Dossier Todd Bentley – door M. en P. Slager
Mail: watchmen@kpnplanet.nl
Vooraf: Bid vóór u een filmpje of geluidsopname gaat bekijken/beluisteren altijd eerst om de krachtige
bescherming van Gods Heilige Geest en de bedekking onder het bloed van Zijn Zoon Jezus Christus, dat
Hij u in alle waarheid zal leiden en zal tonen of dit uit Hem is, of niet. Dit is zeer belangrijk!
Todd Bentley: Algemene beschrijving
Todd Bentley is geboren in 1976 in Sechelt, Canada. Hij groeide op in Gibsons. Toen hij 6 was,
scheidden zijn ouders. Hij bleef bij zijn moeder wonen, die voor de scheiding haar gehoor
verloor. Todd bleef zijn vader regelmatig bezoeken. Toen Todd 11 was, ging hij illegaal
alcohol gebruiken, onder supervisie van zijn vader. Op zijn 15e stond Todd reeds bekend als
jeugddelinquent, nadat hij een 7-jarig jongetje seksueel had misbruikt. Hij kwam hiervoor 18
maanden in de gevangenis terecht. Eenmaal uit de gevangenis, had hij moeite met zijn
adolescentieperiode, ging naar verschillende pleeggezinnen in Lower Mainland, om uiteindelijk
toch weer bij zijn vader te gaan wonen.
Todd was 17 toen hij bewusteloos in het ziekenhuis werd opgenomen wegens een overdosis illegale
amfetaminen en hallucinogene drugs. Hij was door de artsen ten dode opgeschreven, ook na het leegpompen van
zijn maag. Omdat Todd tegen alle verwachtingen in tóch opknapte, besloot hij zijn leven aan God te gaan wijden
met een missie als ‘overlever’. Todd zei dat hij zijn herstel aan God te danken had.
Todd heeft inmiddels 55 landen bezocht met zijn ‘crusades’, waaronder Zuid-Afrika, Maleisië, Peru, Ethiopië en
Uganda. In het laatste land bezit hij een weeshuis met de naam ‘Uganda Jesus Village’. Todds organisatie draagt
de naam FreshFireMinistries. Hij is hierbinnen sinds 1998 aan het werk. Hij heeft in Abbotsford, Canada een
‘Bovennatuurlijk Trainingscentrum’ opgericht en in Kampala, Uganda, is hij bezig de nationale voorgangers te
trainen in eenzelfde Bovennatuurlijk Trainingscentrum. Uganda is opgezet in januari van dit jaar (2008).
In april 2008 werd Todd uitgenodigd in Lakeland, in de Ignited Church voor een conferentie van enkele dagen.
In plaats van enkele dagen bleef de conferentie echter tot op heden voortduren en verhuisde men van kerkzaal
naar congrescentra en stadions. Dagelijks kun je via GodTV Todd’s werkzaamheden volgen, die inmiddels
omgedoopt zijn tot de naam Lakeland Revival.
Todd is getrouwd met Shonnah en heeft met haar drie kinderen: Elijah, Lauralee en Esther. Hun huis staat in
Abbotsford, waar ook Todds Bovennatuurlijk Trainingscentrum is. Todd is de trotse bezitter van een 2007 GMC
Sierra en een 2003 Harley Davidson motor, alsmede ook een 2008 FL50 35-voet lange Travel Trailer.
Op Todds MySpace-pagina op internet lees je zijn grootste interesses: familie, shushi eten, Harley Davidsons,
muziek, Starbucks-koffie drinken, films kijken, en rondhangen met vrienden.
Todd heeft een groot aantal tattoos over zijn gehele lichaam laten zetten, naar eigen zeggen in opdracht van
God.1 Hij is verbonden met de controversiële ‘Kansas City Prophets’2 en van daaruit komen regelmatig
‘profeten’ spreken bij het Lakeland Revival.
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Dit kunnen wij ons niet voorstellen. Zie Lev. 21:5; Deut. 14:1; Hos. 7:14.
Enkele namen: Paul Cain, Bill Hamon, Rick Joyner, Mike Bickle, James Goll, J.P. Jackson en Lou Engle (check: http://www.e-n.org.uk/p986-Beware-the-New-Prophets.htm en het getuigenis van een voormalige KCP-broeder). Paul Cain maakte in de jaren 1950 ook deel uit van
de ‘Voice of Healing Revival’ van William Branham, die o.a. de Drie-eenheid ontkende en dus ook niet doopte in de Naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest. Paul Cain (als oudste – in de zin van ouderling – van de groep) is veelvuldig op morele gronden in ongenade
gevallen. Dit leidde tot een publieke schuldbelijdenis door Rick Joyner – dus niet door Cain zelf – jegens het algehele lichaam van Christus
(de christenheid), om toch maar vooral het werk van Cains profetische Kansas City Prophets te kunnen blijven promoten. De groep
veranderde de normen van profetie zoals die gelden in charismatische kerken, door niet meer exclusief uitspraken ‘in de naam van God’ te
doen die duidelijk gefundeerd zijn op Bijbelse principes en Bijbelse taal, maar om direct uitspraken te richten tot individuen en specifieke
groepen, die worden gebruikt om eigen betrouwbaarheid te demonstreren, of in doordringende symbolische taal, waarbij een gedetailleerde
kennis van de privégedachten en omstandigheden van de ontvanger aan de dag worden gelegd. Dit kan als niets anders gezien worden als
gedachten lezen, of helderziendheid.
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Todd Bentley: Leerstellingen
* God vindt engelen belangrijker dan Jezus
Een bekend artikel van Todd is ‘Angelic Hosts’ (2003), dat handelt over het belang van het bovennatuurlijke en
de engelen voor ons christenen. Uit dit stuk valt duidelijk te concluderen dat Todd engelen en het
bovennatuurlijke belangrijker vindt dan Jezus Christus, de Gekruisigde3. Dit vertelt hij ook mondeling aan zijn
publiek, met daarbij dat God Zélf dit tegen hem zou hebben gezegd:
[Een link plaatsen naar de desbetreffende video, waar Todd dit vanaf 05:30 begint te vertellen, lukt niet. Ook
een geluidsfragment zonder beeld krijgen we niet weergegeven. In elk geval de link naar de site waar de video
tussen zou moeten staan: http://www.ustream.tv/channel/great-florida-healing-revival ]
Omdat het plakken van het filmpje/geluid dus niet lukt, citeren we Todd. Voor de ‘omkadering’ bij de tekst:
Todd vertelt het publiek dat ze van God in engelen en in het bovennatuurlijke moeten geloven. Hij zal de mensen
het hele verhaal vertellen waarom dat zo is. En als ze dat niet geloven, tja, sorry, maar het is niet anders. Dan
zegt hij, letterlijk citaat:
“I told the Lord why can't I just move in healing and forget talking about all that other stuff?”
(God antwoordde:) “Because, Todd, you have to get the people to believe in the angel.”
“I said, God, why do I want people to believe in the angel? Isn't it about getting people to believe in
Jesus?” (Gods antwoord, aldus Todd:)”He said:’The people already believe in Jesus, but the church doesn't
believe in the supernatural.’” [publiek applaudiseert]4
* God wil dat christenen nu al de hemel ontdekken middels buitenlichamelijke reizen
Enkele citaten van Todd zelf uit een prekenserie over ontmoetingen in de hemel5:
“There is a heavenly hemisphere or heavenly realms waiting for exploration by those who dare! […] Wow!
Those courageous explorers and astronauts (<eil Armstrong e.a., naar wie Todd al eerder verwees
[M&PS].) discovered new realms, and yet —don’t miss this!— there is more “out there” that God wants us
to discover and understand. In fact, today, there is a new breed of believers that God is raising up who
have the same D<A as the explorers and the astronauts! These new pioneers are about to take a giant leap
into new heavenly realms”
Todd vertelt in dezelfde prekenserie dat hij tijdens buitenlichamelijke reizen Paulus heeft ontmoet6. Hij zegt
onder andere dat hij letterlijk het kleine kamertje bezocht heeft waarin de apostel Paulus woont in de hemel7.
Paulus vertelde aan Todd dat hij het boek Hebreeën met de persoonlijke hulp van aartsvader Abraham heeft
geschreven: “The authorship8 isn’t clear because it was Abraham and I; Abraham shared the content with
me.” De verhalen van Todd over zijn bezoeken aan de derde hemel staan vol met verbazingwekkende claims.
Ook Abraham en David zijn Todd verschenen, toen hij bij Paulus op bezoek was. Zowel van Jezus, van Paulus,
van David als van Abraham wordt een uitvoerige uiterlijke beschrijving gegeven (Jezus heeft volgens Todd
‘Bambi’s ogen’9 en Abraham zag eruit als een Indiër of Pakistini – onzes inziens pure blasfemie). Ook spreekt
Paulus nogal groot van zichzelf jegens Todd, dit zien wij (de nederige) Paulus in de Bijbel echter nooit doen! Na
een uitvoerig verslag van wat Paulus allemaal met Todd in de hemel deelde, schrijft Todd:
3

