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Deel 1: John Lake en de Healing Rooms
Sommige namen die uitspringen als genezers zijn Smith Wigglesworth,
William Branham en John Lake. Bewijzen zoeken over wat zij deden is
dikwijls zoiets als het zoeken van een naald in een hooiberg. De verhalen
over deze mensen bezitten een vaagheid die ligt tussen waarheid en fictie.
We vinden mannen zoals Kenneth Copeland, Roberts Lairdon, Mike Bickle
en vele anderen die naar John Lake verwijzen als hét belangrijkste voorbeeld van het uitoefenen van miraculeuze geneeskracht, en de verhalen
lijken nooit te eindigen. Lake wordt in hoog aanzien gehouden, alsof hij
niet besmet is door enige valse leer of praktijk. Maar zijn verleden toont
wat anders. Hij werd als een voorbeeld gesteld van de moderne pinksterkracht, en hij werd vergeleken met William Branham en andere zodanigen (pinkstergenezers), ongeacht de duidelijke controverses over bepaalde valse leringen.
Velen hebben een romantisch beeld van deze genezers, in het bijzonder van John Lake. Door sommigen wordt Lake de machtigste genezingsevangelist aller tijden genoemd - een titel die aan geen
enkel mens zou mogen gegeven worden. De Healing Room bediening is gebaseerd op de leringen
van John G. Lake. Wanneer we de dingen toetsen zal blijken dat veel ervan NIET gebaseerd is op
het Woord van God maar op foute menselijke interpretaties van Gods Woord.
Lake werd geboren in Canada op 8 maart 1870, en toen hij 16 jaar werd verhuisde hij naar de V.S.
Hij kwam tot geloof op een meeting van het Leger des Heils, datzelfde jaar. Men beweert dat hij
kennis over genezing ontving van een Amerikaanse indiaan (John Lake Ministries www.jglm2.atomicshops.com/whoisjglm.html).
Ons wordt gezegd dat 8 van zijn 16 broers en
zussen aan verscheidene ziekten stierven. Lake
werd voorgesteld aan de bediening van John
Alexander Dowie in 1898. Men beweert dat hij
zijn eigen miraculeuze genezing ervoer van zijn
als kind opgelopen reumatoïde artritis, en dat hij
de kanker van zijn zus en zijn broers bloedziekte
onder de bediening van Dowie bracht.

Skepsis 23 juni 2005
“23 juni. Er zijn in Nederland 21 healing
rooms, allemaal in de afgelopen vier jaar opgericht. Dat zijn plekken waar intensief gebeden wordt voor zieken. De healing room is
rond 1914 bedacht door de CanadeesAmerikaan John G. Lake (1870-1935). De
bidders denken vaak dat ziekte een invloed is
van kwade machten of psychische problemen
(borstkanker = relatieprobleem met moeder,
Parkinson = onverwerkte afwijzing, kanker in
het algemeen = bitterheid enzovoorts). Huisarts P. Reis in Den Haag stelt zijn praktijk
open voor een bidploeg. De Lancet bericht
over alweer een bidproef met hartpatëinten
(748) stuks. Die leverde niets op. Nu wil men
in Amerika de dosis erhogen. (Trouw 23 juni,
16 juli)”.

We lezen dat hij zijn zus, die stervende was,
naar Dowie’s Healing Home in Chicago wilde
brengen, maar het was laat, en dus telegrafeerde
hij Dowie en smeekte hem om gebed. Dowie
telegrafeerde terug: “Hou u vast aan God. Ik bid.
Zij zal leven”. Deze verklaring veroorzaakte dat
Lake een geestelijke aanval voerde met de
macht van de dood om niet nog eens een geliefde weg te laten nemen - en ons wordt gezegd
dat binnen het uur zijn zus geheel genezen was. Over de genezing van zijn eerste vrouw bestaat
echter meer dan één verhaal. Ons wordt gezegd dat Lake’s vrouw genezen werd door Dowie’s geloofsgebed. Maar die genezing lijkt gebeurd te zijn jaren voordat hij Dowie ontmoette.
