

van het Evangelie van Jezus Christus aan alle naties. 
- Er moeten veeleer zielen gered worden in plaats van veldtochten te ondernemen tegen misdaad, 

geweld en armoede. 
- Degenen die gered worden zullen altijd een minderheid vormen, omdat de meerderheid de brede 

weg kiest. (Matt. 7:13-14). 
- Samenlevingen (steden en landen) zullen wezenlijk zondig blijven, en christenen zullen moeten 

leren als lichten te schijnen temidden van een verkeerd en ontaard geslacht (Fil. 2:15). 
- Christenen zullen door de wereld vervolgd en verworpen worden en zij zullen de wereld (of 

zelfs maar hun eigen steden en dorpen) niet overnemen door middel van een transformatiepro-
ces. 

- De zonden in de levens van christenen moeten eerder naar hun oude natuur herleid worden dan 
naar duivelse vestingen. De leer van de heiliging zal moeten verkondigd worden. 

- Massabijeenkomsten zijn van twijfelachtige waarde omdat veel van de aanwezigen niet eens 
overeenstemmen over de verlossingsleer. Veel doeltreffender zijn gemeentesamenkomsten en 
samenkomsten van kleine groepen. 

Volgens de Bijbel zal er in de eindtijd een nog grotere polarisatie plaatsvinden tussen licht en duis-
ternis (Op. 22:11). Er zal door de naties een grootschalige verwerping komen van God en Zijn 
Woord (Psalm 2), met als gevolg dat zij in een bepaald stadium allemaal met de Antichrist zullen 
samenwerken (Dan. 9:27; Op. 13:3, 7). Een wijdverspreid moreel verval zal met het geestelijke ver-
val gepaard gaan (2 Tim. 3:1-5; 2 Thess. 2:3) en aanleiding geven tot een zondecultuur. 
Deze feiten te constateren is geen negatieve maar een realistische houding. Mensen moeten zoals 
brandhout uit het vuur gerukt worden, want de voorbereidingen voor de komst van de Antichrist 
hebben reeds alle menselijke instellingen en regeringen op aarde bezoedeld en overgenomen. 

 
5 Dit zou ik toch wel willen relativeren (M.V.) 
6 Graham Power, voorzitter van de Power-groep, met hun hoofdkantoor in Kaapstad, is een leider in de transformatie-
beweging in Zuid-Afrika. In 2001 is de eerste transformatiebijeenkomst in een sportstadion van Kaapstad gehouden, 
georganiseerd door Graham Power. Hij is een rijk zakenman met een visie van economische voorspoed.  
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Doe uw werk als evangelist terwijl de tekenen van Jezus’ wederkomst elke dag duidelijker worden. 
Keer u af van het territoriaal binden van Satan en de transformatie van steden en landen, maar keer 
u naar Christus Die komen zal om Zelf Zijn vrederijk op te richten. Wijzelf kunnen dat niet voordat 
de Koning komt. 
 
 

 

 

Verdere informatie: 
Het Dominionisme en haar Menselijk rijk: DOC of  PDF (Johan Malan, Nederlands) 
http://www.bibleguidance.co.za/Afrartikels/Otislering.htm (Johan Malan, Afrikaans) 

http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Otisteachings.htm (Johan Malan, Engels) 
http://www.bibleguidance.co.za/Librarylists/Afrikaanseartikelslys%20Transform.htm (Afrikaans) 

http://www.wayoflife.org/fbns/strangespiritual.htm (David Cloud) 
http://members.ozemail.com.au/~rseaborn/apostles.html 

http://members.ozemail.com.au/~rseaborn/george_otis_teachings.html 
http://herescope.blogspot.com/2006/02/george-otiss-geographical-heresies.html 

Transformations Nederland: http://www.transformations.nl/transformations.htm 
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