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Dit bevrijdingsprogramma werd oorspronkelijk uitgewerkt door Timothy Davis. Cleansing Stream
is een bevrijdingsbediening die onderschreven en geleerd wordt door Jack Hayford, wiens verklaring in een van Stream’s brochures veel zegt: “Laat mij u Timothy Davis voorstellen die tot de
pastorale staf behoorde van Church on the Way (als Executive Director, maar nu niet meer bij hen)
en Cleansing Stream Ministries. Ik heb dikwijls gezegd dat wij in onze bediening van Church on the
Way, niet door demonen in beslag willen genomen worden, maar wij werpen hen wel uit. Wegens
de nood aan evenwicht en inzicht op dit gebied, wil ik u graag voorstellen aan een hulpbron om uw
eigen onderwijs en opleiding op te nemen in de bediening van bevrijding”. Wie zou met ondersteunende headliners zoals Hayford de deugdelijkheid ervan in twijfel kunnen trekken? Maar, de vraag
die moet gesteld worden is niet of het populair is (of evenwichtig) maar wel: is het bijbels?
In de brochure van herfst 1998 legt Hayford uit: “de afgelopen maanden heeft het leiderschap van
Cleansing Stream een tijd van geestelijke strijd ervaren, … Pastor Timothy Davis ondergaat nu een
tijd van rust en herstel”. Van wat ik heb gehoord had hij een zenuwinzinking. Wat interessant is,
gezien de aard van de bediening, namelijk de werken der duisternis te confronteren en overwinnen.
Hij is nog steeds niet hersteld. Op zijn website staat dat hij zich terugtrok als president in 1998 en
een “nieuwe bevrijdingsbediening” is gestart met de naam “Cleansing The Church”.
Leraars in deze bevrijdingsbediening zijn Dr. Scott Bauer, senior pastor van The Church on the
Way, samen met stichtend pastor Jack Hayford. Anderen die u misschien kent zijn Joy Dawson van
YWAM, Rev. Dick Mills, en Rev. Jean Darnell. De brochure zegt dat in 18 maanden 2400 mensen
de cursus hebben afgemaakt. Maar, dit is wat verwarrend omdat een van hun andere brochures zegt
dat het programma duizenden levens veranderde in een periode van 10 jaar, hetgeen betekent dat
het reeds een tijdlang in een of andere vorm bestond.
De president van Cleansing Stream is Chris Hayward en door middel van zijn programma beweren
hij en anderen dat Jezus Zijn Kerk aan het reinigen is. Volgens Stream worden er wonderen van
genezing en bevrijding gedaan, en de werken van de duivel worden vernietigd. Teams van strijders
komen tussenbeide en bedienen bevrijding terwijl de deelnemers wordt gezegd de krachten van de
duisternis in hun levens te breken en bevrijd te worden. Zoals Rick Ranck van Sonrise Fellowship
zegt: “De Cleansing Stream Ministry retraites zijn de bekroonde momenten van de heerlijkheid van
Gods zegen en voorziening voor Zijn Kerk”. Dit is voor een bediening een ongelooflijke bewering
om te stellen.
De cursus beweert iets aan te bieden waar alle christenen naar op zoek zijn. Velen wijten hun grootste geestelijke groei aan deze bediening en getuigen dat het huwelijken redt en mensen vrijmaakt
om hun God-gegeven roeping te vervullen. Vele deelnemers beschrijven het ervaren van dezelfde
vreugde als toen zij Christus ontvingen. Anderen vertellen van een toegenomen zelfvertrouwen,
zelfbeheersing en geduld. Klinkt geweldig, maar we hebben dit allemaal al gehoord van andere programma’s, die meegedreven werden door vorige nieuwe winden.
De premisse is niet nieuw, namelijk dat de redding niet genoeg is om iemand te bevrijden van demonische binding, en dat er andere stappen nodig zijn voor “echte” vrijheid. Richt u dus tot de
Cleansing Stream! Wat zij doen is zorgen dat mensen zien in wat voor zonde zij gevangen zijn, en
dan verschuiven zij de schuld van het individu naar demonische activiteit toe, hetgeen, uiteraard,
geestelijke oorlogvoering en bevrijding vereist. Het programma benadrukt dat de meeste zonden
ofwel door demonische invloeden veroorzaakt zijn, ofwel voortgekomen zijn uit generatievloeken.