Wilt u zélf deze en andere preken, artikelen en profetieën van Todd Bendley lezen? Mail dan uw vraag naar: watchmen@kpnplanet.nl
Zou God ooit zeggen: genoeg gesproken over Jezus, vertel de mensen nu over engelen (i.e.: de engel)? Vergelijk dit met Galaten 1:6-8. Op
Youtube vonden we een soortgelijk filmpje, vanaf de 00:22e minuut: http://nl.youtube.com/watch?v=lKA_X1zxOQc
5
Encounter with Heaven (jaar onbekend); Wilt u zélf deze en andere preken, artikelen en profetieën van Todd Bendley lezen? Mail dan uw
vraag naar: watchmen@kpnplanet.nl
6
Ook op podia vertelt Todd moeiteloos hierover. De manier waarop hij deze reizen maakt, lijkt verdacht veel op astraal reizen, een occult
kunstje; zo heeft zijn geest een vrouw in Engeland bezocht. zie b.v.b. http://www.youtube.com/watch?v=evMjS4KMv3Q – Je ziet Todd nog
zónder tattoos, dus dit is iets ouder materiaal.
7
“Shuba! *ext, I was at Paul’s house and he said to eat the Book of Titus!” (Wat Todd naar eigen zeggen daar letterlijk heeft gedaan: het
boek Titus opeten. Vervolgens heeft hij ook nog het Hebreeënboek gegeten.)
8
Van het Bijbelboek Hebreeën is volgens theologen niet volkomen duidelijk óf Paulus dit werk heeft geschreven. Daarom helpt God ons via
Todd na al die eeuwen uit de brand door het via Paulus aan Todd te vertellen dat Paulus en Abraham samenwerkten aan dit Bijbelboek…
9
Wil je dit Todd horen zeggen? Zie: http://nl.youtube.com/watch?v=zdwBrB8cCOk vanaf minuut 02:41. Deze video wordt ingeleid door
Patricia King, die zichzelf tot profetes heeft uitgeroepen. Ze is de grondlegster van de controversiële ‘Extreme Profeten’:
http://www.extremeprophetic.com
4
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“So, bearing in mind Paul’s third heaven encounter10, I want to challenge some of you by asking a few
questions. Is there a greater realm than just conferring with other apostles and disciples [even though I
believe in all that]? Is there a greater realm than just what man teaches? Is it possible that today by
revelation, by the Spirit of revelation, God is teaching believers? Look. Fresh Fire Ministries has a
Supernatural Training Centre and I have an internship program11. I believe in mentoring, discipling,
releasing and raising men and woman up for ministry. But I believe that there are those that can be
literally taken into heaven and in one moment in heaven God can give them more than anything they can
learn by being with other apostles and disciples. Furthermore, think about this: Jesus Christ put his hand
inside my belly and Paul laid his hand on my chest to give me a Father’s blessing12. Listen! We need more
blessings like this from Jesus Christ and the true apostles. I believe that similar experiences need to
happen to you for your encounter in heaven and also for the church today.”
Hoe komen we dan daar in de hemel? Todd vertelt:
“I stayed outside where I saw a ladder in his back yard like the one described in Genesis 28, Jacob’s
ladder13. [I’ve come to understand that there are ladders like that in heaven in order to ascend and
descend into different realms because heaven has places, geographical places. […] So I jumped onto the
ladder and began to climb up into another realm. I saw around me that it was all clouds so I began to pull
those clouds back. As I did, a hole opened up in the heavens.
Todd is overigens heel wat hóger hemels doorgegaan dan Paulus, áls het inderdaad Paulus was die in de derde
hemel werd opgetrokken:
“The first heaven is where we live on the earth; the second heaven is the invisible realm of Ephesians 6:
12; and the third heaven where I was with Paul, it’s the Paradise of God. […] I had just climbed into the
fourth realm of heaven which is the throne room, (with more realms to follow). […] Back to climbing! I
went up from the throne room into the fifth realm which is the heavenly city. […] <ext came the sixth
realm of heaven which is the place where the angels live. There is literally a realm reserved for Michael,
Gabriel, all the arch angels and all the angels under the arch angels! […]Then the last heaven I saw, the
seventh realm was other universes and the solar systems; undiscovered universes and planets that God
has created. There could be other heavenly realms; however, I only saw seven.”14
En dat is volgens Todd ook voor ons christenen beschikbaar. Willen wij naar de hemel afreizen, immers, omdat
God dat voor ons wil? Dan worden we verwezen naar het studiemateriaal van Todd: ‘to reinforce or boost your
spiritual sensitivity15’:
“An encounter with heaven is an encounter with the Lord Jesus Christ! It’s about friendship and intimacy
with Jesus; He wants us to experience ever-increasing measures of His love and greater glory. In this hour
God wants us to realize that He is causing a great shift to take place in the church. Today He is releasing
keys to unlock some of the hidden mysteries and He is giving crucial revelation to willing believers because
God is building up His kingdom “on the earth as it is in heaven. […]God wants your faith to soar to new
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Todd gelooft dat Paulus het over zichzelf heeft in 2 Kor. 12:1-6. Dit, omdat Paulus hem dat zélf in de hemel heeft vertelt…
Belletje gaat rinkelen: Goddelijke openbaring komt van: God! Waarom hebben we daarvoor dan Todds Bovennatuurlijke Trainingscentrum nodig? God gaf immers Zijn Geest aan ieder die waarachtig gelooft in Zijn Zoon Jezus Christus? Todd zegt enerzijds dat er een
