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Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.
Deze voorbeelden en vele, vele andere, kunnen bewezen worden door het materiaal
dat voortgebracht werd door de Word-Faith leraren

De vergoddelijking van de mens
Volgens de Word-Faith theologie werd de mens geschapen als een exact duplicaat van God, inbegrepen zijn grootte en vorm.
Kenneth Hagin beweert: “De mens … werd geschapen in termen van gelijkheid aan God, en hij kon voor Gods aangezicht staan zonder enig bewustzijn
van inferioriteit … God maakte ons zo gelijkend op Hem als maar mogelijk is
… Hij maakte ons van dezelfde klasse van ‘zijn’ als Hij Zichzelf is … De
mens leefde in de rijk van God. Hij leefde in termen van gelijkheid met God
… De gelovige wordt Christus genoemd … Dat is wat wij zijn; wij zijn
Christus!” (Kenneth M. Hagin, Zoe: The God-Kind of Life (Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, Inc., 1989), 35-36, 41).
Kenneth Copeland verklaart “Gods reden voor het scheppen van Adam was
Zijn verlangen om Zichzelf te reproduceren … Hij was niet een beetje zoals
God. Hij was zelfs niet bijna gelijk God. Hij was ook niet ondergeschikt aan
God”. (Kenneth Copeland, Following the Faith of Abraham I (Fort Worth,
TX: Kenneth Copeland Ministries, 1989), tape #01-3001, side 1.

TV-evangelist John Avanzini beweert dat de Geest van God “vandaag op
aarde het eeuwig doel van God van alle tijden verklaart … dat Hij Zichzelf
dupliceert op aarde”. (John Avanzini with Morris Cerullo, The Endtime Manifestation of the Sons of God, (San Diego: Morris Cerullo World Evangelism,
n.d.), audiotape 1, side 2).

Morris Cerullo brult: “Wist u dat van bij het begin van de tijd
het hele doel van God was Zichzelf te reproduceren? … Wie
bent u? Vooruit: wie bent u? Vooruit, zeg het: ‘zonen van
God!’ Vooruit, zeg het! En wat er binnen in ons werkt, broeder,
is de manifestatie van de expressie van alles wat God is en alles
wat God had. En als we hier opstaan, broeder, dan kijkt u niet
naar Morris Cerullo; u kijkt naar God. U kijkt naar Jezus”.
(Morris Cerullo, The Endtime Manifestation of the Sons of
God, (San Diego: Morris Cerullo World Evangelism, n.d.), audiotape 1, sides1 & 2).
Wanneer Kenneth Copeland afkondigt: “U hebt niet een god in u, u bent er een”, en Benny Hinn
zegt: “Ik ben een ‘kleine messias’, wandelend op de aarde”, dan kunnen wij enkel concluderen dat
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zij grove ketterij leren. (Kenneth Copeland, The Force of Love (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland
Ministries, 1987), audiotape #02-0028, side 1.) en Benny Hinn, Praise-a-Thon program on TBN1
(November 6, 1990)).

Word-Faith leraren zijn polytheïsten
TBN president Paul Crouch stelt het zo: “Ik ben een kleine god! Critici, maak dat je wegkomt!” (Paul Crouch, Praise the Lord program on
TBN (July 7, 1986)).

Foto: Paul Crouch en zijn vrouw Jan.

En Benny Hinn zegt: “Adam was een superwezen toen God hem
schiep. Ik weet niet of de mensen dit weten, maar hij was de eerste
Superman die echt geleefd heeft. Ten eerste, de Schrift verklaart duidelijk dat hij de heerschappij had over de vogels in de lucht, de vissen
in de zee - hetgeen betekent dat hij kon vliegen. Uiteraard, hoe kan hij
heerschappij hebben over de vogels en niet kunnen doen wat zij doen?
Het woord “heerschappij” betekent in het Hebreeuws duidelijk dat
wanneer u de heerschappij hebt over een subject, u ook alles doet wat
dat subject doet. Met andere woorden, als dat subject iets doet wat u
niet kan, dan hebt u geen heerschappij erover. Ik zal het verder bewijzen. Adam vlóóg niet enkel, hij vloog door de ruimte. In een ogenblik
kon hij op de maan zijn”. (Benny Hinn, Praise the Lord program on
TBN (December 26, 1991).

