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In Markus 16:17-18 zegt de Heer Jezus tot de apostelen: “En hen die geloofd zullen hebben, zullen
deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij
spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet
schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden”.
Wegens hun onbekwaamheid en hun weigering “het woord van de waarheid recht te snijden” (2
Timotheüs 2:15), opereren de charismaten onder de foute veronderstelling dat deze tekenen en
wonderen nog steeds effectief zijn vandaag, en dat het HUN plicht is die te praktiseren. Dit is de
reden waarom charlatans zoals Oral Roberts, Jim Baker, etc. in paleizen van huizen leven en de
mensen constant om geld bedelen.
In hun haast om hun ‘talenten’ te gelde te maken, negeren de charismaten consistent het feit dat
Jezus zei dat deze wonderen TEKENEN waren, en dat Paulus in 1 Korinthiërs 1:22 ons zegt dat
TEKENEN voor de JODEN zijn.
Israël begon met tekenen (Rom. 4:11; Exod. 4:8 , 9, 17, 23, 28, 30; 7:3; 8:23; 10:1-2; 13:9; 31:13,
17; Deut. 4:34; 6:22), leefde met tekenen (Deut. 11:18; Joz. 4:6; 1 Sam. 10:7; 2 Kon. 19:29; Jes.
7:14; 38:7, 22; Ezech. 4:3; 20:12, 20), en vroeg tekenen van Christus (Matt. 12:38; 24:3).
Er staan méér dingen in de Schrift om aan te tonen dat de tekenen voor Israël bestemd zijn, dan om
de maagdelijke geboorte én de inspiratie van de Schrift te bewijzen!! Ieder die deze waarheid negeert is absoluut niet gekwalificeerd om te leren, te prediken of wat dan ook te schrijven over de
apostolische tekenen.
Als u even de moeite neemt om te kijken naar Hebreeën 2:3-41 dan zult u zien dat de tekenen aangewend werden om het Woord van God te BEVESTIGEN, en u zult daar ook zien dat over de tekenen in de VERLEDEN TIJD gesproken wordt. Ook in 2 Korinthiërs 12:122 wordt in de verleden
tijd gesproken.
Zij die volhouden dat wij deze tekenen vandaag zouden moeten praktiseren omdat ze beoefend werden in het hele Nieuwe Testament, hebben hun Bijbel niet gelezen (of geloofd). Ze werden NIET in
het hele Nieuwe Testament beoefend. Paulus liet Trofimus ZIEK achter in Miléte (2 Tim. 4:20); hij
gaf Timotheüs medisch advies in plaats van hem te genezen (1 Tim. 5:23), en hijzelf had kwalen die
niet genezen konden worden (2 Kor. 11:30; 12:5-10). Waarom al die ziekten indien de apostolische
tekenen nog steeds werkzaam waren? Antwoord: Ze waren NIET meer werkzaam, omdat ze enkel
nodig waren in de vroege bediening van de apostelen, met het doel de waarheid aan Israël te bevestigen.
Nu, wij geloven sterk dat God nog steeds wonderen kan doen en alle mensen kan genezen die Hij
verkiest te genezen, en wij geloven dat de gebeden van Gods volk Hem ertoe kunnen bewegen
wonderlijke dingen te doen, maar verwar beantwoorde gebeden niet met apostolische tekenen, want
er is een enorm verschil. Wij geloven in genezing, maar wij geloven niet in genezers.
U zegt: “Maar wat dan te zeggen over het spreken in tongen door de Heilige Geest? Ontkent u dat
mensen vandaag in tongen spreken? Nee, dat ontken ik niet. Mensen hebben al duizenden jaren in
tongen gesproken. Ooit Genesis 11 gelezen? Was dat een uitstorting van de Heilige Geest? Wan
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Hb 2:3-4: “Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? Welke, begonnen zijnde
verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden door degenen, die Hem gehoord hebben; God
bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen van de Heilige Geest,
naar Zijn wil”.
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2Ko 12:12: “De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen, en wonderen, en
krachten.
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neer de Kerk van Satan in tongen spreekt (wat zij doen), is dat dan een werk van de Heilige Geest?
Wanneer een psycholoog u kan laten brabbelen in onbekende talen, binnen het kwartier, is dat dan
een uitstorting van de Heilige Geest?3
Ziet u, teveel mensen bezitten het idee dat als iets hoogst buitengewoon of wonderlijk is, het dan
van God MOET zijn. De komende Antichrist zal een buitenkans hebben met zulke zwakgeestige
mensen, omdat HIJ “tekenen en wonderen van de leugen” zal werken, zodanig dat de hele wereld
hem zal volgen (2 Thess. 2:8-12; Openb. 13:13-14).
Nergens in het Nieuwe Testament beveelt God iemand te spreken in zgn. onbekende tongen. We
lezen wel over “nieuwe tongen” (Mark. 16:17), “andere talen” (Hand. 2:4) en “menigerlei talen” (1
Kor. 12:10), maar dat zijn allemaal BUITENLANDSE TALEN, geen zinloos gebrabbel! Er zijn
geen “onbekende tongen” in Hand. 2, en er is geen “doop van de Heilige Geest” in 1 Korinthiërs 14.
In plaats van het Woord van de waarheid recht te snijden, verdraaien de onvoorzichtige charismaten
de Schriften tot hun eigen vernieling, doordat zij de gezette bedelingen en leringen van de Heilige
Geest negeren. De apostolische tekenen zijn niet voor vandaag, omdat die moesten dienen om Gods
Woord te bevestigen aan de ongelovige Joden, in de eerste eeuw. De Bijbel waarschuwt ons juist
om op te passen voor elk persoon die deze tekenen vandaag praktiseert (2 Kor. 11:13-15; Matt.
7:15; 24:11; 1 Tim. 4:1-2).
Vriend, sta niet toe dat u misleid te wordt door deze wolven in schapenvacht. Als u nooit Jezus
Christus ontving als uw Redder, dringen wij erop aan dat u dat onmiddellijk doet. Keer u af van uw
zonden en stel uw vertrouwen op Christus alleen om u te redden.
Jesaja 1:18 zegt: “Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als
witte wol”. Alle mensen zijn zondaars en moeten gereinigd worden van zonde (Rom. 3:23), en deze
reiniging kan enkel door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus (Openb. 1:5; Kol. 1:14).
Overdenk Efeziërs 2:8-9: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u,
het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme”. Uw enige weg naar de hemel is door
het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Bekeer u van uw zonden (Lukas 13:3) en vertrouw
op Jezus Christus alleen. Claim Zijn beloften en vertrouw Hem om u te redden terwijl er nog tijd is.
Romeinen 10:13 zegt: “Want een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden”.
Romeinen 10:9 zegt: “indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden”.
Waarom keert u zich niet onmiddellijk tot Hem? Morgen kan het te laat zijn.
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Tongentaal (Glossolalie) komt ook voor bij Schizofrenie, Kundalini, Oigong, Subud, Shakers, Inuit, Saami, Voodoo,
Sjamanen … allemaal uit God?!
2

