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In het begin van zijn 2003-artikel “Angelic Hosts Part 1”, richt Todd Bentley de aandacht van de
lezer op “teaching on the angelic realm and how you can release angels to fulfill God’s word”
(http://www.etpv.org/2003/angho.html).
Daarna onthult Bentley dat hij “wekenlang dagelijks verschillende bezoeken van engelen” heeft
gehad, en:
Sinds het begin van dit jaar heb ik ook een toenemende aanwezigheid van engelen gevoeld
in onze meetings. Vele anderen hebben mij ook bericht over een toename van spirituele activiteit in hun eigen levens.
Tegen het eind van dit artikel beweert Bentley dat één van de engelen die hij ontmoette vrouwelijk
is en “Emma” heet:
Nu, laat me spreken over een engelenervaring met Emma. Twee keer vroeg Bob Jones me
over deze engel die in Kansas City was, in 1980: “Todd, heb je ooit de engel met de naam
Emma gezien?” Hij vroeg me alsof hij verwachtte dat deze engel aan mij verscheen. Verwonderd vroeg ik: “Bob, wie is Emma?” Hij zei me dat Emma de engel was die het ontstaan
en de start teweegbracht van de hele profetische beweging in Kansas City in de jaren (19)80.
Zij was een moederfiguur-engel die het profeteren aanwakkerde dat toen uitbrak. Binnen
enkele weken nadat Bob me over Emma polste, diende ik in Beulah, North Dakota. In het
midden van de dienst was ik in gesprek met Ivan en nog een andere persoon, toen Emma
binnenkwam. Ik staarde naar de engel met open ogen, en de Heer zei: “Hier is Emma”. Ik
maak je niets wijs. Ze zweefde enkele inches boven de vloer. Het was bijna zoals met Kathryn Khulman in die oude video’s, toen zij een lang wit kleed droeg en het leek alsof zij
over het podium zweefde. Emma verscheen als mooi en jong, en als ongeveer 22 jaar oud,
terwijl ze tegelijk ook oud was. Zij leek in haar leven de wijsheid, deugdzaamheid en gratie
mee te dragen van Spreuken 31.
Zij gleed de kamer binnen en zond schitterend licht en kleuren uit. Emma droeg tassen bij
zich en haalde er goud uit. Daarna, terwijl ze heen en weer wandelde door de zijbeuken van
de kerk, begon zij goudstof te strooien over mensen. “God, wat gebeurt er?” Vroeg ik. De
Heer antwoordde: “Zij maakt het goud vrij dat zowel de openbaring als de financiële doorbraak is die ik voor de kerk breng”. Zie, wanneer engelen komen, komen zij altijd met een
reden… Binnen de drie weken na dit bezoek schonk de kerk mij de grootste offergave die ik
ooit ontving in mijn bediening. Duizenden dollars! Duizenden! Niettegenstaande de hele
gemeenschap slechts uit drieduizend mensen bestond, meldde de pastor mij weken nadat ik
de kerk had verlaten, dat de kerkelijke offergaven verdubbeld of verdrievoudigd waren.
Maar “Emma” is niet de enige vrouwelijke engel die Todd Bentley heeft onderschreven. Er is nog
een andere, en haar naam is “Maria” (Mary).
Maria, Maria, helemaal anders...
In zijn boek, The Reality of the Supernatural World (De realiteit van de bovennatuurlijke wereld),
van 1 juni 2008, brengt Todd Bentley een hoofdstuk “SUPERNATURAL ENCOUNTERS” (Bovennatuurlijke ontmoetingen). Hierin geeft Bentley voor de lezers “enkele inspirerende getuigenissen van gewone mensen die krachtige geestelijke ontmoetingen hebben ervaren” (p. 339).
Op pagina 340 zet Todd Bentley zijn stempel van goedkeuring op de inspirerende getuigenissen:
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Ik ben zo dankbaar voor hen die mij hun verhalen meedeelden, en ik verheug me in wat God
in hun levens heeft gedaan, en middels onze bediening. Wij danken hen voor “saying so”,
voor het accrediteren van Zijn werken, en voor het bekendmaken aan onze lezers dat het
Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen.
Eén van de verhalen waar Todd Bentley zo dankbaar voor is, is het getuigenis van een 15-jarig
meisje met de naam “Alyssa” en haar “Supernatural Encounter With Angels” (Bovennatuurlijke
ontmoeting van engelen), gedateerd op 5 april 2007. Hier is een uittreksel uit pagina 344:
Daarna ging ik slapen, en ik zag in een droom ons hele huis overgenomen door engelen, en
zelfs de Heer kwam in ons huis, en wandelde rond onze bedden, en zegende ons en verzekerde de hele plaats. Dan, de volgende nacht, kwamen engelen binnen, de hele kamer vol en
zij spraken met mij en zeiden: “Wij zijn zo blij u terug te hebben, ALYSSA!” Toen kwam
een prachtige engel, met de naam Maria, en ze zei: “We are here to believe in you” (Wij
zijn hier om in jou te geloven).
Alyssa besloot haar getuigenis op pagina 344, met te zeggen: “Dit heeft mijn hele leven veranderd!”