grotere realiteit is dan door mensen geleerd te worden, namelijk door de gestorven heiligen, maar anderzijds heb je om dat te leren kennen
wél eerst zijn training nodig.
12
De Bijbel leert ons andere wegen om een zegen van de Vader te ontvangen. Daarvoor zijn we niet afhankelijk van een ‘reisje naar de
hemel’.
13
Binnen de Kabbalah (Joodse mystiek) maakt men gebruik van ‘Jacobs ladder’ om astraal te reizen.
14
De Bijbel spreekt slechts over drie hemelen, meer worden er niet genoemd. De ‘zevende hemel’ komt echter wel voor in de Islam; volgens
de Islam is het Paradijs onderverdeeld in meerdere hemelen, waarin je komt al naar gelang je graad van rechtvaardigheid. Ook binnen de
Kabbalah gelooft men in zeven shamayim (hemelen), omdat het getal 7 in de Bijbel zo speciaal is, zouden er dus zeven hemelen moeten zijn.
De Joodse mystici reizen af naar deze hemelse kamers (heikhalot) n.a.v. Hooglied 1:4; Scholem beargumenteert dat zulke opklimmingen
door verschillende etages van de hemel vrij gewoon zijn onder de mystieke Joden: The Talmud relates how a group of Rabbis discoursed so
impressively about Ezekiel's mysterious vision of the heavenly chariot, that a heavenly voice was prompted to announce: "A place is
prepared to you, and a table is set for you--you and your students are admitted to the third level." (G. Scholem, (1965) New York; Jewish
Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition). Ook de Joodse filosoof Maimonides schreef rond circa 1190 ‘that human beings
should strive to experience the higher spiritual levels of the various heavens. To the extent that an individual is capable of contemplating
pure, eternal, abstract truth, he can "plug in" to the lowest of the separate intelligences.’ Voor de filosoof was zulke kennis: ‘the ultimate
purpose of religious life.’ Lijkt dit niet verdacht veel op de zaken die Todd beweert? Wij weten niet veel van de Kabbalah af, maar hebben
ontdekt dat hij veel daar vandaan heeft, ook gezien zijn visie dat christenen nu al van de Boom des Levens kunnen eten!
15
Wij vragen ons af: waarom zouden wij spiritueel gevoeliger gemaakt moeten worden, of een ‘spirituele boost’ nodig hebben via het werk
van Todd in plaats van rechtstreeks door het werk van God?
11
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heights. It bears repeating—God wants you to experience the reality of heaven, that heaven is real! And
that’s why this teaching-article was written.
Before closing, for those of you who want to study this teaching-article further I want to recommend four
valuable resources which are available here at Fresh Fire Ministries that will help to reinforce or boost
your spiritual sensitivity---The Reality of the Supernatural World [book]; Audio resources -- Developing
Your Seer Gift; Open Heavens Worship and Prayer CD [Vol. II]; and School of the Supernatural Realms of
Heaven (with optional workbook).”
Hier volgen twee video-opnames van Todd Bentley over zijn ontmoetingen met engelen en God/Jezus:
Todd Bentley encounters with Angels
God shows Todd Bentley the future
* God geeft christenen nu al toegang tot de ‘Boom des Levens’ om daarvan te eten
Todd gebiedt God in zijn prekenserie ‘Angelic Hosts’ dat de engelen ons ‘right now!’ moeten dienen en
vervolgens ziet hij (visionair?) engelen die ‘some of you’, laten we zeggen, christenen, bij de Boom des Levens
brengen. Todd zegt dat God wel cherubim voor de Hof geplaatst had om ons mensen tegen te houden van de
Boom des Levens te eten (zie: Gen. 3:24), máár:
“But today the Lord wants to bring some of us into that place where we taste the fruit of the Tree of Life. I
want you to get involved right now and say: ‘Father, please give us that fruit. Lord let those angels bring
us right into the place where you have prepared a table for us in the presence of our enemies. Give us the
divine life that comes from that Tree so we can taste and see that the Lord is good.’”16
Daarna zegt Todd: “Father, we ask that you would send the angels of Promise too. Release our
breakthrough and promise. […] We prophecy strength, life, restoration, healing and regional
breakthrough. (<ow I want you to keep warring and pushing back the darkness until you get an open
heaven in the area you need breakthrough.) […] Father, send an angel of Life, we pray. We say that
winter is past and spring is coming17 into our lives and our region. We say that we are coming out of the
wilderness leaning on the arms of our Beloved.”
In eerste instantie viel ons aan het tweede deel niet zoveel op. Wel moesten we meteen (weer) aan Kabbalah
denken toen Todd over het eten van de Levensboom begon. Want binnen de Kabbalah is dit een Merkabah
waaraan je kunt werken door de Ladder van Jacob te beklimmen en zo verschillende lagen van de werkelijkheid
te ontdekken.
Even tussendoor, wat is een Merkabah? Een Merkabah is een krachtig occult symbool met bijzondere
genezende eigenschappen. De Merkabah ondersteunt in de spirituele groei. Mer = licht/ascensie, Ka = Geest
en Ba(h) = Lichaam. In feite is een Merkabah een vorm die lichaam en geest kan 'verlichten' of ‘in beweging’
brengen. Een Merkabah is een voertuig, een vurige wagen18. Er zijn diverse manieren om jezelf te verplaatsen in
verschillende voertuigen. De Merkabah is het voertuig voor onze spirituele groei en wordt ‘het voertuig voor de
hemelvaart’ genoemd.
<< Een plaatje van een Merkabah in de
vorm van een sierraad. Todd’s lichaam
staat onder de tatoeages die hij ‘in
opdracht van God’ heeft laten zetten.
De tatoeages zullen we nog
behandelen, maar onthoud dit plaatje
maar vast.