Het verlagen van God
De Word-Faith beweging vergoddelijkt de mens niet enkel, maar verlaagt God tot het niveau van
Zijn schepselen.
Kenneth Copeland beschrijft wat God is: “Een erg geheimzinnig wezen op een manier dat erg gelijkt op u en ik. Een wezen met een grootte van 6 foot2 en 2 à 3 inches3, een gewicht van zowat een
paar honderd pound4, en een handspan van 9 inches5”. (Kenneth Copeland, Spirit, Soul and Body I
(Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1985), audiotape #01-0601, side 1).
Jerry Savelle weidt uit over Copelands leringen wanneer hij zegt: “Hij heeft de
hemel uitgemeten met een handspan van 9 inches … De afstand tussen mijn duim
en vinger is niet helemaal 9 inches. Dus, ik weet dat Hij groter is dan ik, dank
God. Amen? Maar Hij is niet zo’n groot, dik, oud ding dat niet door de deur kan
komen en, u weet, wanneer Hij neer zou zitten alle zetels in huis zou vullen. Ik
dien de Glob6 niet”. (Jerry Savelle, Framing Your World with the Word of God,
Part 2 (Fort Worth, TX: Jerry Savelle Evangelistic Association, Inc., n.d.), audiotape #SS-36, side 1).
Morris Cerullo zegt: “Toen ik daar op de grond lag in die toestand, werd mijn geest uit mijn lichaam genomen, en het volgende wat ik me herinner is dat ik in de hemelen was … Plots, tegenover
deze reusachtige massa volk, verscheen de heerlijkheid van God. De vorm die ik zag was ongeveer
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TBN: Trinity Broadcasting Network, de moederorganisatie van de europese versie van TBN, met zogenaamd christelijke uitzendingen die 24/24 u gratis via de astra 2 satelliet zijn te ontvangen.
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1 foot = 30,48 cm. (Encarta 2002).
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1 inch = 25,4 mm. Totaal is 6 foot en 2 à 3 inches = 188 à 190,5 cm.
4
1 pound = 0,4536 kg. (Encarta 2002). Totaal is 200 pound = 90,7 Kg.
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9 inches = 22,86 cm.
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De “Glob” is een reusachtige, onaardse, monsterlijke, wanstaltige kerel, o.a. bekend van Amerikaanse strips en games.
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zo groot als een man van 6 voet, misschien iets groter, en twee keer zo breed als een menselijk lichaam, zonder onderscheidende kenmerken zoals ogen, neus of mond”. (Morris Cerullo, The Miracle Book (San Diego, CA: Cerullo Word Evangelism, Inc., 1984), x-xi).
Benny Hinn zegt: “Ik kon haast zichtbaar de Heer zien, en ik zou u kunnen vertellen wat Hij aanhad”. Jan Crouch, duizelig van wat Hinn zei, vroeg: “Was dat de Heilige Geest?” Erkennend dat
hij in moeilijkheden kon komen, antwoordde Hinn resoluut met “Ja”. (Benny Hinn and Jan Crouch,
Praise the Lord program on TBN (October 3, 1991)).
Hinn verklaarde het volgende: “Man, ik voel al openbarende kennis tot mij komen. Verhef uw handen. Iets nieuws zal er vandaag gebeuren. Ik voelde het meteen toen ik naar hier kwam. Heilige
Geest, neem het over in de naam van Jezus … God de Vader, dames en heren, is een persoon; en
Hij is een drie-enig wezen, in Zichzelf afgescheiden van de Zoon en de Heilige Geest. Zeg het, wat
zei u? Hoor het, hoor het, hoor het. Zie, God de Vader is een persoon, God de Zoon is een persoon,
God de Heilige Geest is een persoon. Maar elk van hen is een drie-enig wezen op Zichzelf. Als ik u
kan shockeren - en misschien moet ik dat - er zijn er negen. Huh, wat zegt u? Laat me verklaren:
God de Vader, dames en heren, is een persoon met zijn eigen persoonlijke geest, met zijn eigen persoonlijke ziel, en met zijn eigen persoonlijke geest-lichaam. U zegt: Huh, ik heb dat nog niet gehoord. Wel, denkt u dat u in deze kerk bent om dingen te horen die u in de afgelopen 50 jaar hebt
gehoord?” (Benny Hinn, Benny Hinn program on TBN (October 3, 1991)).
Twee jaar na zijn initiële “openbaring” gaf Hinn opnieuw uitdrukking aan zowat dezelfde gedachte.
Zoals hij het zegt: “God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest - drie aparte individuen,
één in wezen, één in werk - en, mag ik toevoegen, elk van hen bezit Zijn eigen geest-lichaam. U
houdt daar niet van?” (Benny Hinn, Praise the Lord program on TBN (October 23, 1992)).
Kenneth Copeland zei: “Ik was geschokt toen in bemerkte wie de grootste mislukking in de Bijbel
eigenlijk is … De grootste in de hele Bijbel is God … Nu, de reden waarom u niet aan God denkt
als een mislukking is omdat Hij nooit zei dat Hij een mislukking is. En u bent geen mislukking
voordat u zegt dat u er een bent”. (Kenneth Copeland, Praise-a-Thon program on TBN (April
1988)).
Hij zei ook: “Adam pleegde hoogverraad; en op dat punt werd alle heerschappij en gezag dat God
hem had gegeven aan Satan overhandigd. Plots was God buitengesloten … Na Adams val bevond
God Zich in een vreemde situatie … God had behoefte aan een weg die terugvoerde naar de aarde
… God gaf blijk van Zijn plan en Abraham aanvaardde het. Het gaf God toegang tot de aarde en gaf
de mens toegang tot God. Het kwam er op neer dat indien God zijn verbond ooit zou breken, Hij
Zichzelf zou moeten vernietigen”. (Kenneth Copeland, Our Covenant with God (Fort Worth, TX:
KCP Publications, 1987), 8-11 passim).