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Dan is er nog een ander verhaal. Zijn vrouw Jennie werd ziek en dreigde te sterven (28 april 1898)
en hij hield voet bij stuk en wilde dit niet toestaan. Zijn vrouw vocht om adem maar in haar finale
uren wilde Lake de vijand niet toestaan de moeder van zijn kinderen te stelen. Hij besloot Gods
Woord te geloven zoals het hem werd geopenbaard voor haar genezing, en om 9u30 v.m. vocht hij
voor haar leven waarop zij zich genezen rechtzette, de Heer prijzende met een luide stem. Het
nieuws over Jennie’s genezing verspreidde zich, en Lake ging op zoek naar zijn zalving om te kunnen genezen.
Dit idee van de duivel die op zijn vrouw aanspraak maakte is problematisch, want gelovigen bevinden zich onder de soevereine zorg van de Heer Jezus: het is Hij die de sleutels bezit van hemel en
hades. Geen gelovige zal sterven tenzij God Zelf dat toestaat. Het boek Job geeft ons inzicht over
hoe God de duivel kan toestaan dat hij ons aanpakt, maar dat is enkel onder Gods permissie. De
duivel doet niet zomaar wat hij wil; zijn macht en mogelijkheden zijn ondergeschikt aan God.
Lake dan begon een studie over goddelijke genezing. Hij verhuisde met zijn familie naar Zion, Illinois, in 1901, “Om goddelijke genezing te bestuderen zodat ik het kan aanleren en erover onderwijzen”. Lake leerde genezen onder Alexander Dowie.
Lake’s betrokkenheid bij Alexander Dowie is problematisch. Dowie’s focus op genezing was meer
dan extreem: hij stond erop dat zij die genezen wilden worden hun medicatie moesten opgeven voor
geloof. Lake geloofde ook: “… men kan enkel genezen worden in Dr. Dowie’s Healing Home”.
(http://www.healingrooms.com/index.php?src=content&cid=4).
De meesten minachtten de louter excentrieke bediening van Dowie die vele leerstellige abnormaliteiten vertoonde. Hij stichtte een grote commune, genaamd Zion City ten noorden van Chicago, in
de vroege jaren 1900. Zion City moest het “Nieuwe Jeruzalem” worden en de hoofdstad van de wereld. Dowie stelde het zo: “het startpunt van de restauratie, de stad van waaruit God persoonlijk de
zaken van het koninkrijk zal besturen” (The Prophet and His Profits, The Century Magazine, okt.
1902, p.941). Lake leerde van Dowie en werd een oudste in zijn “Zion Catholic Apostolic Church”.
Dowie was een zelfaangestelde genezer, apostel en profeet die zei dat hij in de geest van Elia was
gekomen. In 1901 beweerde hij zelfs dat hij Elia was, de hersteller. Drie jaar later vertelde hij zijn
1000 volgelingen in zijn stad om het volle herstel te verwachten van het apostolische Christendom
(erg gelijkend op de groep van Peter Wagner vandaag). Hij geloofde dat hij gekozen was als de eerste apostel van de eindtijdse kerk. Dowie week theologisch verder af naarmate de jaren verstreken
en hij stichtte “Divine Healing Homes” (vert. goddelijke genezing huizen). Hij nodigde de zieken
en kreupelen uit om voor genezing te komen als zijn privé-gasten. Zij moesten afstand doen van
dokters, medicatie, alcohol, enz. Hij legde hen uit dat alle kwalen het werk van de duivel zijn; hun
genezing zou van God komen door louter Dowie’s verzoek.