<< Occult diagram van de
stertetraëder (Davidster), van
Kabbalist Dr. D. Gleason:
doorheen de geschiedenis werd
dit een belangrijk occult
symbool. In álle gevallen is de
Davidsster gerelateerd aan de
Merkabah, het voertuig voor de
hemelvaart.

16
Laat maar eens tot u doordringen wat Todd hier beweert dat mogelijk is. Het zou betekenen dat we eeuwig kunnen leven, ondanks de
zondeval. Wat is satan slinks! Wat Todd hier zegt, ook de verwijzing naar ‘de tafel’, is Kabbalistisch; zie noot 14. Het weer mogen eten van
de Boom des Levens, zal pas realiteit zijn ná de wederkomst van Christus, zie Opb. 2:7; 22:2
17
Een preek van Todd over de wisseling van winter in lente is op te vragen via watchmen@kpnplanet.nl.
18
Volgens de Kabbalah: de wagen van Elia (2 Kon. 2:11), maar ook het ‘voertuig’ dat Ezechiël (Ez. 1) zag. Wanneer de Merkabah opstijgt
of neerdaalt, dondert en bliksemt het.
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Belangrijk is dat zo’n Merkabah bepaalde beloften (promises) doet aangaande de resultaten die je boekt. En laten
die beloften nou juist voor een deel uit de ‘profetieën’ bestaan die Todd uitspreekt (zie onderstreepte tekst in het
laatste citaat hierboven). Je moet echter wel ervoor openstaan, om zoiets te ontvangen (get an open heaven…).
Laten we eens kijken naar de leer van de Kabbalah om de parallellen te zien met Todds leerstellingen…
De centrale visie van de Kabbalah is het (leren) begrijpen dat er meerdere parallelle universa zijn, die met elkaar
co-existeren en dat wij ons tussen die universa kunnen bewegen. We weten niet of Todd dit zélf weet, maar zijn
leerstellingen komen hiermee verdacht veel overeen. Als Todd geen weet heeft van de overeenkomsten, wordt
deze man gruwelijk misleid, zónder te toetsen gelooft hij valse geesten. Maar we vermoeden op basis van ons
onderzoek dat Todd zeer goed weet wat hij doet…
Iets meer over het symbool van de Levensboom binnen de Kabbalah. De boom staat symbool voor het leven
zelf. Met zijn wortels in de aarde heeft hij contact met de onderwereld. Met zijn takken reikt hij naar de hemel.
Hij is een bemiddelaar tussen god(en) en mensen. De boom is gevormd door tien met elkaar verbonden sephiroth
(sferen)via 22 lijnen. Het leven in de schepping is als een energiestroom vanuit het oneindige licht (ain sof aur)
en beweegt zich als een bliksemstraal naar het stoffelijk niveau beneden, via de tien sefiroth vanuit Kether
(1/Kroon). Zo bewandelt de Kabbalist al zigzaggend, als een kronkelende slang, het pad van het licht via de
bliksem richting het Malkut (10/Koninkrijk). De Levensboom bestaat uit drie pilaren (of: kolommen): De
centrale Vuurpilaar draagt de kroon, het evenwicht, het bewustzijn. De linker pilaar is de Zoutpilaar en staat voor
hardheid, activiteit, vuur, mannelijkheid, (spier)kracht, alles wat leeft in de schepping. De rechter pilaar is de
Lichtpilaar en staat voor barmhartigheid, passiviteit, vrouwelijkheid, etc. Het systeem van de Levensboom komt
exact overeen met het chakrasysteem van de hindoes om de astrale wereld te betreden19.
De ‘Jacobs Ladder’(1e plaatje) en de ‘Levensboom’(2e plaatje), hun oneindigheid (3e,4e plaatje) en de bliksemloop van het pad (5e plaatje):
deze diagrammen zijn de voornaamste om de leerstellingen van de Kabbalah samen te vatten. Is het toeval, dat Todd beide wegen aanprijst?