De vergoddelijking van Satan
Satan wordt vergoddelijkt als de ware God in deze wereld en hij is voorzien van zoveel kracht dat
hij het zou kunnen klaarspelen “het licht in God uit te draaien”.
Benny Hinn zei: “God kwam van de hemel, werd een mens, maakte van de mens kleine goden,
ging terug naar de hemel als een mens. Hij ziet het aangezicht van God als een mens. Ik zie duivels
als de zoon van God. Hou op met jullie nonsens! Wat anders bent u? Als u zegt: ‘ik ben’, dan zegt
u: ik ben een deel van Hem, niet? Is hij God? Bent u Zijn nageslacht? Bent u zijn kinderen? U kunt
niet menselijk zijn! U kan niet! U kan niet! God gaf geen geboorte aan vlees … U zegt: “Wel, dit is
ketterij”. Nee, het is uw gekke brein die dat zegt”. (Benny Hinn, Our Position in Christ #2—The
Word Made Flesh (Orlando: Orlando Christian Center, 1991), videotape #255).
Kenneth Copeland wenst het eigenaarschap van de aarde aan Satan toe te wijzen: “God staat erbuiten en kijkt toe. Hij heeft geen enkele wettelijke toegang tot de aarde. Het ding behoort Hem niet
toe. Ziet u hoe brutaal de Duivel was in de aanwezigheid van God in het boek Job? God zei: Waar
bent u geweest? Dit waren Gods zaken niet. Hij [Satan] hoefde daarop zelfs niet te antwoorden als
hij dat niet wilde … God argumenteerde zelfs niet eens met hem! Ziet u, dat is de positie waarin
God stond … Men kan zeggen: “Wel, als God de dingen bestuurt dan maakt Hij er een beroerde job
van”. Hij had ze nooit kunnen besturen, tenzij Hij slechts, u weet, een klein beetje geluk had”.
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(Kenneth Copeland, Image of God in You III (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries,
1989), audiotape #01-1403, side 1).
Copeland gaat door met te zeggen: “De Bijbel zegt dat God deze aarde aan de zonen der mensen
gaf … en toen [Adam] afweek en die heerschappij aan Satan gaf, zie waar dit God plaatste. Het
plaatste Hem erbuiten, als toeschouwer … Hij had geen wettig recht om daar iets aan te doen, niet?
… Hij had zich illegaal ingelaten met de aarde. Wat Satan zich voornaam te doen was ervoor te
gaan, voerde een illegale daad uit en draaide het licht uit in God, en onderwierp God aan zichzelf …
Hij was van plan om God in zulk een val te plaatsen dat Hij er niet uit kon komen”. (Kenneth Copeland, What Happened from the Cross to the Throne (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1990), audiotape #02-0017).