Dit komt overeen met de leer van Neil T. Anderson die zijn bevrijdingsmethodologie baseert op het
vinden van fundamentele oorzaken in het verleden en het overtuigen van mensen dat zij het slacht
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offer zijn van demonische bolwerken die doorgegeven werden via hun voorouders. (Neil Anderson,
The Bondage Breaker, 1990, p. 207). Veel van de illustraties van lichaam, geest en ziel lijken ontleend te zijn uit Neil Andersons boeken. Dit betekent niet dat de illustraties fout zijn, het zijn conclusies die problematisch zijn.
Cleansing Stream participanten werpen demonen uit bij christenen en beoefenen de geestelijke
oorlogvoeringstechnieken die vandaag populair geworden zijn en gebruiken “geoefende professionals” - d.w.z. vroegere studenten die geavanceerd zijn door de verschillende niveaus van de Cleansing Stream leringen. Maar het programma gelooft dat christenen zielebinding kunnen ervaren. De
Stream promoot de leer dat de mens driedelig is en dat wij gereinigd worden door de redding in
onze geest, maar niet in onze ziel en lichaam. Zij geloven dat de ziel afgescheiden is en nog steeds
in gebondenheid, maar niet onze geest. Daarom kan er een demon present zijn ergens binnenin de
christen (d.w.z. zijn ziel), maar niet in zijn geest. Dezelfde schema’s, gebruikt door belangrijke bevrijdingsbedieningen om het feit te illustreren dat er drie gebieden zijn van bestaan (lichaam, ziel en
geest), worden aangewend in de Stream. De plaatjes en de leer van lichaam, ziel en geest komen uit
“Pigs in the Parlor” van Frank Hamon, en het type theologie wordt gepromoot door Bill Subritzky
en Neil Anderson, wat we beter experimentele theologie zouden noemen. Dat wil niet zeggen dat
deze mannen geen deugdelijke dingen te zeggen hebben in de grotere context van hun leringen,
maar Andersons begrip van de Schrift is verdacht wanneer hij stelt dat 85% van alle christenen worstelen met verscheidene niveaus van demonische binding. Zoals ik het begrijp is dat dezelfde premisse die gebruikt wordt bij Cleansing Stream. Maar, de Bijbel zegt dat de mens een verenigd wezen is, en dat de wedergeboorte de hele persoon beïnvloedt, niet slechts bepaalde delen, en dat wij
geheiligd zijn naar geest, ziel en lichaam. De vergissing is dat zij leren dat elk deel van de mens
geschapen werd voor een onderscheiden functie en dat de geest het eeuwige deel is. De Schrift zegt
dat alhoewel het lichaam sterft, dit slechts tijdelijk is en opgewekt zal worden om eeuwig te zijn, en
wij zullen dan in een onsterfelijk lichaam leven. Alhoewel christenen kunnen belast worden, is dat
nog wat anders dan een demon te hebben.
Zij promoten ook leringen van Watchman Nee. Ik persoonlijk geloof dat Nee enkele goede dingen
had te zeggen maar hij ging tot het extreme bij bepaalde onderwerpen. Een van de citaten in het
werkboek is “Een geestelijk mens is niet een wedergeboren mens, maar een mens die wedergeboren
is én wandelt in ‘alignment’ [= het op één lijn zijn]”. En zo leren zij een gebed voor ‘alignment’:
“Lichaam, onderwerp u aan mijn ziel. Ziel onderwerp u aan mijn geest. Geest onderwerp u aan de
Heilige Geest …”. Zij zingen zelfs “Line up [= in een rij gaan staan], line up, o lichaam, line up, o
mijn ziel…” etc. Zij moeten blijven bidden: “Lichaam, Ziel, Geest … line up!”
Ik heb een probleem met de gebruikte frase “correct alignment”; het klinkt meer New Age dan bijbels (een andere gebruikte frase is ‘materieel/stoffelijk rijk’). Dit is een term die gebruikt wordt
door chiropractors, en ik heb geen idee waar de Bijbel dit soort uitleg geeft. Een andere gebruikte
frase is dat de Hel wordt aangewend om gelovigen te beïnvloeden om uit “alignment” te komen.
“De hel valt aan” en “de hel is niet gelukkig” wanneer we in de Geest wandelen… Deze termen,
zoals ze gebruikt worden, zijn UIT “alignment” ! De hel is een plaats en heeft geen persoonlijke
identiteit.1 Ik kan alleen maar raden waarom het woord is gebruikt in plaats van duivel of Satans
rijk. Misschien om overgebruik van Satan te vermijden, omdat de hele cursus zich concentreert op
zijn wegen en middelen, op een volgens mij ongezonde manier.