In 1905 kreeg Dowie een beroerte waardoor alles veranderde. Tegen 1906 ging zowel zijn gezondheid als zijn aanhang achteruit, en verloor hij de gemeenschap van Zion. Sommigen zeiden dat er
financieel wanbeheer was. Dowie stierf in 1907. De invloed van Dowie op de bediening van Lake is
evident. Als gevolg hiervan werden de leringen en de miraculeuze handelingen van deze man in
vraag gesteld.
Lake had God hard gezocht voor de doop van de Heilige Geest en hij vertelt ons dat na negen
maanden de kracht van God op hem kwam (1907). Dit is een foute zienswijze in de pinksterbeweging. Wij zijn allemaal gedoopt in de Geest van bij de redding, en wij ontvangen daarna vervullingen. Dikwijls gebeurt dat laatste wanneer wij in geloof uitgaan in de dienst van de Heer. God belooft de Heilige Geest aan hen die Hem gehoorzaam zijn (Hand. 5:32). Op een andere manier moet
daar niet naar gestreefd worden.
Lake beschrijft zijn ervaring als volgt:
“Ik bad negen maanden voor de Doop van de Heilige Geest, en als een man ooit eerlijk bad, en oprecht in geloof, dan was ik het wel. Tenslotte op een dag was ik eraan toe om mijn handen omhoog
te steken en ermee te stoppen. Ik zei: ‘Heer, het kan voor anderen zijn, maar het is niet voor mij. U
kan het gewoon niet aan mij geven’. Ik wees God niet de schuld. Op een avond zei een heer met de
naam Pierce: ‘Mr. Lake, ik heb al lang de wens dat u naar ons zou komen, en we zouden een nacht
in gebed voor elkaar kunnen doorbrengen’. Ik was zo verlangend om te bidden, en zo ging ik met de
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intentie te bidden, maar ik was nog geen vijf minuten in gebed of het licht van God begon om me
heen te schijnen, ik vond mezelf in het centrum van een lichtboog van drie meter in diameter, het
witste licht in het hele universum. Zo wit! O, hoe sprak het van zuiverheid. De herinnering van dat
getuigenis, dat wonderlijke bewijs, was sindsdien het grootste getuigenis voor mijn ziel van de zuiverheid van Gods natuur”.
“En toen begon er een stem tot mij te spreken vanuit dat licht. Er was geen gedaante. En de stem
begon me te herinneren … en over de ongehoorzaamheid aan mijn ouders, van toen ik een kind
was, mijn koppigheid en dozijnen voorvallen waarbij God mij bij het punt bracht waarop mijn lichaam, ziel en geest voor altijd op het altaar zouden gebracht worden” (pp. 16-20 ‘John G. Lake Apostle to Africa’, by Gordon Lindsay).
Lake had nu zijn geestelijke ervaring die ZIJN LEVEN VERANDERDE - hij noemde dit de doop
van de Geest. Maar niemand in de Bijbel beschrijft zoiets volgens deze kenmerken. In tegenstelling
daarmee worden wij gewaarschuwd tegen Satan die komt als een “engel van het licht”, als “dienaar
der gerechtigheid” (2 Kor 11:13-15). Er bestaan teveel verhalen van ditzelfde licht, zoals bij Joseph
Smith (stichter van de mormonen) en anderen.
“Ik ondervond dat zich in mijn leven de gevarieerde reeks van gaven van de Heilige Geest begonnen te manifesteren. Ik sprak in tongen door de kracht van God, en God stroomde met een nieuwe
kracht door mij heen. De genezingen waren van een krachtiger aard. O, God leefde in mij; God manifesteerde Zich in mij; God sprak door mij. Mijn geest was in werking gezet. Ik had een nieuw
begrip van Gods wil, een nieuwe onderscheiding van de geest, en een nieuwe openbaring van God
in mij”.
Bij een bezoek van een zieke vrouw in haar huis:
“De Geest zei: ‘Ik heb uw gebeden gehoord, ik zag uw tranen. U bent nu gedoopt in de Heilige
Geest’. Dan begonnen stromen van kracht door mijn wezen te stromen, van mijn kruin tot mijn
voetzolen. De schokken van kracht namen snel toe, en de elektrische spanning. Toen die stromen
door mij heen gingen, leken ze van boven op mijn hoofd te komen, en stroomden ze snel door mijn
lichaam, en door mijn voeten, de vloer in … (ibid. pp. 16-20).
