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Zijn pinkster- & charismatische gelovigen 
als Christenen te aanzien? 

M.V. 1-09-2006. Update 17-4-2023 (+ plaatjes) 
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 

 

 

Pinkster- en charismatische “christenen”? 
Eén reden waarom ik fervente pinkster- en charismatische gelovigen niet als christenen kan aanzien, 
net zomin als andere dwaalstromingen1 en sekten, is dat de Schrift duidelijk leert dat de Geest van 
God de Geest van de Waarheid is: 

“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid” (Johannes 16:13). 

Zie ook Johannes 14:16-17 en 15:26:  
“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in 
eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want 
zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”. 
“Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de 
waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen”. 

Wij vinden in pinkster- en charismatische kringen talloze kwaadaardige dwaalleringen. De charis-
manie vormt een voedingsbodem voor allerlei “misleidende geesten en leringen van demonen”  
(1 Timotheüs 4:1) in diverse bonte soorten. Zij verkondigen een vals evangelie en maken oecume-
nische connecties met allerlei culten, waarvan de Rooms-katholieke de ergste is. 
Word wakker, de Heilige Geest kan niet de Auteur zijn van al die verwarring, noch kan Hij sympa-
thiseren met al die dwaalgeesten. De Heilige Geest is de Geest van de Waarheid en niets minder. 
Hij is ook de heilige God, veraf staand van de leugen, en Hij duldt niet dat zijn kinderen onheilige 
connecties aangaan met hen die de dwaling aanhangen en propageren.  

“Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswan-
del, 16 want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:15-16). 

Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keer-u-af.pdf . 

God haat de zonde, de leugen en de ongerechtigheid, en ook hen die ze beoefenen: 
“U haat allen die onrecht bedrijven” (Psalm 5:6). 
“Ik haat het gezelschap van kwaaddoeners” (Psalm 26:5). 
“De rechtvaardige haat een leugenachtig woord” (Spreuken 13:5). 
“De weg van een goddeloze is voor de HEERE een gruwel” (Spreuken 15:9). 
“Haat het kwade en heb het goede lief” (Amos 5:15). 
“Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God” (Lukas 16:15). 
“Wie de Zoon ongehoorzaam is blijft onder de toorn van God” (Johannes 3:36). 
“Heb een afkeer van het kwade” (Romeinen 12:9). 
“U … haat ongerechtigheid” (Hebreeën 1:9). 
“U moet ook haten het kleed dat door het vlees bevlekt is” (Judas 23).  
“Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat” (Openb. 2:6).  
“… die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik” (Openbaring 2:15). 

 
1 In de jaren ’70 zat ik zelf in een dwaalsekte, en alhoewel ik mij christen noemde, was ik toen beslist geen christen. In 
1981 richtte ik mij tot de Heer Jezus Christus alleen, en kwam tot bekering (nadien ook gedoopt). Pas na mijn bekering 
kon ik de Bijbel begrijpen: een ware geestelijke metamorfose. Vandaag ontmasker ik alle valse evangeliën en “andere” 
Jezussen (2 Korinthiërs 11:1-4), en roep op tot terugkeer naar de ware Heer Jezus Christus en Zijn waar Evangelie. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keer-u-af.pdf
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Zie meer hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf  
Deze pentecostals, met hun vrouwelijke sprekers, tongengebrabbel en valse tekenen en wonderen 
zijn ernstig ontspoord en gestoord, tonen geen bijbels geloof, tonen geen wedergeboorte en zijn 
geen christenen te noemen. Deze rede is gewoon de harde waarheid. 
Gods uitverkorenen kunnen niet zó sterk en zó halsstarrig in de misleiding zitten m.b.t. Gods 
Woord. De schapen van de Goede Herder hangen Zijn Woord aan en kunnen niet continu in het 
bedrog leven: 

“Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen … omdat zij de stem van de vreemden 
niet kennen” (Johannes 10:1-5). 
“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid” (Johannes 16:13). 
“… de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en 
kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn” (Johannes 14:17). 

Ieder die uit God geboren is, verblijft niet bij de leugen die de zonde in zijn staart voert: 
“Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet 
zondigen, omdat hij uit God geboren is” (1 Johannes 3:9). 

Iedere wedergeborene kan soms wel zondigen, maar leeft niet in zonde, hij bewaart zichzelf, en zo 
hebben de “engel des lichts” en zijn dienaars (2 Korinthiërs 11:14-15) met hun leugens geen vat op 
hem: 

“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 Johannes 5:18). 