Doorheen het cursusboek worden beloften gedaan. Zij leggen uit dat u in “alignment” moet zijn om
Gods stem te horen: “Omdat Abraham een man was die wandelde in correct ‘alignment’ (op één lijn
zijn) en ‘consecration’ (toewijding) kon hij Gods stem duidelijk horen”. Dit is niet noodzakelijk zo.
Wanneer wij zondigen kan Gods stem het luidst klinken. God wordt niet beperkt door de menselijke
toestand; Hij kan en zal spreken ongeacht onze gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Het belangrijkste is dat wij niet kunnen onderricht worden om Zijn wil te doen wanneer wij in zonde leven, en
dus moet dit eerst behandeld worden.
1

De duivel is niet in de Hel, niet in Gehenna of Hades. Hij verschijnt nog steeds in bepaalde delen van de hemel (zie
Job) en wordt pas uit de hemel geworpen wanneer de Grote Verdrukking begint (Openb. 12), en komt pas in de hel (de
“poel van vuur”) na het Duizendjarig Vrederijk (Openb. 20:10). Zie “De viervoudige val van Satan”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf.
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Abraham liep niet in “alignment” wanneer God tot hem kwam en Zijn belofte gaf in Genesis 12.
Vele heiligen hoorden Gods stem zelfs in vrees; Adam verstopte zich na zijn zonde en kwam niet
omdat: “Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd” (Gen. 3:10). Een ander voorbeeld is Elia
die zich verborg en niet kwam omdat God tot hem zachtjes sprak, met een stille kleine stem: “Wat
maakt gij hier, Elia?”2 Veel andere voorbeelden kunnen gegeven worden om aan te tonen dat de
premisse van Cleansing Stream verkeerd is.
Het door Cleansing Stream zelfgestelde doel is mensen helpen bevrijden van oude destructieve gewoonten en het helen van gewonde, gebroken heiligen. Daarom willen zij dat iedereen dit
programma volgt. Maar wat voor boodschap zendt dit uit? Dat wij allen slecht functioneren
en wij allen bevrijding nodig hebben! Dan is het in feite zo dat het kruis niet voldoende is, en
dat een heiligingsproces via dit bevrijdingsprogramma vandaag noodzakelijk is voor de gelovige. Maar, de Bijbel leert dat iedereen die gered is alreeds bevrijd is uit het koninkrijk van
de duisternis en alreeds overgegaan is in het Koninkrijk van het Licht (Kolossenzen). Wat
nodig is bij ware redding is leren te wandelen in Gods Waarheid, wat veronderstelt dat deze
goed moet onderwezen worden.
Mensen werden naar verluidt bevrijd van geestelijke gebondenheid aan vrees, woede en hardnekkige zonde. Diepe beschadigingen werden naar verluidt genezen en relaties hersteld. Wie kan met
zulke wonderlijke getuigenissen ergens een fout aanwijzen? Maar, hou in gedachten dat getuigenissen alleen geen beslissende argumenten bieden voor de deugdelijkheid van enige beweging. Alhoewel er honderden getuigenissen zijn ten voordele van Cleansing Stream, bestaan er evenveel uit
de hoek van valse bewegingen zoals de Toronto Blessing en de Alfa Cursus en evenveel andere
“nieuwe dingen” die langsgekomen zijn.
Men hoeft enkel te kijken naar de geaffilieerden van Cleansing Stream om te zien wie haar praktijken beoefent. Zo wordt de Stream nu toegepast door de Brownsville Assembly of God, en omgekeerd gebruikt Cleansing Stream hen voor haar advertising. De Stream zegt van zichzelf: “Deze
bediening is opgedragen om pastors en kerkleiders toe te rusten en op te leiden en voor het maturiseren van gelovigen om aan overwinnende geestelijke oorlogvoering te doen. Om persoonlijke zuivering te ervaren en te opereren in de wondergave van bevrijding”. Op de Cleansing website is deze
verklaring van Brownsville geplaatst: “De impact op onze congregatie is een drastische vermindering van onze counselingsbelasting” (Brownsville Assembly of God, Assistant Pastor Carey Robertson).
Jack Hayford verklaart: “er zijn vele cleansing streams - te beginnen met het Bloed van Jezus! Ik
wens dat wij ze allemaal bestuderen en ervaren, want God werkt onder ons om Zijn volk te bevrijden, te genezen en te maturiseren!” (herfst ‘98 brochure). Hayford gelooft in andere oprijlanen, zoals hij zei in een CBN-interview, zoals dat mensen tot Jezus kunnen komen via Maria, als zij niet
beter weten.