Het verlagen van Christus
De Word-Faith beweging belastert de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus.
Beschouw deze verklaring van Kenneth Copeland: “[Adam] was de kopie, een gelijkenis juist als
[God]. Als u Adam naast God zou zetten, dan zouden ze precies op elkaar gelijken. Als u Adam
naast Jezus zou zetten, dan zouden ze exact gelijk eruit zien en klinken”. (Kenneth Copeland, Authority of the Believer IV (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1987), audiotape #010304, side 1).
Er wordt verondersteld dat Jezus Christus in de volgende profetie aan Copeland vertelde: “Wees
niet beroerd als mensen u neerhalen en hard en ruw over u spreken. Zij spraken zo over Mij, zouden
zij dan ook niet zo over u spreken? Hoe meer u wordt zoals Ik, hoe meer zij op die manier zullen
denken van u. Zij kruisigden Mij omdat ik beweerde God te zijn. Maar ik beweerde niet dat ik God
was; ik beweerde enkel dat Ik met Hem wandelde en dat Hij in Mij was. Halleluja”. (Kenneth Copeland, Take Time to Pray, Believer’s Voice of Victory 15, 2 (February 1987): 9).
Copeland beweert: “Waarom moest God de prijs betalen voor deze zaak? Hij moest een mens hebben zoals die eerste. Het moest een man zijn. Hij moest compleet man zijn. Hij kon geen God zijn
en hier binnenvallen met kenmerken en waardigheden die niet behoren tot het mensdom. Hij kon
dat niet doen. Dat is onwettig”. (Kenneth Copeland, What Happened from the Cross to the Throne
(Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1990), audiotape #02-0017).
Benny Hinn schrijft: “En laat me dit toevoegen: Had de Heilige Geest niet bij Jezus geweest, Hij
zou gezondigd hebben. Dat is juist, de Heilige Geest was de kracht die Hem zuiver hield. Hij werd
niet enkel van de hemel gezonden, maar Hij werd de Zoon des Mensen genoemd - en als zodanig
was Hij in staat te zondigen … Zonder de Heilige Geest zou Jezus het nooit gemaakt hebben …
Kan u zich Christus voorstellen met het graf in het vooruitzicht, wetend dat Hij daar voor altijd zou
blijven indien de Heilige Geest van gedacht zou veranderen over Zijn opwekking uit de dood?”
(Benny Hinn, Good Morning, Holy Spirit (Nashville: Thomas Nelson, 1990), 135-36).
Copeland: “Hier is het dat wij een gewone kerk gaan verlaten: Nu, ziet u, God injecteerde zijn
Woord in de aarde om deze Jezus voort te brengen - deze geloofsvolle woorden die het beeld vormen van Hem … Hij kan niet gewoon naar de aarde toegaan en zeggen: “Laat het zijn!” omdat Hij
daartoe niet het recht heeft. Hij moest de aarde binnensluipen achter de god van deze wereld heen
die Hem elke weg had geblokkeerd waar hij maar kon”. (Kenneth Copeland, The Image of God in
You III (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1989), audiotape #01-1403, side 2).
Hij vervolgt met eraan toe te voegen: “God deed beloften aan Jezus, en Jezus was er zelfs niet.
Maar, ziet u, God handelt met de dingen die er nog niet zijn alsof ze er reeds waren. Dat is de manier waarop Hij de dingen laat gebeuren”. (Kenneth Copeland, What Happened from the Cross to
the Throne (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1990), audiotape #02-0017).