Zij hoopte het “Supernatural Training Centre” te volgen, dat gesponsord wordt door Fresh Fire Ministries (http://www.freshfire.ca/index.php?Id=4).
In zijn artikel “Confronting the Superstitious Church of the 21st Century” (Het hoofd bieden aan de
bijgelovige kerk van de 21ste eeuw), herinnert Richard Fisher christenen eraan dat hun focus op de
Heer Jezus Christus moet liggen, niet op engelen:
Het nalopen van engelen zou verboden terrein moeten zijn voor bijbelgelovige christenen,
om een aantal redenen. Van het grootste belang is de waarschuwing in Kolossenzen 2:181,
over het binnendringen in het ongeziene rijk van de engelen. Het nalopen van engelen is een
subtiel afwijken van de enige Middelaar, Die superieur is zoals blijkt uit de studie van de
Schriften. [Personal Freedom Outreach, http://www.pfo.org/confront.htm].
Maar het nalopen van engelen is precies wat Todd Bentley, Alyssa, en veel van zijn volgelingen
hebben gedaan. En alhoewel Alyssa’s getuigenis geloofwaardig lijkt voor de eenvoudigen, onbezonnenen en hen wier geesten blind zijn voor de waarheid van Gods geschreven Woord, waren het
beslist niet heilige engelen en de bijbelse Jezus die in haar dromen verschenen. Wat Alyssa aan haar
zag verschijnen waren namaak-engelen (demonen) waarvoor de apostel Paulus waarschuwde in zijn
brieven aan de gemeenten van Galatië en Korinthe.
In zijn brieven waarschuwde Paulus voor valse “Jezussen” en demonische engelen die in het spirituele landschap zwerven. Galaten 1:6-92 en 2 Korinthiërs 11:3-43 dienen als een huiveringwekkende
waarschuwing dat er echte namaak-engelen zijn, die het allen tot hun zaak maken gelovigen te verwarren, te onderdrukken, te bedriegen en af te leiden van de echte Jezus Christus en het echte
Evangelie en de echte Heilige Geest.
En marcherend in de pas van de namaak-engelen en een namaak-Jezus zijn er mannen en vrouwen
die beweren dienaren van Jezus Christus te zijn, maar die in werkelijkheid goed opgeleid zijn in de
duistere kunsten van bedrog en manipulatie:
“Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.
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Kol. 2:18: “Laat niemand die behagen schept in nederigheid en verering van engelen, u de prijs van het eeuwige leven
ontzeggen, omdat hij intreedt in wat hij niet gezien heeft en zonder reden aanmatigend is door zijn vleselijke denken”.
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Gal. 1:6-9: “Ik verwonder mij erover, dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen
heeft, naar een ander evangelie; 7 dat geen ander evangelie is; ook al zijn er sommigen die u in verwarring brengen en
het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden
verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 9 Zoals wij eerder gezegd hebben, zo zeg ik
ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt”.
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2 Kor. 11:3-4: “Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten
bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. 4 Want als iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij
niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet
aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best”.
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Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid.
Hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthiërs 11:13-15).
Onthoud dit: Waar er valse apostelen en bedrieglijke werkers zijn, daar zijn leringen van demonen
en daar is de interactieve gemeenschap met demonische engelen.
Opnieuw naar Todd Bentley’s artikel “Angelic Hosts Part 1”; hier vinden we een huiveringwekkende waarschuwing over wat er gebeurt wanneer de namaak opdaagt:
Tijdens deze visitatie raakte de vrouw van de pastor (het was een AOG4 kerk) geheel afgepeigerd door de Heilige Geest - zij begon rond te lopen, blaffend als een hond en krijsend als
een kip wanneer er een krachtige profetische geest op haar kwam.
[http://tinyurl.com/BarkingClucking]
Al tientallen jaren heeft de charismatische beweging een menigte aan valse profeten, valse leraren
en valse genezers uitgebroed en uitgebraakt, die allen Gods geschreven Woord hebben vervalst,
geplunderd en verdraaid, die allen misbruik hebben gemaakt van de zwakken en de eenvoudigen en
hen hebben geconditioneerd, die allen onnoemelijk veel schade hebben berokkend aan de zaak van
Christus, wereldwijd.
Terwijl het bedrog zoeker-vriendelijk is voor zowel volwassenen als kinderen, demonstreert Alyssa’s geval hoe gemakkelijk het is voor de jonge teenager om beïnvloed en gemanipuleerd te worden
door de valse leraars van onze dagen. Is er immers een gemakkelijkere weg om de toekomst van
demonisch-geïnspireerde leringen te verzekeren dan het conditioneren en bedriegen van ontvankelijke jeugdigen, en hen afwaarts te trekken op het pad van de ongerechtigheid?
“Wees nuchter en waak; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op
zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Weersta hem, vast in het geloof, omdat u weet dat
hetzelfde lijden ook aan uw broederschap in de wereld opgelegd wordt” (1 Petrus 5:8-9).
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AOG: Assemblies of God, de grootste denominatie van de pinksterbeweging.
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