Het grappige is dat hoe meer vragen ik stelde aan participanten, hoe minder antwoorden ik kreeg.
De mensen stonden niet open om het materiaal met me te delen. Ik kon mijn handen niet op enig
werkboek leggen tenzij ik de cursus kocht. Zij reiken een werkboek uit, en audiotapes en leesopdrachten, met opleidingssessies elke week tegen $80 voor 4 maanden (wat fair is). Het leiderschapspakket is wat meer uitgebreid en te koop voor $150 (tot $200). Het bevat een handboek,
werkboek, audiotapes, boeken, huiswerkschema’s, en bijbelleesschema’s. Ik realiseerde me dat
niemand praatte want zij willen dat u de cursus volgt.
De Stream benadrukt dat het de intentie is van hun programma de reusachtige problemen aan te
pakken die het lichaam van Christus op alle gebieden van zijn geestelijke wandel ondervindt. Alhoewel het niet noodzakelijk gepast is hun motieven in vraag te stellen, is het wel gepast hun veronderstelde “oplossing” te evalueren in het licht van Gods Woord. Terwijl zij beweren dat hun programma mensen zal genezen door Gods gestelde orde en Zijn liefde aan het kruis, zijn de hulpmiddelen die gebruikt worden om dit te verwezenlijken in veel opzichten verdacht. In de sectie met de
titel “Discipelschap Jaar 1 - Voorbereiding op Oorlog” klinken vele onderwerpen als goede bijbelse
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1 Kon. 19:12-13 - KJV: “… and after the fire a still small voice … a voice unto him, and said, What doest thou here,
Elijah?” Deze vertaling verschilt enigszins met de SV.
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onderwerpen, zoals “Jezus Christus de Bevrijder” (Sessie 1), “De Levensstijl van Heiligheid” (Sessie 2), “Het Hart van een Dienaar” (Sessie 3), en “De Roep om te bemiddelen” (Sessie 8). Zij hebben ook een eenjarige “Voorbereiding op Oorlog” waarbij onder “De Wapens van Onze Oorlog”
(Sessie 4) een lering is ondergebracht over het toepassen van het bloed van Jezus. Ik heb nooit ergens in de Schrift gevonden dat het bloed van Jezus wordt gebruikt in een oorlog tegen de vijand, of
gebruikt voor iets anders dan het reinigen van zonden van de gelovige. Vandaag is het niet ongewoon zulke geschifte leringen te ontmoeten waarbij mensen worden onderricht “het bloed” te
sprenkelen op alles en nog wat, om iemands lichaam en bezittingen te beschermen, en om de vijand
weg te jagen. (Maar het is Gods Woord dat ons enige offensieve wapen is).
De Schrift zegt dat het bloed door Jezus de hogepriester werd gesprenkeld. Het bloed van Christus
IS genoegzaam, voldoende, en als u Hem hebt ontvangen, met geloof in het Evangelie, dan is dat
bloed reeds toegepast. Als iemand berouw heeft en zijn zonden belijdt dan is deze persoon gereinigd, gezuiverd (“cleansed”). Hier is uw Cleansing Stream! Ware bekering leidt tot een veranderd
leven, beginnend vanaf het kruis, ten minste vanuit Bijbels perspectief.
Andere aangeleerde praktijken zijn “spiritual alignment”, d.w.z. hoe te wandelen in de Geest en de
stem te horen van de Heer en hoe Satan wil dat wij uit “alignment” wandelen, in het vlees. Ook
wordt geleerd de “cleansing” van boze geesten, overgeërfde vloeken, en hoe een verbond met God
te maken. Een veelomvattende cursus over allerlei trendy leringen van onze dagen.
Les 9 is “Warfare Intercession” (oorlogstussenkomst) wat in gelijkaardige leringen dikwijls “demon
discovery” (demonontdekking) betekent via “power encounters” (ontmoetingen van geestelijke
machten) en “spiritual mapping”-technieken (geestelijk in kaart brengen) gevolgd door mensen
exorceren (ook christenen), en zelfs hele steden en naties. Maar als alles zo goed werkt, waarom
moet die techniek dan telkens weer herhaald worden? Zoals bij de andere bevrijdingsbewegingen
wordt veel zonde aan de invloed van de Vijand toegeschreven. Alhoewel dit het geval kan zijn is
het de realiteit dat wijzelf méér te blameren zijn, en wat dikwijls aan demonen wordt toegeschreven
wordt door de Schrift beschreven als het werk van het vlees, onze gevallen natuur die onze levens
beheerst in plaats van de Geest van God (Gal. 5).