Herschepping op het kruis
Op het kruis werd Jezus herschapen van goddelijk naar demonisch en nam Hij de ware natuur van
Satan aan.
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Benny Hinn beweerde dat de Heilige Geest hem persoonlijk vertelde: “Dames en heren, de slang is
een symbool van Satan. Jezus Christus wist dat de enige manier om Satan te stoppen is: één in natuur te worden met hem. U zegt: ‘Wat zei u? Wat voor godslastering is dit?’ Nee, hoor dit! Hij nam
niet mijn zonde; Hij wérd mijn zonde. Zonde is de natuur van de hel. Zonde is het wat Satan maakte
… Het was de zonde die Satan maakte. Jezus zei: “Ik zal zonde zijn! Ik ga naar de laagste plaats! Ik
ga naar het oorsprong ervan! Ik wil er niet gewoon deel van uitmaken; Ik zal er de totaliteit van
zijn!” ... Hij werd één met de natuur van Satan, opdat allen die de natuur van Satan hadden kunnen
deelhebben aan de natuur van God”. (Benny Hinn, Benny Hinn program on TBN (December 15,
1990)).
Kenneth Hagin beweert eveneens dat Jezus Christus de natuur van Satan aannam: “Geestelijke
dood betekent meer dan afscheiding van God. Geestelijke dood betekent ook het bezitten van Satans natuur … Jezus proefde de dood - de geestelijke dood - voor elk mens”. (Kenneth E. Hagin,
The Name of Jesus (Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, 1981), 31).
Fredrick Price beweert dat Jezus Christus geestelijk werd herschapen - niet op
het kruis, maar eerder in de Hof van Gethsemane: “Ergens tussen de tijd dat Hij
op het kruis was genageld en toen Hij in de Hof van Gethsemane was - ergens
daar tussenin stierf Hij geestelijk. Persoonlijk geloof ik dat het in de Hof was”.
Price, die uit een Jehovah-getuigen omgeving voortkwam, bootste de Mormoonse apostel James E. Talmage na, die precies hetzelfde leerde in zijn boek
Jesus the Christ. (Frederick K. C. Price, Identification #3 (Inglewood, CA: Ever
Increasing Faith Ministries, 1980), tape #FP545, side 1).
Copeland zegt dat Jezus een teken van Satan werd toen Hij aan het kruis hing: “De rechtschapenheid van God moest tot zonde gemaakt worden. Hij aanvaardde de zondige natuur van Satan in Zijn
eigen geest. En op het ogenblik dat Hij dit deed riep Hij: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij
mij verlaten?” U weet niet wat er gebeurde op het kruis. Waarom denkt u dat Mozes op Gods instructie een slang op een paal oprichtte in plaats van een lam? Dat hinderde me altijd. Ik zei:
“Waarom wilde u een slang oprichten - het teken van Satan? Waarom plaatste u geen lam op die
paal?” En de Heer zei: “Omdat het een teken van Satan was dat op het kruis hing”. Hij zei: “Ik aanvaardde in Mijn eigen geest de geestelijke dood; en het licht werd uitgedraaid”. (Kenneth Copeland,
What Happened from the Cross to the Throne (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries,
1990), audiotape #02-0017, side 2).

Verlossing in de hel
Voorstanders van de Word-Faith theologie zeggen dat Jezus drie dagen en nachten onvoorstelbare
mishandelingen heeft doorstaan vanwege Satan en zijn horden demonen in de hel7. Dit was Gods
betaling aan Satan opdat Hij kon terugkeren in een universum van waaruit Hij was verbannen.
Zegt Frederick Price: “Denkt u dat het sterven aan het kruis de straf voor onze zonden was? Als
dat het geval was dan hadden de twee boosdoeners uw prijs kunnen betalen. Neen, de straf was het
ingaan in de hel zelf, en tijd door te brengen in de hel8, afgescheiden van God … Satan en al de demonen van de hel dachten dat ze Hem hadden gebonden en zij wierpen een net over Jezus trokken
Hem naar beneden tot de echte put van de hel zelf om ons oordeel te dragen”. (Frederick K.C. Price,
Ever Increasing Faith Messanger (June 1980), 7).
Kenneth Hagin zijn versie: “Hij proefde de geestelijke dood voor elk mens. En Zijn geest en inwendige mens ging naar de hel in mijn plaats. Kan u dat niet begrijpen? Zijn fysische dood zou on
7