Deze beschrijving is gelijk aan de ervaringen van Kundalini-kracht, via yoga en meditatie. Dezelfde
beschrijvingen worden gevonden bij hen die de meetings bezochten in Toronto Brownsville en
Rodney Brownes meetings.
“En dan manifesteerde zich een nieuw wonder. Mijn natuur werd zo gevoelig gemaakt, dat ik handen kon leggen op elke man of vrouw en hen zeggen welk orgaan ziek was, en in welke mate, en
wist alles erover. Ik beproefde het. Ik ging in hospitalen waar dokters een geval niet konden diagnosticeren, raakte de patiënt aan en onmiddellijk wist ik welk orgaan ziek was, de mate ervan, toestand en locatie”.
Krachten zoals deze moeten in vraag gesteld worden, in het bijzonder wanneer we weten onder
welk geloofssysteem Lake was opgeleid en wat hijzelf geloofde (daar gaan wij nu naartoe). Het
leven van Lake was omringd door grootse beweringen over “boven-apostolische mirakels” en dat is
nu waar het moeilijk wordt om waarheid van fictie te onderscheiden.
Lake besloot naar Afrika te gaan. Sommigen zeiden dat hij geen zichtbare middelen van ondersteuning had en dat hij elke stap op de weg miraculeus voorzien werd. Anderen zeggen dat Lake voorspoed genoot in de zakenwereld als makelaar, en later als verzekeraar, en hij verwierf veel geld (hij
had een loon van $50.000 per jaar). Zoals met een aantal gebeurtenissen in zijn leven, hebben we
minstens twee verschillende verhalen.
Vinson Synan schrijft over John G. Lake’s pinkstertheologie die hij Afrika binnenbracht: “In april
1908 leidde hij een grote zendelingengroep naar Johannesburg vanwaar hij de pinksterboodschap
begon te verbreiden doorheen de natie”. Een ander verslag zegt dat hij vertrok met slechts vier andere werkers en zijn gezin. Deze dubieuze feiten zijn geen geïsoleerde gevallen.
Zijn eerste vrouw (Jennie) stierf zes maanden nadat hij in Zuid-Afrika aankwam in 1908. Men zegt
dat Lake’s vrouw stierf door overwerktheid en ondervoeding, wat schijnt te kloppen met het verhaal
dat zij niet altijd voorzien waren van voldoende middelen om van te leven. Hij bleef daar nog vier
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jaar en voedde zijn zeven kinderen op met de hulp van zijn zus. Ons wordt gezegd dat in 1912, na
vier jaar van dienst in Afrika, hij 1250 predikanten, 625 vergaderingen (sommigen zeggen 700) en
100.000 bekeerlingen voortgebracht heeft. “Wonderen en genezingen zoals er in geen 2000 jaar
gezien waren, werden bijna iets gewoons” (http://www.jglm2.atomicshops.com/whoisjglm.html).
Dat is een hele prestatie in 4 jaar tijd - dat zou 1 predikant per dag bij zijn en 1 nieuwe vergadering
om de twee dagen. Wel, als u dit wenst te geloven dan kan u dat. Ik vraag me af van welk soort
kwaliteit zulke predikanten dan waren. Waar vond hij al die mensen? Toen Paulus de Efeziërs leerde besprak hij de hele raad Gods, en hij was daar drie jaar om hen correct te onderwijzen. Ieder die
mensen heeft opgeleid voor herderlijk werk, die kerken stichtte, weet dat zoiets niet snel kan. Alles
wat wij nodig hebben is te kijken naar de nieuwtestamentische voorbeelden om te zien dat kerken
niet snel werden opgericht of in grote aantallen. Met Lake hebben we naar ik meen een grotere
overdrijving, niet een groter werk. En er zijn teveel verschillende verhalen opgedoken en de aantallen zijn niet consistent.