Zoals eerder besproken is Cleansing Stream een progressieve ervaring, en voor hun “graduation”
gebruikt de Stream een nachtelijke retraite met daarbij vijf lessen die over twee dagen gaan: Sessie
1: Alignment, Sessie 2: Consecration, Sessie 3: Words, Sessie 4: Cleansing, Sessie 5: Press On.
(Sessies 1-4 liggen vóór de retraite, en sessie 5 na de retraite onder de lokale pastor en kerk)
Voor de overnachtse retraite is de kostprijs $75 per man en $125 per koppel. Een van hun brochures
stelt: “… de retraite waar Jezus Zijn Kerk zuivert. Tijdens de retraite zullen de deelnemers leren
wandelen volgens hun nieuw gevonden vrijheid en genezing!” (voor een andere retraite, herfst
1998, is de kostprijs $185 per man en $255 per getrouwd koppel, met inbegrip van de materialen)
Hun brochure bevat ook de volgende waarschuwingsclausule: “Te wijten aan de volwassen natuur
van de onderwerpen, is het niet aanbevolen dat kinderen onder de 16 jaar intekenen op de retraite.
Als uw teenager 16 jaar is, en de eerste vier leringen en het huiswerk heeft voleindigd, mag deze
intekenen en de retraite bijwonen”. Dit is geen PG3 of PG134 kerk; terwijl Jezus de kinderen niet
belemmerde om tot Hem te komen, is deze cursus enkel voor volwassenen.
Het gesproken woord
De Stream promoot ook wat herkend wordt als Word of Faith leringen. Over de kracht van woorden: “kracht komt vrij via onze tong, en elk woord dat uit mijn mond komt is ofwel een zegen of
een vloek”. Onder de sectie van “Words” leren zij: “wij kunnen leren hoe de mond van de profeet
(dat bent u) hem of haar bevrijd”. Zijn wij allen profeten? Wat zij leren is dat woorden zegenen of
vervloeken, dat wij de vloeken die op ons liggen kunnen breken door de juiste woorden te spreken.
Deze theologie bezit talrijke onbijbelse conclusies. Bijvoorbeeld, zij gebruiken Spreuken 6:2: “Gij
zijt verstrikt met de redenen van uw mond; gij zijt gevangen met de redenen van uw mond”. Maar
het vorige vers zet dit in zijn context: “Mijn zoon! zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor
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PG: “Parental guidance suggested” - Some material may not be suitable for young children. (Wiki).
PG13: “Parents strongly cautioned” - Some material may be inappropriate for children under 13. (Wiki).
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een vreemde uw hand toegeklapt hebt”. Met andere woorden: kijk uit met wie en hoe u een contract
aangaat; dit heeft niets vandoen met het ontwikkelen van gebondenheid aan iemands ziel door de
kracht van iemands woorden. Zij treden in het concept van woorden als krachtige woorden van geloof. Zij leren dat de kracht van onze woorden ons in gebondenheid brengt en “de kracht van onze
gesproken woorden kan ons uit gebondenheid bevrijden”. Ik ontken dat het Jezus en Zijn woord is
dat ons vrijmaakt - het is door gehoorzaamheid aan deze. Wij spreken ons niet in of uit gebondenheid, maar onze handelingen vertonen ongehoorzaamheid of gehoorzaamheid aan de waarheid
(Gods Woord) die ons vrijmaakt.
In een proza over woorden, in de workshopcursus: “Want met ons woord kunnen wij de wil van de
hemel verliezen … En met ons woord kan Satan de wil van de Hel verliezen … Het is een wet dat
onze woorden de kracht dragen van creëren of vernietigen, onze woorden zullen het zeggen. Het is
een wet dat onze woorden die kracht dragen”.
Ik zal slechts enkele van de vele voorbeelden gebruiken van de valse Word of Faith leringen. (In de
Cleansing Sessie 4). Zij schrijven dat Jozua ten strijde ging [tegen Jericho] en op de 7de dag een
priester de shofar blies en het volk schreeuwde5. “Zo werd de kracht van het gesproken woord aan
het volk gegeven in de vorm van het schreeuwen van woorden van triomf”. De Bijbel zegt dat niet,
en men kan zich enkel afvragen hoe zij daarop komen. (Jozua 6:5, 10, 16).