De Jacobs Ladder bestaat uit vier verschillende in elkaar geschoven Levensbomen die gezamenlijk een mystieke
ladder vormen. Via deze Ladder brengen de engelen Gods kennis en wil over op aarde en weer terug en kan de
Kabbalist opklimmen en afdalen in de hemelsferen. De Jacobs Ladder stelt een representatie voor van o.a. de
centrale Vuurpilaar (Vuurkolom), de Zoon van God (= Jah), Metratron (=JHWH Elohim), de Messias, en de
Poort naar de hemel20.
Verder symboliseert de Levensboom het eeuwige leven, de Oneindigheid: waaronder het uitbotten in de lente, en
de rust tijdens de winter. Zo bijt de zigzaggende slang in zijn eigen staart en is de cirkel jaar in jaar uit weer
rond. Leest u eens even terug in Todds gebed op pag. 4: hij bid voor het aanbreken van de lente na de winter...
Toeval, of?
19

Hierbij is Kundalini actief, ofwel de vuurslang, Ouroboros. De connectie tussen Todd en Kundalini zal nog ter sprake komen.
Laten we weer even luisteren naar Todd: ‘I heard the Lord say: “put your hand out”. And I‘m thinking, God were listening to the speaker
and the Lord’s speaking to me ”put your hand out”. So I put my hand out and here is what happened –RRRRRR- it was like putting my hand
into an electrical forcefield. Everytime I stuck my hand out the atmosphere was like -RRRRRRR…RRRRR- and then I thought: what is this?
And God says:“ it’s a portal, an open heaven”.’ En: ‘I have a pillar of fire here, God’s telling me it’s a portal’. Zie: Todd Bentley and the
pillar of Fire. William Branham claimde net als Todd dat de Vuurkolom zich bij zijn genezingsdiensten openbaarde. Zie een preek van
Branham: http://www.vrijezending.nl/docs/N61-04.htm (site is van volgelingen van Branham).
20
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Als we meer tijd hebben, zullen we dit meer uitzoeken, voor nu laten we het hierbij, wij zijn voldoende
overtuigd van de invloed van Kabbalistische mystiek op Todd Bentley.
*God wil dat we ons ervoor openstellen dat engelen ons bezoeken
Volgens Todd:
“God wants to remove the veil that is on the eyes of our heart and open up the reality of the supernatural
so that we can see the release of signs prophets. So I'm asking God to release the seer anointing to you as
you read this article so that you can even see the angelic hosts.[…] Today I want to focus the teaching on
the angelic realm and how you can release angels to fulfill God's word. Recently, I had several daily
visitations of angels which lasted for weeks.”
“Today, in the spirit, God wants to release a new freedom to experience and talk about supernatural
encounters. It's OK to have visitations of the Lord. It's OK to have visions, trances and encounters with
angels.”21
Volgens Todd zijn er vele varianten van engelen, waaronder financiële voorspoed brengende engelen. Omdat
Todd uitvoerig op engelen ingaat in zijn preekartikel, gaan we niet alles over engelen citeren. Slechts enkele
stukjes:
Financiële voorspoed brengende engelen:
“So when I need a financial breakthrough I don't just pray and ask God for my financial breakthrough. I
go into intercession and become a partner with the angels by petitioning the Father for the angels that are
assigned to getting me money: "Father, give me the angels in heaven right now that are assigned to get me
money and wealth. And let those angels be released on my behalf. Let them go into the four corners of the
earth and gather me money.”
Tja, wat zullen we zeggen? Dit klinkt toch heel nederig, vol eerbied voor God de Vader, en niet zoekend naar
‘enig gewin’…? Lees hierbij eens 1 Tim. 6 (en denk dan ook aan Fil. 3:8) vers 3-10 samengevat (NBV):
Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de
leer van ons geloof22, is verblind! Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek, […] denkend dat het geloof geldelijk
gewin brengt. Houd je verre van zulk soort mensen. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof
grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben
voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een
valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder
doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het
geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
Todd heeft echter geen problemen met zijn gebed om geld, want:
“You know why it's important to pray like this? Because the Devil wants to cut off your cash flow. He
wants to hinder and block your finances.”
Wie bidt hier? Iemand die denkt dat het geloof geldelijk gewin brengt, of iemand voor wie het leven Christus is
en sterven het gewin (Fil. 1:21)? Enkele citaten:
"Father, let those legions of angels assigned to release financial breakthrough, come into the earth right
now and loose the Devil from the money assigned to me. I call in that money in the name of Jesus."
“Sometimes when I pray this way, bam!23 I've got the money I need within a few days. Yes, I get financial
breakthrough because God is my source. If man doesn't have it for me, God does.”
Todd haalt verschillende engelen aan, zoals Promise, Healing en Wind of Change. De laatste is volgens Todd
verantwoordelijk voor de Revival die momenteel in Lakeland (en wereldwijd) gaande is24. De Bijbel spreekt
nooit over deze engelen. Het is goed mogelijk dat het de namen zijn van gevallen engelen. De engel die we nu
even eruit lichten, is Emma.
21