Iemand die Gods Geest heeft ontvangen weet daardoor het nodige: 
“Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles” (1 Johannes 2:20). 

Het is dus onmogelijk dat ware gelovigen bij de leugen zouden blijven. Zij hebben de Heilige Geest 
die hen verlicht en behoedt. Omgekeerd kunnen degenen die fervent de leugen aanhangen, en zich 
niet laten bekeren, niet als christenen aanzien worden. Er is geen bewijs van hun wedergeboorte. 
Enkel als zij zich daadwerkelijk bekeren van hun dwalingen, kunnen zij als Gods kinderen aanzien 
worden – niet eerder!  

Reacties van lezers 
R1. Je laatste document betreffende de pinksterchristenen vind ik te ver gaan. We hebben wel het 
recht om dwalingen en zonden aan de kaak te stellen, en ons zo nodig te onttrekken aan hen die dit 
niet willen oordelen, maar om dan het oordeel “geen christen” uit te spreken is niet aan ons. Mijn 
advies is om dit stuk te verwijderen, het gaat veel te ver. 

A1. Het is niet zo dat ik het oordeel uitspreek “dat pinkstergelovigen geen christenen zijn”. Ik 
zeg enkel dat pinkstergelovigen, die zich niet van hun dwaling bekeren, door mij niet als chris-
tenen kunnen aanzien worden. Dat wil zeggen: ik stel mij op een standpunt waarop ik hen zie 
als mensen die geholpen moeten worden (voor zover zij dat willen natuurlijk). Dat is veel ge-
zonder dan hen als christenen te beschouwen en verder niets te doen. Ik zal niet spreken van hen 
als “pinksterbroeders” zoals velen doen, maar als van ernstig verdwaalden in de leer. Enerzijds 
verkeren zij in het acute gevaar verloren te gaan, en anderzijds werkt hun zuurdeeg bijzonder 
kwaadaardig. Dit vereist een andere opstelling en aanpak, niet enkel voor hun maar ook voor 
anderen. 

R2. (Ingekort) Het ziet er naar uit dat jij de enige bent die alle pinkster-gelovigen als valse broeders 
aanmerkt. 

A2. (Ingekort) Veel mensen lezen geconditioneerd, en in het geval van mijn artikel ook jij, he-
laas. Jij leest: “dat ik alle pinkstergelovigen als valse broeders aanmerk”. Waar staat dat? Lees 
nog eens opnieuw. Ik zeg dat “ik fervente pinkster- en charismatische gelovigen niet als chris-

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf


 3

tenen kan aanzien” (eerste regel). 
Het is niet zo dat ik het oordeel uitspreek “dat alle pinkstergelovigen geen christenen zijn”. Ik 
zeg enkel dat pinkstergelovigen, die zich niet van hun dwaling bekeren, door mij niet als chris-
tenen kunnen aanzien worden, maar dat zij bekeerd moeten worden van hun dwaling tegen de 
Heilige Geest. Ik zal niet spreken van hen als van “pinksterbroeders”, zoals zovelen doen, maar 
als van ernstig verdwaalden in de leer.  
Enerzijds verkeren zij in het acute gevaar verloren te gaan, en anderzijds werkt hun zuurdeeg 
bijzonder kwaadaardig. Dit vereist een andere opstelling en aanpak, niet enkel voor hen maar 
ook voor anderen.  
Lees het artikel nu opnieuw ongeconditioneerd door, en als je hart eerlijk is zal je het verstaan. 
Tenzij je de tolerantie van de dwaling groter maakt dan Paulus zou doen, of de weg en de deur 
breder zou willen maken dan onze Heer bedoelde. 

 

Lees meer over de Pinkster- en Charismatische beweging :  
o Rubriek Pinkster- en Charismatische Beweging: http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster  
o Cartoons Pinkster- en Charismatische Beweging: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons17.htm 

 
 

 
De Pinkster- en Charismanie: demonen gaan ook naar de kerk! 

 

De charismatische beweging is gevaarlijk omdat: 
1.  Ze aanvaardt tongen, visioenen, dromen, profetieën, enz. als boodschappen van 
God. Echter,  alle extra-bijbelse boodschappen zijn anti-bijbelse boodschappen.  