Jezus was nooit in de Hel (Gehenna) maar wel in Hades (Hand 2:31), het equivalent van de oudtestamentische Sjeool
(Psalm 16:10): het Dodenrijk. Bovendien verblijven Satan en zijn demonen niet in de Hel. Sommige gevallen engelen
zitten echter in de Abyssos of Tartarus (opgesloten in de put of gevangenis). Satan en zijn engelen zijn nog steeds vrij
en actief, zowel in de hemelse gewesten als de aardse atmosfeer: Ef 2:2; 6:12. Zie mijn artikels “De Verwarring tussen
Dodenrijk en Hel”, “Zijn demonen gevallen engelen” en “De viervoudige val van Satan”.
8
Zie echter Kol 1:20-22: “En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem,
[zeg ik], alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen
zijn. En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, In
het lichaam Zijns vleses, door de dood, opdat Hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor Zich zou stellen”.
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ze zonden niet verwijderen. Hij proefde de dood voor elk mens. Hij spreekt over het proeven van de
geestelijke dood”. (Kenneth E. Hagin, How Jesus Obtained His Name (Tulsa, OK: Kenneth Hagin
Ministries, n.d.), tape #44H01, side 1).
Kenneth Copeland zijn versie: “Toen Jezus uitriep: ‘Het is volbracht!’ had Hij het niet over het
verlossingsplan. Er waren nog drie dagen en nachten te gaan vooraleer Hij naar de troon ging …
Jezus’ dood op het kruis was slechts het begin van het gehele reddingswerk”. (Kenneth Copeland,
Jesus - Our Lord of Glory, Believer’s Voice of Victory 10, 4 (April 1982):3).
Jan Crouch, de vrouw van TBN-president Paul Crouch, reciteerde9 instemmend de volgende
woorden uit Paul Billheimers boek, tijdens een gemeenschapsdienst uitgezonden op TBN: “Omdat
“Hij zonde voor ons gemaakt”10 werd, doordrongen van zonde, en op het kruis het echte wezen
werd van zonde, werd Hij verbannen uit Gods aanwezigheid als een walgelijk ding. Hij en zonde
werden tot synoniemen gemaakt … Het was voor Christus niet voldoende zijn fysisch leven te offeren op het kruis. Zijn puur menselijke geest was niet “afgedaald” in de hel … Zijn geest moest niet
enkel neerdalen in de hel, maar in het diepste van de hel … De Vader leverde Hem over, niet enkel
aan de foltering en dood op Golgotha, maar aan de satanische folteringen van Zijn zuivere geest, als
deel van het loon der zonde …Zolang Christus “het wezen der zonde” was, was Hij overgeleverd
aan Satans genade in die plaats van folteringen … Terwijl Christus geïdentificeerd werd met zonde,
regeerden Satan en zijn horden over Hem als over een verloren zondaar. Gedurende deze schijnbare
eindeloze tijd in de onderste put van de dood, deed Satan met Hem zoals hij wou, en in de ganse hel
was het ‘carnaval’”. (Paul Billheimer, Destined for the Throne, special edition for TBN (Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1988 [orig. 1975]), 83-84. Quoted by Jan Crouch during the “Praise the Lord” program TBN (August 20, 1987)).