Uit zijn preek: Angelic Hosts (2003). Wilt u zélf deze preek toetsen? Mail dan uw vraag naar: watchmen@kpnplanet.nl
We menen dat Todd dit doet: hij voegt toe aan Gods Woord en doet ervan af; tevens is hij blasfemisch en grof in zijn uitingen en gedrag.
23
Het woordje ‘bam!’ wordt veel door Todd gebruikt. We proberen nog duidelijk te krijgen waarom.
24
Zie: http://nl.youtube.com/watch?v=P-nwMfOKgXo voor plaatsen waar deze gevallen engel werkzaam is
22
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Emma, engel van de profetie:
Allereerst: Emma zegt een vrouwelijke engel te zijn en vertoont zich ook zo aan Todd. De Bijbel spreekt nooit
over vrouwelijke engelen. Bob Jones25 had deze Emma in 1980 in Kansas City ontmoet. Emma hielp bij de start
en voortgang van de gebeurtenissen aldaar voor deze (uiterst dubieuze) profetische beweging.26 Ze is volgens
Todd de Moederengel, die de profetie hielp voeden vanaf dat deze golf uitbrak. Bij de verschijning aan Todd is
ze een oogverblindende 22-jarige vrouw27 die volgens hem voldoet aan de beschrijving van Spreuken 31. Ze
strooide goudpoeder over de mensen. Als Todd aan ‘the Lord’ vraagt wat er gebeurt, antwoordt God volgens
Todd:
“She is releasing the gold, which is both the revelation and the financial breakthrough that I am bringing
into this church. I want you to prophecy that Emma showed up in this service - the same angel that
appeared in Kansas city - as a sign that I am endorsing and releasing a prophetic spirit in the church.”
Voor we verder gaan met Emma, willen we even focussen op dat ‘goudpoeder’. In het occulte spel ‘World of
Warcraft’ moet je als speler Gold Dust verzamelen. Of het inderdaad om poeder gaat, of om een plantje, weten
we niet, gelukkig hebben we nooit dit spel gespeeld. Maar het is op z’n minst opmerkelijk. In het welvaartschristendom, dat ook gepromoot wordt door de Extreme Profeten van de reeds genoemde Patricia King,
verschijnen vaker vrouwelijke engelen op het ‘toneel’ om met edelstenen en goudpoeder te strooien, waarbij de
‘Holy Ghost feathers’ in het rond vliegen. Ook deden zich ‘manna-manifestaties’ voor (voedsel dat Israël in de
woestijn at). Deze zaken waren te zien in het tv-programma ‘Gemstones from heaven’ van de eigen tv-zender
van Patricia King. Tijdens deze gebeurtenissen groeide het haar van mensen op miraculeuze wijze. Ook
verscheen er op wonderbaarlijke wijze geld in de portemonnees en op bankrekeningen.28
De engel Emma dus. U weet wel, die met goudpoeder strooit... Dezelfde Emma was ook –naar eigen zeggenactief in de jaren 1950 en 1960, tijdens de Genezingscampagnes van William Branham, wiens profetenmantel
Todd zegt te hebben overgenomen29. En dan is het kringetje weer rond: de oprichter van de Kansas City Prophets
(bij wie Emma dus ook verscheen) heeft jaren met Branham gewerkt. Dé Branham, die ontkent dat God Drie-één
is. Het doctrine van de Drie-eenheid noemt hij zelfs heidens. Branham doopte daarom ook niet in de naam van
de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest (Mat. 28:19), maar hij leerde o.a. de doopformule ‘in de naam
van de Heer Jezus Christus’ met als theologie Heer = God/Vader; Jezus= Zoon; Christus = Geest. Branham
leerde dat Kaïn de zoon was tussen Eva en satan, i.p.v. de zoon van Adam en Eva. Branham claimde dat hij géén
genezingen kon doen wanneer zijn engel (Emma) niet aanwezig was.30
Emma lijkt steeds brutaler te worden. Ze eigent zichzelf de naam ‘Engel van de Heer’ (Angel of the Lord) toe.
Deze Oud-Testamentische naam verwijst naar Jezus Christus, vóór Hij mens werd, in bijzonder wanneer Hij de
mensen bezocht .
Wie is deze Emma nu eigenlijk? Volgens Todd dus een engel van profetie en rijkdom, die hem tijdens zijn
bediening krachtig bijstaat. Wel zó krachtig, dat mensen er compleet ‘gek’ van worden. Een vrouw van een
voorganger uit de Assamblies of God:
“got totally whacked by the Holy Ghost- she began running around barking like a dog or squawking like a
chicken as a powerful prophetic spirit came on her. Also, as this prophetic anointing came on her, she
started getting phone numbers of complete strangers and calling them up on the telephone and
prophesying over them.”31
Het is niet moeilijk om deze Emma te ontmaskeren. Satan doet zich voor als een engel des Lichts, zegt de Bijbel:

25

Een lid van de Kansas City Prophets, die z’n ‘profetisch kantoor’ gebruikte om een vrouw (tegen haar wil) te ontkleden. (Tja, en toen werd
hij voormalig lid…)
26
Zie wat we eerder kort schreven over de Kansas City Prophets.
27
Waarom 22, en geen 20 of 25? Is Todd zo exact in leeftijd schatten, of is dit het getal 22 van de Kabbalah: lijnen om de sferen van de
Levensboom met elkaar in verbinding te stellen?
28
Zie: Gemstones from heaven. (Ergens onderaan de pagina bij de uitzendingen van 2007) [Bidt om onderscheiding en om Jezus’
bescherming! – mocht u ook iets anders dan de Gemstones willen gaan toetsen, idem!]
29
Che Ahn (een ‘apostel’ van de valse profetische groep New Apostolic Reformation) profeteert over Todd dat deze een ‘Branham-zalving
op zich heeft, zelfs in een dubbele portie); zie: http://www.youtube.com/watch?v=q1E4V4qp_gI (vanaf de 01:47e minuut).
30
‘Preken’ van Branham zijn te vinden op een site van zijn volgelingen: VrijeZending.nl Deze link gaat naar een preek over ‘De Godheid’.
De preek is in verzen genummerd. Vanaf nr.79 lezen we Branhams vage visie op de Drie-eenheid en dopen. Alle preken zijn enorm warrig
om te lezen, het zijn letterlijke vertalingen van bandopnames.
31
En dit zou dus ‘uit God’ moeten zijn?
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<< Dit is Emma. Emma is in Japan de overste der hel, die oordeelt over de zielen.
Emma komt uit het Boeddhistische Taoïsme en Shintoïsme. Emma is de oversterechter van Meifu, de occulte rechtbank. Emma heet ook wel Emma-o, of Emmahoo en in het Sanscriet: Ymma. De ondergeschikten van Emma heten Oni, de
bewakers van de hel, die de zielen van zondaren in een vurige wagen richting hel
vervoeren om geopenbaard te worden voor de rechterstoel van Emma-hoo. Er zijn
zichtbare en onzichtbare Oni. De onzichtbare Oni wordt opgemerkt door hun
gefluit, waarmee ze de zinnen van mensen betoveren. Oni veroorzaken donder en
bliksem volgens het Japanse volksgeloof 32.
Deze Emma heeft één aartsvijand: Jizō. Deze Jizō is de advocaat van de dode
zielen wanneer ze worden berecht. Het grootste doel van Jizō is om het lijden van
de mensheid te verlichten en om mensen door hem tot Verlichting in de hemel
Nirvāna te brengen.33