Nadat Lake’s eerste vrouw stierf, werd hij gecontacteerd door een vrouw met een slecht oog. Lake
beschreef hoe de “Geest” over haar kwam terwijl zij op een stoel zat, en:
“Zij rees op van haar stoel, haar ogen geheel gesloten, en ze kwam in mijn richting. Ik stond op en
bewoog mijn stoel. Zij wandelde rechts rond en kwam naar mij. Ze liet haar vingers los en gaf me
een kleine aai, zoals wijlen mijn vrouw zou gedaan hebben, en zei: ‘Jack, mijn Jack, God is altijd
met u. Ga door. Maar mijn baby, mijn Teddy, ik ben zo eenzaam, maar u bid zo hard, u bidt zo
hard” (John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications,
1995, p.133).
Lake geloofde dat dit zijn overleden vrouw was die tot hem sprak. Deze ervaring was als “channeling” vandaag. Lake schijnt Gods Woord niet te geloven dat zegt dat het contacteren van doden verkeerd is. Hij excuseerde zich door te zeggen:
“Luister, dit is niet het ophalen van geesten, en het is niet het neerhalen van geesten. Er wordt niets
gezegd over het naar beneden roepen van geesten in Gods Woord; enkel over hen oproepen uit de
diepten” (ibid.).
God verbiedt ons contact te leggen met de doden of het gebruik van mediums (Deut. 18:9, 10, 11,
12) maar Lake negeerde de waarschuwingen en kwam in op een terrein dat schadelijk is voor iemands relatie met Christus.
Toen Lake naar de V.S. terugkeerde in februari 1913, trouwde hij zes maanden later met Florence
Switzer en kreeg de zorg voor nog vijf kinderen erbij. Toen begon hij te reizen. In 1914 ging hij
naar Engeland en woonde een samenkomst bij van pinksterleiders. Terwijl hij in Engeland was
stichtte Lake het International Apostolic Council. Meteen na zijn terugkeer naar de V.S., verhuisde
hij naar Spokane, WA. (1914). Na zes maanden opende hij zijn eigen gebouw, genaamd “Lake’s
Divine Healing Rooms”. Hij begon met het opleiden van “Divine Healing Technicians” (goddelijke
genezing technici) in zijn organisatie: The Divine Healing Institute (goddelijke genezing instituut).
Van febr. 1915 tot mei 1920 wordt gezegd dat Lake en zijn Divine Healing Technicians meer dan
100.000 bevestigde genezingen zag. Vandaar ging hij naar verschillende steden en ging langs de
Californische kust om daar te stichten wat vandaag Healing Rooms genoemd wordt.
John G. Lake’s “bediening” bestond uit een mengsel. Hij promootte New Age/Oosterse filosofieën,
contact met de doden (dit heet necromantie), ervaringen buiten het lichaam, kerk in dominionisme
(gekend als Latter Rain), Word-Faith leringen en de leer dat wij allen een god kunnen worden. Je
zou oprecht kunnen zeggen dat hij de Benny Hinn was van zijn tijd.
De dominionistische theologie vormde de basis voor zijn bediening (Latter Rain - Kingdom Now,
en Manifested Sons of God). Dit geloofssysteem leert dat de kerk volmaakt zal worden door hedendaagse apostelen en profeten, de kerk zal dan de wereld aansteken, en daarna zal Jezus terugkomen
naar een zuivere en machtige bruid.
De “dominion” (heerschappij) moet uitgeoefend worden over alle dingen, mensen, ziekten en zelfs
Satan. Lake beweerde dat zonde de oorzaak was van ziekte, en ieder die naar een dokter ging was
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als een heiden, en toch leed hijzelf aan verkoudheden, kreeg een zenuwinzinking en hij stierf zelfs
aan een beroerte in 1935.