Jezus wedergeboren in de hel
Copeland legt uit: “In de hel leed Hij voor u en voor mij. De Bijbel zegt dat de hel gemaakt was
voor Satan en zijn engelen. Het was niet gemaakt voor mensen” (Kenneth Copeland, Walking in the
Realm of the Miraculous (Fort Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1979), 77).
En plots: “dat Woord van de levende God ging naar beneden in die put van vernietiging en voorzag
de geest van Jezus van opstandingskracht! Plotseling begon Zijn gebroken en dodelijk getroffen
geest uit te deinen en kwam tot leven. Hij begon op iets te lijken wat de duivel nog nooit had gezien. Hij werd letterlijk wedergeboren, voor de ogen van de duivel. Hij begon Zijn geestelijke spieren te strekken … Jezus was opnieuw geboren: de eerstgeborene uit de doden”. (Kenneth Copeland,
The Price of it All, Believer’s Voice of Victory 19, 9 (September 1991):4-6).
Kenneth Copeland beriep zich op openbarende kennis toen hij zei: “De Geest van God sprak tot
mij en Hij zei: ‘Zoon, realiseer u dit. Volg me nu hierin en laat de traditie u niet in de val leiden’.
Hij zei: ‘Denk op deze manier - een tweemaal geboren man versloeg Satan op zijn eigen domein’.
En ik wierp mijn Bijbel neer … zoals dit. Ik zei: ‘Wat?’ Hij zei: ‘Een wedergeboren man versloeg
Satan, de eerstgeborene van vele broeders versloeg hem’. Hij zei: ‘U bent het echte beeld, de echte
kopie van Deze’. Ik zei: ‘U bedoelt niet, u kan niet durven beweren dat ik hetzelfde zou kunnen
gedaan hebben?’ Hij antwoordde: ‘O jawel, als u de kennis zou gehad hebben van het Woord zoals
Hij had, dan zou u hetzelfde gedaan kunnen hebben ‘omdat ook u een wedergeboren man bent’”.
(Kenneth Copeland, Substitution and Identification (Kenneth Copeland Ministries, 1989), tape #000202, side 2).
Benny Hinn ontving eveneens “openbarende kennis” over de “wedergeboorte” van Christus in de
hel: “My, weet u, whoosh! De Heilige Geest toont me zojuist een en ander. Ik wordt duizelig! Ik
vertel u de waarheid - het is, het is nu zwaar op mij ... Hij [Jezus] is in de onderwereld nu. God is
niet daar, de Heilige Geest is niet daar, en de Bijbel zegt dat hij geboren11 was. Weet u wat het
woord ‘geboren’ betekent? Het betekent wedergeboren. Wilt u nog iets schokkends? Bent u gebo
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Vrouwen dienen te zwijgen in de gemeente! Zie op mijn site de artikels: “Vrouwelijke predikanten”, “Vrouwen van
het geloof” en “De positie van de vrouw”.
10
2Kor 5:21.
11
“Begotten”. Zie Jh 1:18; Jh 3:16, 18; 1Jh 4:9. In het Engels: “the only begotten Son”.
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ren? Zo was ook Hij. Laat niemand u bedriegen. Jezus was wedergeboren. U zegt: ‘Waar hebt u het
over?’… Hij was wedergeboren. Hij moest wedergeboren worden … Indien Hij niet was wedergeboren, kon ik niet wedergeboren worden. Hoe kan ik naar Jezus kijken en zeggen: “Jezus, U bent
door alles gegaan waar ik ben doorgegaan, uitgezonderd de nieuwe geboorte?” (Benny Hinn, Our
Position ‘In Christ,’ Part 1 (Orlando, FL: Orlando Christian Center, 1991), videotape #TV-254).
Jan Crouch las Paul Billheimers commentaar voor op TBN: “Om levend gemaakt te worden voor
God en hersteld te worden in de gemeenschap met Zijn Vader, moest Hij [Jezus] wedergeboren
worden - omdat Hij het echte wezen van de zonde was geworden. Gezien de zonde Hem vervreemd
had van de Vader was de enige manier om de gemeenschap met de Vader te herstellen de nieuwe
geboorte tot nieuw leven”. (Paul Billheimer, Destined for the Throne, special edition for TBN (Fort
Washington, PA: Christian Literature Crusade, 1988 [orig. 1975]), 83-84. Quoted by Jan Crouch
during the “Praise the Lord” program TBN (August 20, 1987)).

Reïncarnatie
Word-Faith leraren leren dat Jezus werd gereïncarneerd van het demonische tot het goddelijke en
dat Hij daarna uit de hel is opgekomen als een incarnatie van God. En wanneer u bent wedergeboren, dan bent ook u gereïncarneerd van het demonische naar het goddelijke, en wordt u “net zodanig
een incarnatie als Jezus van Nazareth was”. Volgens hen herkreeg Jezus Zijn goddelijkheid op het
moment dat Hij wedergeboren werd in de hel.
Commentaar gevend op de opmerkingen van Hinn, over Jezus die Satan versloeg in de onderwereld, voegt Paul Crouch eraan toe: “Dat is wanneer Zijn [Jezus’] goddelijkheid terugkeerde”. (Paul
Crouch, Praise-a-Thon program on TBN (November 6, 1990)).
Hagin verklaart: “Elke mens die wedergeboren werd is een incarnatie, en het Christendom is een
mirakel. De gelovige is net zodanig een incarnatie als Jezus van Nazareth was”. (Kenneth E. Hagin,
The Incarnation, The Word of Faith 13, 12 (December 1980):14).
Het concept van reïncarnatie is enkel zinnig indien een persoon reeds bestond vóór hij een fysisch
lichaam had. En omdat de Bijbel duidelijk van Christus verklaart dat Hij pre-existent was, vinden
we nergens in de Schrift het concept van menselijke pre-existentie. In feite behoort het concept van
menselijke pre-existentie tot zulke pseudo-christelijke systemen als het Mormonisme.
Voor verdere hulp of vragen kan u mij mailen. Ik wil graag van u horen! mailto: cya@computer.net

PRAGMATISME versus GELOOF
Pragmatisme zegt: “Als het werkt, dan zal ik het accepteren en geloven”
Geloof zegt: “Wat ik aanneem en geloof is geheel gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel”

FUNDAMENTELE WET
Wij moeten nooit toelaten dat onze ervaringen het Woord van God uitleggen,
maar in plaats daarvan, moet het Woord van God onze ervaringen beheersen

E-mail:

verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:

www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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