Andere opvallende zaken rondom Todds prediking en bediening
Todd heeft een zwak voor het getal tien.34 God zou hem aan het begin van de Lakeland Revival hebben bevolen
om zijn handen te leggen op elke persoon die de komende tien dagen hierbij aanwezig zou zijn voor de
overdracht van speciale krachten. Voor Kabbalisten blijkt het getal tien een bijzondere waarde te hebben, het is
het getal van (de weg van het licht via de sephiroth van) de Levensboom...Het getal wordt geassocieerd met
goddelijke orde en heerschappij. Het begint er steeds meer op te lijken dat Todd zich verbonden weet met
Kabbalah en Kundalini.
Wat is Kundalini? Kundalini is een oude, occulte praktijk uit India die gepaard gaat met lichamelijke
manifestaties via de ruggenwervel, die men ‘het ontwaken van de persoonlijke Kundalini’ noemt35. Die
Kundalini is een vurige, demonische slangengeest. Wanneer Kundalini actief is, worden de omstanders
automatisch aangestoken (ignite) met hetzelfde vuur, simpelweg door de aanwezigheid van de persoon met een
reeds ontwaakte Kundalini. Dit gebeurt met een kracht die geleidt van lichaam tot lichaam, van hart tot hart,
alsof het een besmetting (contagion) is. 36
Een ooggetuige (via GodTV) verklaarde dat Todd zei: "I used to feel the anointing in my hand; now I feel it
in my spine." (Doorgaans voel ik de zalving in mijn hand, nu voel ik ‘m in m’n ruggenwervel.)37
Op de volgende pagina ziet u enkele plaatjes van de werking van Kundalini. Via noot 35 hebt u kunnen zien hoe
de Kundalini zich door het lichaam beweegt. De Ouroboros, ofwel de vuurslang, is de Kundalini die eenmaal
ontwaakt, zichzelf als een ‘lopend vuurtje’ verspreidt. Als we kijken naar de gebieden die Kundalini bij
langsgaat (rechts), dan zien we dat deze verwijzen naar zeven hemelse sferen. Hoeveel hemelen was Todd ook
weer doorgegaan…

32
Mensen die bij Todd Benley’s Revival zijn geweest, schijnen bij terugkomst in hun thuisgemeente te gaan fluiten. Todd spreekt ook over
donder en bliksem in zijn Angelic Hosts en ‘de club’ van Patricia King vertelt dat tijdens de hierboven genoemde crusades het strooien van
het ‘gold dust’ en de ‘gemstones’ gepaard ging met gedonder en gebliksem.
33
Jizō…Jesu… Jezus…Jeshua? De Japanse overste der hel heeft een vijand die overeenkomsten vertoont met onze Advocaat: Jezus…
34
Z’n campagnes duren vaak 10 dagen, beginnen of eindigen op de 10e dag van een geheiligde periode binnen het Joods-Bijbelse jaar. Hij is
dit jaar 10 jaar ‘christen’. In z’n preken verwijst hij vaak naar het getal 10 (tien mensen, tien regenbogen, tien jaren etc.)
35
Zie: de werking van de Kundalini Geest bij Todd Bentley voor een bewegende afbeelding van hoe Kundalini werkt.
36
De kerk waar de Lakeland Revival begon heet: Ignite. Todd beweert dat zijn overdraagbare zalving de meest besmettelijke (contagious) is
van alle die hij ooit heeft ervaren.
37
Zie: http://www.newchristian.org.uk/lakeland.html (de eerste alinea onder de geelgedrukte tekst)
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Todd legt de grootste nadruk op het doorgeven van ‘the fire’ in andere landen en kerken38. Wat gebeurt er
wanneer dit occulte Kundalini-vuur wordt doorgegeven? Volgens Kundalini-kenners krijgt men last van:
-

-

Vreemde spiersamentrekkingen, spasmen39
Het gevoel van elektriciteit in de atmosfeer, of als stroomstoten door het lichaam40
vibraties, prikkelingen, tintelingen, steken, kruipende sensaties41
intense hitte of koude gevoelens42
ongecontroleerde lichaamsbewegingen, stoten, schokken, sidderingen, schudden, het gevoel van een
innerlijke kracht die het lichaam in een ongewone positie beweegt, of een schokkende heen en weer
bewegen, gevoel dronken te zijn.43
Spontane geluidsuitingen als keihard lachen of huilen of ongecontroleerd hikken; dierlijk brullen of
janken (als een wolf)44
Perioden van overweldigende hyperactiviteit45
Intense en bizarre seksuele behoeften46

38

Hij roept regelmatig: “Fire!Fire!Fire!” naar de mensenmenigte, waarbij hij ‘zegenend’ zijn handen uitstrekt. Zie ook:
http://sheepyweepy.wordpress.com en http://nl.youtube.com/watch?v=fFp1tG9z7SM
39
Kijkt u hier eens naar deze jonge vrouw, die door Todd van een zeldzame nierziekte zou zijn genezen (vooral na de 03:30e minuut):
http://nl.youtube.com/watch?v=iM9Elj2G_vA
40
Zie vanaf de 02:25e minuut: http://www.youtube.com/watch?v=JMEKB2UUmac. Hier zegt Todd: ‘‘The atmosphere around me starts
changing and become electric, like is there some kind of angelic being moving around here now’. En bij 02:39: ’…but you were sure aware
of it, either demonically or angelically’; 02:55: ‘all of a sudden I’m aware of like an electrical presence, an electrical, it was like electricity
and it was like 2-3 feet in front of me” right in front of my chair, it was like a whirlwind actually, it was swirling, it was swirling like a
whirlwind.’ 03:23: So I put my hand out and heres what happened –RRRRRR- it was like putting my hand into an electrical forcefield.”
41
De volgende link leidt naar een enorme verzameling berichten van Todd’s sympathisanten, mensen die bij hem geweest zijn, of die hem
via GodTV volgen: http://www.openheaven.com/forums/printer_friendly_posts.asp?TID=21669 . Deze mensen schrijven over tintelingen,
vibraties en wat voor sensaties ze allemaal ook beleefden. Ook wordt (enthousiast) verteld over andere gewaarwordingen die ook op de lijst
van gevolgen van Kundalini voorkomen. Omdat het zo veel is, is het lastig terug te vinden op de site, vandaar dat ik niet citeer, maar enkel
naar de site verwijs. Als u wilt, kunt u dus zelf gaan lezen.
42
Zie de link van noot 41.
43
Idem. Zie tevens: http://nl.youtube.com/watch?v=3BYxoSYTr_E (Todd zelf, in het begin van de film; de vloekende en spottende John,
vanaf 01:20, Todd vanaf 01:40 en 04:08; let ook op de mensen rondom hem).
44
Zie Youtube-filmpje van noot 42, in bijzonder vanaf de 2:40e minuut; en vanaf de 05:20e minuut en 05:53, 06:21 etc.
45
Todds hele manier van doen komt behoorlijk hyperactief over, dit is te zien in de verschillende filmpjes waarnaar we verwijzen.
46
Zie de reactie van Livingjourney op 12 mei 2008 om 1:39 AM op: http://pjmiller.wordpress.com/2008/05/11/the-fruit-of-the-spirits-toddbentley-operates-under-and-a-comment. En op http://www.raptureready.com/featured/chambers/jc21.html lezen we: ‘As he prays for
people, his main words are, “Bam, Bam, Bam.” The results are ecstatic, bodily motions that range from sexual gyrating to insane stupors.’
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-