Jozua liet de priesters de shofar blazen en het volk moest schreeuwen/juichen; betekent dat nu dat
dit geluid creatieve kracht had? Zij schreeuwden/juichten maar het was God die de muren van Jericho neerhaalde, niet hun eigen woorden.
Zij schrijven ook het stilstaan van de zon toe aan Jozua’s woorden: “Toen sprak Jozua … en zeide
voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon!” (Jozua
10:12). Maar het was God die deed stilstaan, en indien God het verzoek van Jozua niet had ingewilligd, had Jozua zijn hele leven kunnen roepen en het zou niet gebeurd zijn. Want dat vers begint
met: “Toen sprak Jozua tot de HEERE…”, en pas daarna zei Jozua dat de zon en de maan moesten
stilstaan.
In de Words Sectie van Sessie 3 leren zij dat de kracht van het gesproken woord werkzaam was in
de Hof van Eden: pas nadat Adam de dieren namen gegeven had, kreeg hij gezag over hen. Zij zeggen nu: “ter zelfder tijd” als dat hij de dieren namen gaf was Satan door “de kracht van het gesproken woord” het koninkrijk van de duisternis aan het bevorderen door vermomd als een slang, te
spreken tot Eva. Dit is niet wat Genesis 1:26-28 ons vertelt. Adam gaf de dieren namen op dezelfde
dag dat hij geschapen was en hij vond niemand als een gepaste partner, en pas daarna werd Eva uit
hem geschapen. Het was niet voordat Adam constateerde dat hij geen helper uit de dieren vond, dat
Eva werd geformeerd uit zijn zijde (Gen.2:18-21), en daarna pas gebeurde de verleiding die tot de
zondeval leidde. Als Cleansing Stream niet eens simpele basisleringen kan begrijpen, hoe kunnen
zij dan de diepere onderwijzen!
Stream leert dat Eva Satans koninkrijk bevorderde middels haar gesproken woord tot Adam. “Eva
bevorderde onwetend het koninkrijk van de duisternis door de kracht van haar gesproken woord tot
haar man, Adam”. De Bijbel leert dat niet; het was een gewilde keuze die Adam tot zonde bracht,
niet haar woorden. Net zoals het haar keuze was te gehoorzamen of niet te gehoorzamen wanneer ze
direct door de duivel verleid werd, en niet de woorden van de duivel zelf.
Het was een keuze die Adam heeft gemaakt; de Bijbel zegt dat Eva door de slang werd verleid,
maar Adam nam willens deel aan dezelfde zonde; hij koos ervoor, tegengesteld aan Gods instructies
en wetend dat Eva reeds van de vrucht at.
Deze leer komt recht uit de “Words Sessie” en is Word-Faith theologie. Wat zij leren is dat woorden een inherente kracht hebben, ze zegenen of vervloeken, dat wij vloeken (over ons) kunnen breken door het spreken van de juiste woorden. Cleansing Stream plaatst de nadruk op de woorden
zelf, alsof ze een inherente kracht bezitten om goed of kwaad te doen. Wij hebben de keuze om ie
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Jozua 6:5 KJV: “all the people shall shout with a great shout”. SV: “zo zal al het volk juichen met een groot gejuich”.
Strong’s 7321: Hebr. ruwa: … figuratively, to split the ears (with sound), i.e. shout (for alarm or joy):--blow an alarm,
cry (alarm, aloud, out), destroy, make a joyful noise, smart, shout (for joy), sound an alarm, triumph.
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mands woorden te accepteren of af te wijzen, maar het zijn niet de woorden zelf die kracht bezitten
maar wat ze uitdrukken brengt ons begrip over wat te doen of niet te doen.
Zij onderwijzen ook over demonische bindingen en de invloed van boze geesten op gelovigen en de
weg naar bevrijding. Dit herinnert aan Neil Anderson’s “The Bondage Breaker”, wat Jack Hayford
ook onderschrijft. Sommige van de onderwerpen gaan over hoe Jezus met demonen handelde en
verscheidene leringen over Satan als de gevallen Cherub, de vloed, het vuur, enz. Zeker, wij zouden
onze vijand moeten kennen, en wat hij in het verleden werkte geeft ons inzicht over hoe hij vandaag
werkt, maar ons exclusief concentreren op deze dingen voor geestelijke groei is ongezond.