“Lake geloofde dat zijn generatie het kenmerk miste door zich niet de ware definitie van apostolische bediening te realiseren. Sommigen poogden een apostolische kerk te stichten rond de leer en
manifestatie van genezingskracht. Anderen probeerden de apostolische kerk te stichten rond het
herstel van de gaven en het spreken in tongen, terwijl weer anderen probeerden de apostolische orde
te creëren rond de leer van heiliging.
Ware apostolische bediening is een vervulling van Joh. 14:121 met de Heilige Geest die dezelfde
werken uitvoert in de kerk als die gebeurden in het leven en de bediening van de Heer Jezus Christus. Er komt een bediening van volmaaktheid in de kerk die haar zal voorbereiden op de wederkomst van de Bruidegom”.
(Men kan deze zelfde leer opmerken in de Derde Golf groepen en de profetische bedieningen).
“Hij leerde in Joël 2:25: Alzo zal Ik u de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups hebben afgegeten. Deze vier stadia van een opgroeiende sprinkhaan worden aangewend om profetisch de weg te tonen waarin de geest van de antichrist de kerk zou aanvallen.
De belofte van de Heer om de apostolische kerk te herstellen begon met de bediening van Maarten
Luther en is nu gematuriseerd tot een niveau dat deze generatie het volledige herstel kan verwachten van de bijbelse apostolische bediening.
Toen de dag van Pinksteren was gekomen, daalde de Heilige Geest op hen neer en besproeide het
zaad in hun harten, en produceerde het leven van Christus en de apostolische kerk. Ditzelfde proces
moet evenzo gerealiseerd worden in dit kerktijdperk” (Website- IFM International fellowship of
ministries).
Dit is pure Latter Rain taal, en zij die de ontgoochelingen gevolgd hebben van de hopeloze profeten
die hetzelfde zeiden, zoals Paul Cain en de Kansasgroep van profeten, weten dat dit niet goed is.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal
grotere doen dan deze; want Ik ga heen naar Mijn Vader”. Lake’s voorstelling van Johannes 14:12
verwijdert 99,99% van de mensen uit de kerk van alle tijden, behalve een gekozen elite zoals hijzelf. Volgens Lake: “De zuiverste definitie van de apostolische kerk zou uitgedrukt kunnen worden
in de ontzagwekkende en eerbiedige ervaring die gekend is als de doop van de Heilige Geest”. Te
leren dat niemand een woning van God wordt tenzij men de ervaring heeft gehad die hij beschrijft is
in strijd met de Schrift (zie Ef. 1:132). Paulus vroeg een bepaalde groep in Hand. 19:2 of zij de Heilige Geest ontvangen hadden toen zij geloofden, want het is op dat moment dat wij gedoopt worden
met de Heilige Geest (zie ook Ef. 4:30; Hand. 10:47; 15:8).
Terwijl Lake koortsachtig verlangde naar meer van God (in het bijzonder een ervaring door kracht),
vraagt God dat wij meer van onszelf overgeven aan Hem opdat het leven van Christus, dat reeds in
elke gelovige ingeplant is, zijn weg kan banen. Met andere woorden: wij moeten afsterven aan ons
zelf, onze verlangens, onze gedragingen.
Lake is gekend als een man die wandelde in de openbaring van “God in mensen”. Hij geloofde dat
een Geest-vervuld christen een zelfde soort bediening zal laten blijken als die van Jezus toen Hij op
aarde was, en dat dit enkel kon bereikt worden door uzelf te zien zoals God u ziet. Hij geloofde dat
christenen “goden” moesten worden. Lake, een voormalig Methodist, geloofde in volledige heiliging. Samen met redding was er een complete bevrijding van ziekte.
Citaten van Lake, uit het onderzoek van DesVoignes, zijn nogal schokkend, in beschouwing nemend het respect dat velen voor hem hebben.
