Hebben wij vandaag bijkomende openbaring
nodig: dromen, visioenen, profetieën...?
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Het Charismatische antwoord:
Neo-Pentecostals houden vol dat bijbels gezag (het geschreven Woord) altijd ondergeschikt
moet zijn aan het levende, “dynamische” woord van God dat gekend wordt uit de huidige
activiteit van de Geest zelf… De ondergeschiktheid van de Schrift - het geschreven Woord aan het gezag van de Heilige Geest, wordt ook geïllustreerd door de gunstige ontvangst in de
Charismatische Vernieuwing: de waarde van de gave van profetie in het leven van de eigentijdse Kerk. Voor de Neo-Pentecostal … spreekt God vandaag net zo gezaghebbend als Hij
sprak tot de bijbelse auteurs. Dit is een existentieel begrijpen van het Woord van God (waarvan de openbaring niet ophield bij het afsluiten van de canon). Catherine Marshall zegt het
op een andere manier: “Jezus’ belofte van ‘verdere waarheid’ geeft ons een duidelijke reden
te geloven dat niet alle waarheid en onderricht, die Christus ons te geven heeft, vervat is de
canon van het Oude en Nieuwe Testament”. In het Neo-Pentecostalisme dan, rust het geestelijk gezag minstens evenveel op de huidige activiteit en lering van de Heilige Geest als op
de Bijbel zelf… God beperkt zijn openbaring niet tot de Bijbel (d.w.z. een afgesloten canon). (Richard Quebedeaux, The New Charismatics, pages 110-113).
Volgens deze verklaring geloven charismaten dat de Bijbelse canon niet afgesloten is, en dus heeft
het geschreven Woord van God niet het finale gezag. Zij geloven dat God vandaag toegevoegde
openbaring aan de kerk geeft en dat deze nieuwe openbaring net zo gezaghebbend is, of nog meer
gezag heeft dan de Bijbel zelf.
De sleutelkwestie is de GENOEGZAAMHEID (het voldoende zijn) van de Bijbel. Is dit werkelijk
alles wat wij nodig hebben, of hebben we nog iets méér nodig? Wordt Gods communicatie tot de
mens alleen in de Bijbel gevonden, of moeten we ook iets anders zoeken? Is de Bijbel compleet, of
ontbreekt daarin informatie die de gelovigen moeten weten?

Het Christelijke antwoord:
1) Christus beloofde de apostelen dat de Geest van de waarheid hen zou leiden “IN HEEL DE
WAARHEID” (Johannes 16:13; “all truth” KJV). De Geest deed dat ook, en deze waarheid
werd opgeslagen in de nieuwtestamentische geschriften. Wat hebben wij dan méér nodig?
2) Paulus zegt ons dat “de gehele Schrift door God ingegeven en nuttig is om te onderwijzen, te
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God dient
volmaakt moge zijn, tot elk goed werk VOLKOMEN toegerust” (2 Timotheüs 3:16-17). Wat
hebben wij dan méér nodig?
3) Petrus zegt dat wij een nog zekerder woord van profetie hebben dan zelfs het ooggetuigeverslag van een apostel, namelijk het “door de Heilige Geest gedreven”, onfeilbare Woord van God
(2 Petrus 1:15-21). Wat hebben wij dan méér nodig?
4) Judas spoort ons aan “te strijden voor het geloof [het lichaam van waarheid] dat éénmaal aan
de heiligen overgeleverd is” (Judas 3). Dit lichaam van waarheid werd éénmaal overgeleverd
aan de heiligen van de eerste eeuw en het wordt vandaag in geschreven vorm in de Bijbel gevonden. Wat hebben wij dan méér nodig?
5) Johannes stelt het einde van de “periode” van Gods inspiratie aan het slot van Gods complete
openbaring, en waarschuwt ons daaraan niets toe te voegen of af te nemen (Openbaring 22:1819). Toen het laatste woord [“Amen”] door Johannes werd neergeschreven in het boek Openba
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ring, markeerde dit de tijd waarop de Bijbel (alle 66 canonieke boeken) afgewerkt en compleet
was. Wat hebben wij dan méér nodig? Gods openbaring aan de mens is afgesloten, en wat God
heeft gesloten hoort geen mens te openen! God zegt: “De Bijbel is genoeg!” Laat geen mens nu
zeggen: “Wij hebben méér nodig!”
Dat velen toch zouden beweren visioenen en openbaringen van de Heer ontvangen te hebben, is niet
verrassend in het licht van 1 Johannes 4:1-3; 1 Timotheüs 4:1; 2 Timotheüs 3:13; 4:2-4; Mattheüs
7:15-24; 24:4-5.
In deze laatste dagen vóór de komst van de Heer Jezus tot Zijn Kerk (1 Thessalonicenzen 4:13-18),
kunnen we een toename verwachten van subjectieve, ervaringsgerichte [≠ geloof] religie: “Het moet
waar zijn omdat het mij overkwam!” Maar wat wij nodig hebben is openbaring die gebaseerd is op
objectieve en absolute waarheid: “Het moet waar zijn omdat God het zegt in Zijn Woord!”
Vandaag hebben we “verslagenen van geest” nodig die voor Gods Woord beven (Jesaja 66:1-2).
Wij hebben vandaag geen nieuwe openbaring nodig. Wat wij nodig hebben is gehoorzaamheid en
een wandel die de openbaring waardig is die wij reeds hebben! Wij hebben vandaag niet “meer
licht” nodig. Wij zullen eens voor Christus staan en rekenschap afleggen over de manier waarop wij
omgingen met het licht dat wij in het Schriftwoord hadden!

Spurgeon: Geen nieuwe openbaringen van God vandaag !
“Ik heb veel fanatieke personen gehoord die zeiden dat de Heilige Geest dit en dat aan
hen heeft onthuld. Nu, dat is zeer zeker onthulde nonsens. De Heilige Geest onthult niets
nieuws vandaag. Hij brengt de oude dingen in herinnering. ‘de Heilige Geest, Die de
Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’ [Joh. 14:26]. De canon van de openbaring is gesloten; er
is niets meer aan toe te voegen. God geeft geen nieuwe openbaring maar bevestigt de
oude. Als ze is vergeten, en in een stoffige kamer van ons geheugen ligt, dan haalt Hij
het op en reinigt Hij het plaatje ervan, maar schildert geen nieuw. Er zijn geen nieuwe
doctrines, maar de oude worden opgewekt. De Geest troost niet met nieuwe openbaring.
Hij doet dat door voor ons de oude dingen boven te brengen.
Hij brengt een verse lamp om de verborgen schatten van de Schrift op te lichten. Hij
ontsluit de voor ons sterke koffer waarin de waarheid lang heeft gelegen, en wijst op
geheime kamers, gevuld met onvertelde rijkdommen; maar Hij brengt geen nieuwe uit,
want er is genoeg gedaan.
Gelovige! Er is genoeg in de Bijbel voor u om voor altijd mee voort te leven. Als u de
jaren van Methusalem zou bereiken, dan nog zou er geen behoefte zijn aan nieuwe
openbaring. Als u zal leven tot Christus wederkomt, dan is er geen noodzaak aan de toevoeging van één enkel woord. Als u zo diep zou gaan als Jona, of zelfs zou afdalen tot in
de buik van hades, zoals David zei dat hij deed, dan nog zou er genoeg in de Bijbel staan
om u te troosten, zonder één supplementaire zin”.
Charles Haddon Spurgeon, The New Park Street Pulpit, Vol. I (1855), p. 38
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