De Stream belooft een partner te zijn voor pastors om volwassen gelovigen op te voeden via persoonlijke “cleansing”, bevrijding en geestelijke oorlogvoering. Dit klinkt als een andere Promise
Keepers type van beweging. Zij willen dat de Stream geleid wordt onder de covering van de pastors
van het lokale lichaam. Het doel is hun leringen te installeren in lokale congregaties, samen met
speciaal opgeleide individuen die dan de demonisch gebondenen zullen “bedienen”.
De snelst groeiende kerk op het eiland Oahu [van Hawaï, V.S.] is New Hope Christian Fellowship,
geaffilieerd met de Foursquare denominatie. New Hope staat ook genoteerd als een van de snelst
groeiende kerken in de natie. Zij hebben het zoeker-vriendelijke model van kerk geïmplementeerd
en zij willen dat iedereen (dat is alle 6500 van hun mensen) door de Cleansing Stream gaan. Pastor
Mark Hovland is het hoofd van de Cleansing Stream bediening in hun kerk.
De wortels van de Cleansing Stream groeien even diep in haast elke doctrine van de ervaringsgerichte charismatische beweging en haar talloze zijtakken. De recente Berean Call Newsletter rapporteert: “Veel kerken in de Foursquare denominatie, gesticht door ‘pastor’ Aimee Semple McPherson, hebben Sanfords onbijbelse methodes door Cleansing Streams gekoesterd, een eerder duur
inner healing programma dat video’s, werkboeken en een ‘spiritueel’ weekend aanwendt, beladen
met psychotherapeutische gespreksgroep-methodes”.
Agnes Sanford geloofde: “ervaringen komen vóór theologie”. Zij onderwees occulte visualisatietechnieken, leerde dat men elkaars zonden kan vergeven door visualisatie. De occulte techniek van
visualisatie werd de sleutel tot haar inner healing leringen. Men visualiseert een situatie uit het verleden, dan visualiseert men Jezus die in hun omstandigheden komt om het probleem op te lossen.
Zij stelde: “Ik geloof dat verbeelding een van de belangrijkste sleutels is tot effectief bidden … God
raakt me aan door mijn verbeelding … Verbeelding is een van de sleutels naar de relatie van gebed
met God”. “Gebed door de verbeelding … portretteren de genezing”. Zij promootte ook Jungiaanse
psychotherapie en geloofde dat Jezus een deel werd van het collectieve onderbewustzijn van het
menselijk ras. Sanford noemde God “primaire energie”, “de echte levenskracht die bestaat in radiatie van een energie … van waaruit alle dingen evolueerden”, dat “God … alles maakte uit Hemzelf,
en op een of andere manier plaatste Hij een deel van Zichzelf in alles”, en noemde Jezus “de meest
grondige van alle psychiaters”. Sanfords pastor was Morton Kelsey, die studeerde aan het C.G. Jung
Instituut bij Zürich, Zwitserland, en die een Jungiaans psycholoog werd, zoals ook Sanfords zoon,
John Sanford. (Verwijzingen uit The Seduction of Christianity en Occult Invasion van Dave Hunt).
De “hoofdkwartieren” van de Cleansing Stream zijn duidelijk.
Hebben christenen bevrijding nodig? Ja, maar niet van demonen, maar van onze zondenatuur.
Christus heeft ons reeds de bekwaamheid en de middelen gegeven: Zijn Geest en Zijn woord.
Cleansing Stream zal dit beamen maar de uitvoering ervan is geheel verschillend. Zoals Jezus zei
moeten wij dagelijks ons kruis opnemen en sterven aan het eigen zelf. Wanneer de kerk confronterende leringen en systematische theologie achterwege laat, zullen er altijd programma’s en methodologieën zijn om de plaats ervan in te nemen. 2 Tim. 2:14-15: “Breng deze dingen voortdurend in
herinnering en betuig voor de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot
verderf van de toehoorders. Doe uw uiterste best om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een
arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt”.