“Het eert Jezus Christus niet dat ziekte ons zou bezetten. Wij willen geen ziekte. Wij willen goden
zijn. Jezus zei: ‘Ik heb gezegd, u bent goden’ (Joh. 10:34). Het is met de houding van goden in de
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Joh. 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere
doen dan deze; want Ik ga heen naar Mijn Vader”.
2
Ef. 1:13: “In Hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord
hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte”.
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wereld dat Jezus wil dat christenen leven” (John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of
Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995, p. 13).
“Ik heb gezegd, u bent goden” is een Schriftplaats die dikwijls uit zijn context wordt gehaald door
hen die in de Bijbel niet onderlegd zijn. Jezus wil dat wij de houding aannemen van een dienaar,
niet van een god (Fil. 2 leert ons dat dit de houding van Christus is). Geen apostel leerde ooit de
kerk dat wij goden zijn. Maar dit wordt vandaag herhaald door Mormonen, occultisten en WordtFaith culten. Dit is veel meer dan een simpele vergissing, het is wat de Bijbel noemt ketterij. Psalm
82 en Joh. 10:34 moet in de context onderzocht worden. Jezus gaf hen een uitbrander, niet een bevestiging van hun natuur. Deze valse leer is er om de mens zijn natuur en zijn relatie met God te
verstoren. ieder die dit leert zou niet aanvaard mogen worden als een goed leraar van Gods Woord
omdat het niet uitdrukt wat God heeft gezegd over de mensheid, en het stelt de bediening van de
Heilige Geest verkeerd voor.
Lake zei: “De kracht van God, de Heilige Geest, is de Geest van Heerschappij. Het maakt iemand
tot een god” (ibid. p. 13). God ziet ons niet als goden of als een incarnatie. Evenmin zien wij de
apostelen heerschappij voeren zoals Lake leerde.
Lake: “Ik wil dat u hoort wat Jezus zei over Hemzelf. God was in Christus, niet? Een incarnatie.
God is in u, een incarnatie, als u wedergeboren bent. U bent geïncarneerd” (ibid. p. 196).
Geïncarneerd van wat? Wij bestonden niet als God voordat wij geboren werden, wat wel het geval
is met Jezus. Lake begreep de incarnatie niet.
Lake: “Want Gods doel door Jezus Christus is de natuur van de mens te vergoddelijken en
hem voor altijd als zodanig te laten lijken, … Aldus wordt hij de Zoon van god, een Redder en verlosser voor altijd” (Ibid. p. 304).
Kan de mens een eniggeboren zoon worden, hetgeen hem tot de redder maakt? Lake vertoont een
armzalig en ketters begrip aangaande de fundamentele leringen over God en de mens. “Ik ben de
HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God” (Jesaja 45:5-7). “Ben Ik het niet, de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig God, en een Heiland, niemand is er dan
Ik. Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand
meer” (Jesaja 45:21-22).
Lake wordt genoemd als een van de favoriete mentors van Kenneth Copeland (naast Kenneth Hagin). Copeland zegt van Lake:
“Wat verloren ging in de Hof werd teruggewonnen. God gaf hem [Adam] heerschappij over de
werken van Zijn hand. God maakte hem Zijn doublure, Zijn koning om te heersen over alles wat
leven had. De mens was meester. De mens leefde in het rijk van God. Hij leefde in termen van gelijkheid met God. God was een God van geloof. Alles wat God moest doen was te geloven dat de
zon was, en de zon was. Alles wat God moest doen was te geloven dat de planeten zouden zijn
[would be], en zij waren [they were]. De mens behoorde bij Gods klasse van zijn [class of being] een mens van geloof, en hij leefde in het creatieve rijk van God” (“John G. Lake, “ Kenneth Copeland Publications, Fort Worth, Texas 1994, p. 66.)
Niemand bezit de mogelijkheid om God te worden, om de simpele reden dat God niet gecreëerd
werd - als mensen zijn wij dat wèl. Adam zou nooit een god worden, noch was hij gelijk met God.