2.  Zij beweren dat als de veronderstelde “gaven van de Geest” aanwezig zijn, het 
dan aanvaardbaar is om met valse systemen/kerken samen te werken. 

3.  Ze promoot de corrupte bijbelversies die toedoen en afdoen aan Gods Woord.  

4.  Zij leren dat het ALTIJD Gods wil is om te genezen, wat niet het geval is. 
5.  De Charismatische beweging wakkert een geest aan van wereldse gezindheid, 
zowel in de kerk als bij de individuele gelovige. 

6.  Hun vrouwen verlaten hun door God gegeven plaats, in de kerk en thuis. 

7.  Ze moedigt aan wat genoemd wordt “komen onder de kracht”, een gevaarlijke 
onbijbelse praktijk waarvoor bepaalde leiders bij mensen de “handen opleggen”. 
8.  Ze beroemt zich op “wonderen” en gebruikt vaak zo’n “wonder” als maatstaf voor 
het valideren van iemands boodschap of praktijk.  

9.  Zij misbruiken Matt. 18:19 als grond voor genezingen, financiële zegeningen of de 
oplossing van problemen. Zij negeren hierbij wat God zegt in 1 Joh. 5:14. 

10.  Charismatische leiders zwepen hun publiek op tot echte waanzin  als zij spreken 
over het “binden van Satan” en “hem uitdrijven uit deze wereld”.  

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/charismatische-beweging.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster
http://www.verhoevenmarc.be/cartoons17.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/charismatische-beweging.pdf
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Buitenbijbelse openbaringen 
Zij die zich overgeven aan buitenbijbelse openbaringen,  
krijgen te maken met wereldse en duivelse verklaringen. 

 
Bedenk niets boven wat er geschreven staat (1 Kor 4:6). 

 
 

Ervaringen boven geloof 
Zij die niet wandelen door geloof maar ervaringen verlangen,  

zullen spoedig het bedrog van mens en duivel ontvangen. 

 
God heeft alles besloten onder het geloof. Geloof is geen ervaren :  
Rom 1:17; 3:21-22; 8:24-25; 10:17; 2 Kor 5:7; Hebr 10:38; 11:1, 6. 

 
 

Onbijbelse leiding 
Zij die willen dat een pinksterkerk hen zal leiden,  
moeten weten dat demonen hen kunnen drijven. 

 
Laat me opmerken dat “zovelen als door de Geest van God geleid worden”  
[Rom. 8:14] een opmerkelijke uitdrukking is. Ze zegt niet “zovelen als door  

de Geest van God gedreven worden”. Nee, de duivel is een drijver, en als hij binnenkomt,  
in mensen of varkens gelijk, dan drijft hij hen furieus. 

C.H. Spurgeon. 

 
 

Handoplegging 
Wie zich de handen laat opleggen door charismatische  

personen, kan belast worden door demonen. 

 
Handoplegging is vandaag haast het monopolie van de charismatische en pinksterbewegingen,  

of zij die door hen beïnvloed werden. Velen worden er belast door demonen en verkrijgen  
nepgenezingen, nep-tekenen, nep-gaven, en nep-vervullingen met een nep-heilige-geest. 
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Vrouwen aan het woord 
Zij die zich in de kerk laten leren en leiden door vrouwen, 

volgen overtreders die niet zijn te vertrouwen. 

 
Vrouwen moeten zwijgen en onderdanig zijn in de gemeente en zich laten onderwijzen in stilheid” 

(1 Kor 14:34-35; 1 Tim 2:11-12). 

 
 

De brabbeltaal van ‘tongen’ 
Zij die zich overgeven aan die brabbeltaal van ‘tongen’,  

krijgen, onbezonnen, demonie opgedrongen. 

 
In de HSV werd ‘glossa’ altijd met ‘talen’ weergegeven, tenzij wanneer fysieke tongen worden 

bedoeld, zoals in Hand 2:3. Op de dag van Pinksteren (Hand 2:4-6) werden echte talen  
gesproken door de discipelen. 

 
 

Charismatische opzweperij 
Charismatische leiders zwepen hun publiek op tot echte 

waanzin, want onreine geesten vallen in. 

 
Deze leiders drijven hun aanhangers tot echte waanzin,   

met vleselijke sensaties, trances, vocalisaties en andere boosaardigheden.  

 
Uit : http://www.verhoevenmarc.be/cartoons17.htm 

 

Vlucht weg van de Pinkster- en Charismanie ! 
 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 
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