Er is een oorlog gaande, maar de overwinning zal niet bereikt worden door het exorceren van de
invloed van Satan en zijn demonen uit het leven van de gelovigen. Johannes verzekert ons: “Wij
weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf
en de boze heeft geen vat op hem” (1 Joh. 5:18). De Bijbel zegt dat, om overwinning te hebben, wij
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in de Geest moeten wandelen opdat het vlees (niet de duivel) geen macht zou hebben over ons.6 2
Kor. 5:17 zegt ons dat de gelovige een nieuwe schepping is, dat ALLE dingen nieuw zijn. Wij
vechten niet tegen de invloed van de zonde maar concentreren ons op Jezus Christus. De kracht van
de zonde is alreeds verbroken (Kol. 2:15). We vinden vrijheid als wij wandelen in de Geest onder
Zijn controle, door overgave aan Hem. Jezus maakt dat duidelijk in Joh. 8:31-32: “Jezus dan zei
tegen de Joden die in Hem geloofden: als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen;
en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken”. Ken Zijn woord en pas het toe. De
Schrift bevat alles wat nodig is om de mens Gods toe te rusten voor elk goed werk (2 Tim. 3:16-17).
Door elke dag te wandelen in de Heilige Geest zal de vrucht van de Geest voortgebracht worden.
Het is een natuurlijk proces zoals Paulus zegt in Gal. 5:16: “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en
u zult zeker de begeerte van het vlees niet vervullen”. De strijd tegen de zonde gaat door en de bijbelse oplossing is te wandelen in de Geest en het lichaam der zonde in de dood te houden. Rom.
6:11: “Zo dient ook u uzelf te beschouwen als dood voor de zonde, maar voor God levend in
Christus Jezus, onze Heere”. Kol. 3:9-10: “… u hebt toch de oude mens met zijn daden uitgetrokken en de nieuwe mens aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem Die
hem geschapen heeft”. De oude mens moet als dood gerekend worden en wij concentreren ons op
de nieuwe natuur om invloed te hebben op onze levens. Dit heeft niets van doen met het bestrijden
van demonen uit het verleden of in onze levens op dagelijkse basis. Het heiligingsproces is progressief en er staat niets in de Schrift over demonen die bevochten moeten worden opdat dit werk succesvol zou zijn. De Cleansing Stream promoot zichzelf als een heiligingsbeweging, en hun hart kan
op de juiste plaats liggen, en ziet graag een overwinnende kerk. Wat kan er dan fout aan zijn? Ik ga
niet hun motieven beoordelen, maar de leer die gepromoot wordt is helemaal niet Schriftuurlijk, in
het bijzonder met beloften zoals “… dat samen met onze Heer Jezus Christus wij zijn bruid gereinigd en vlekkeloos kunnen zien voor Zijn wederkomst” (Jaar 1 - Preparing for War brochure). Is dit
het programma dat de Heer zal gebruiken om Zijn Kerk voor te bereiden op Zijn tweede komst? Hij
gebruikte zeker niet zo’n programma bij de eerste komst, noch tijdens of na Zijn verblijf op aarde.
Waar hebben wij dit al eerder gehoord? Als het programma zolang duurt, en iedereen moet het ondergaan opdat de bruid gereinigd, gezuiverd (cleansed) wordt, wat dan als Jezus volgende week
komt? Betekent dit dan dat zij die deze cursus niet volgen dan niet participeren in de reiniging om
gereed te zijn voor Zijn wederkomst?
Het overvloedige leven wordt gevonden in Hem Die is “de weg, en de waarheid, en het leven” (Joh.
14:6). Wij zijn geheiligd door Zijn waarheid zoals gevonden in Zijn Woord (Joh. 17:17). Wanneer
het Evangelie in de kerk wordt verdraaid, niet accuraat wordt onderwezen of uitgelegd, zal men de
boodschap over zonde, bekering of reddend geloof niet begrijpen. Zonder de evangeliepresentatie
van Christus als de Redder van onze zonden, en de boodschap van vergiffenis van zonde, kan men
daar weggaan met een oppervlakkige kennis over waar het allemaal om gaat. Het is daarom dat veel
strijdende mensen nooit overwinning behalen over zonde. Het is niet zo dat iemand van ons reeds
alles heeft bereikt, maar er zou groei moeten zijn in heiliging door het toepassen van beschikbare
kennis in de Schrift. De Kerk heeft geen behoefte aan weer een nieuwe oplap- of reparatiecursus.
Hoeveel zijn er al gekomen en gegaan? Pragmatisme kan het werk van de Heilige Geest niet vervangen. De discipelen hadden zoiets niet nodig. Het is pas sinds onze dagen dat mensen extra’s
hebben uitgevonden om de heilige een leven te laten leiden waarvan de Bijbel zegt dat het enkel in
Christus wordt gevonden, door Zijn Geest en het Woord.
Citaten uit Cleansing Stream workbook 4de editie 1999.
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Galaten 5:16: “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet vervullen”.
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