Er bestaat niet zoiets als een creatief rijk van God, want God transcendeert alles wat Hij maakte, en
Hij wordt er niet door beperkt. Evenmin herkrijgen wij als gelovigen een heerschappij over de
schepping. God schiep niet door geloof. God schiep niet wegens Zijn geloof. God schiep door het
woord van Zijn kracht, niet door te vertrouwen op Zijn geloof.
Vergoddelijken van de menselijke natuur om ons tot de zoon van God te maken? Hoe is dat mogelijk terwijl de Bijbel spreekt van de ENIGgeboren Zoon van God als God zelf? Wat voor leer is dit?
Hoe kan de God van waarheid zo’n leugen ondersteunen?
Als men zulke verdraaide visie heeft op de Bijbel, zal dit zijn weerslag hebben op hoe je kijkt naar
andere religies. Wat zei Lake over oosterse filosofieën? Ziehier:

6

“Vele oude filosofieën bezitten wonderbaarlijk licht. Een van de Indische filosofieën, Bhagavad
Gita, werd 500 jaar vóór Jesaja geschreven. Hierin voorspelden zij de komst van een Zoon van God,
een Verlosser, die moest komen en de mensheid moest verlossen. Boeddha presenteerde zijn filosofie 500 jaar vóór Jezus. Pythagoras schreef 1000 jaar vóór Christus. Bij elk van hen zal u veel van
Jezus’ leringen vinden.
De leringen van Jezus waren niet uniek in die zin dat ze allemaal nieuw waren. Zij waren nieuw
omdat ze iets bevatten wat niemand anders bezat. Het was echter de goddelijke inhoud van het
woord van Jezus Christus die zijn leringen de onderscheidende kenmerken gaven ten opzichte van
de andere filosofieën” (John G. Lake: His Life His Sermons, His Boldness of Faith, Kenneth Copeland Publications, 1995, p.304).
Kunnen valse religies “wonderbaarlijk licht” hebben? Geloven wij als christenen niet dat licht enkel
gevonden wordt in Gods Woord en dat Jezus het ware licht is? Hoe kan een boek iets over God leren als de mensen die het schreven God niet kenden? De Bhagavad Gita is Hindoeleer; het voorspelt
geen Joodse Messias. Boeddha leerde niet over God. U zal geen van Jezus’ leringen in hun boeken
vinden; wat u wel kan vinden is wat overgebleven is in het menselijke geweten van goed en kwaad,
overeenkomstig Romeinen 1:21-32. Kan iemand Jezus leren kennen via deze andere religieuze leringen? Van deze boeken zou niet mogen gezegd worden dat ze deugdelijke waarheid bevatten.
Indien wat Lake zei waar is, waarom zei Jezus dan:
“Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers; maar de schapen hebben niet naar hen
geluisterd. Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnengaat, zal hij behouden worden; en hij
zal ingaan en uitgaan en weide vinden” (Joh. 10:8-9).
Lake had veel te zeggen, maar hij vertolkte niet de zin van Christus. Ons wordt gezegd:
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig …” (Rom. 12:2).
Deut. 4:2: “U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen” - dat is de geschreven Bijbel.
En Paulus zegt in 1 Kor. 4:6: “dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat”.
[Zie: Ga niet boven hetgeen geschreven staat]
Is het dit wat ‘de Doop van de Heilige Geest’ met Lake gedaan heeft?
Wij moeten het aanleren van concepten die de Bijbel ontkennen als het énige en complete Woord
van God, en welke andere religies dezelfde leringen toeschrijven, altijd in vraag stellen. Dit is wat
men noemt “interspiritualiteit”. Wij moeten niet meedoen met deze hedendaagse verderfelijke leer.
Ga hier naar HEALING ROOMS - Deel 2 (Engels)
Ga hier naar HEALING ROOMS - Deel 3 (Engels)

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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