Hoofdpijn diep binnenin de schedel
Pijn in de borst, op hol geslagen hart47
Gevoelloosheid in de benen, voornamelijk het linkerbeen.48
Pijnlijke, branderige tintelingen in rug en de nek49
Emotionele uitbarstingen, enorme stemmingswisselingen50
Innerlijke geluiden horen, zoals fluiten, drums, belletjes, watervallen, zingende vogeltjes, zoemende
bijtjes, maar ook gebrul, gejank, gedonder51
Spontane overgang in trances, mystieke ervaringen, met de mogelijkheid tot blijvende psychoses en
grootheidswaanzin52
Gevoel van hitte/vuur op de kruin van het hoofd53

Andrew Strom54 schrijft over een man uit Clearwater, Florida, die de volgende verschijnselen gesignaleerd heeft
bij gemeenteleden die bij Todd zijn geweest:
-Een soort kinderlijk dronken gedrag
-Een brandende sensatie in aderen, hoofd of maag
-Een gevoel van oceaangolven die door je heen gaan
-Dansen alsof je dronken bent
-Ongecontroleerd geschreeuw alsof men bij een voetbalwedstrijd is
-Voortdurend murmelen dat men door de ‘Heilige Geest in tweeën wordt gespleten’
-Een compleet gebit dat plotseling een soort metaalglans krijgt (bij één man)55
-Mensen die met hun ogen rollen en heen en weer waggelen alsof ze verdwaald zijn
-Vrouwen die door een onzichtbare kracht van achteren aangerand lijken te worden
-Plotseling ongecontroleerd gelach tijdens gebeden
-Mensen die in geest 'vallen' en niet meer kunnen opstaan
Kijken we in de Bijbel naar demonische gebondenheid en bezetenheid, dan vinden we overeenkomsten met
bovengenoemde uitingen:
-

-

Obsessief/Compulsief gedrag (Mat. 11:18; Mat. 17:15; Luc. 8:29)
Abnormaal gedrag (Luc. 8:28,29; Luc. 9:39; Mar. 5:5)
Spotten, vloeken (Luc. 4:33,34; Luc. 8:28; Hand. 16:16-18)56
Lichaamsverwringing en stuiptrekkingen, draaiende ogen, verwrongen gezicht, sprakeloosheid, sissen
als een slang, grommen als een leeuw, etc. (Mat. 9:23, 33; Mat 17:15; Mar. 1:23-26; Luc. 4:33-35; Luc.
9:39)
Overmeestering: (Luc. 8:29; Luc. 9:39-42)

Ook gewauwel, geblaf en gekraai en valse tongen duiden op demonische gebondenheid of bezetting.57 Of het
voelen van barensnood: vrouwen die gaan zitten alsof ze moeten bevallen en dan beginnen te kreunen en te
persen. Een soort van nieuwe, spirituele geboorte.
Volgens beoefenaars van Kundalini is het wakker maken van de slang niet zonder gevaar:
‘The most important thing to know and remain aware of, is that a Kundalini Awakening contains the most
unbelievable expanded states of comprehension of Reality, enlightenment and absolute ecstasy. *ot to mention

En Andrew Strom schrijft date en ooggetuige het volgende heeft gezien: ‘Women just gyrating and pulsating like they're being ravaged from
behind from some unseen force.’ Zie: http://www.christianstogether.net/Publisher/ArticlePrintable.aspx?id=114028
47
Op de site uit noot 41 schrijft Brenda Robinson: ‘I have also felt the spirit of the Wind of the Lord change personally. I am hearing Him
clearer. My blood pressure has been steadily running between 170 and 190 over 110. The lowest of the second figures has been 95. They
havn't been able to get it to come down.’
48
In de filmpjes zien we regelmatig mensen door hun benen zakken.
49
Zie, vanaf 02:15: http://nl.youtube.com/watch?v=3BYxoSYTr_E ‘…I got lightening balls going strait through my neck’
50
Zie noot 43.
51
Zie prediking van Todd, hij schaart dit onder hemelse ervaringen…
52
Idem. En: http://nl.youtube.com/watch?v=eX9xdw6aT9c
53
Zie noot 49.
54
Voor zijn artikel, zie: http://groups.google.com/group/Bible-Prophecy-News/browse_thread/thread/d4f9f9204353e643
55
Van gouden en zilveren gebitten zijn meer rapportages, zie o.a.: http://www.apologeticsindex.org/681-todd-bentley-fresh-fire-ministries
56
Zie John b.v.b. vanaf de 01:20e minuut: http://nl.youtube.com/watch?v=3BYxoSYTr_E en Todd zelf vloekt bij 05:04.
57
Todd ‘Bam-shuba-shabba-shaka-boemt’ er flink op los, zie o.a. http://nl.youtube.com/watch?v=fFp1tG9z7SM en zegt dan vanaf de 07:59e
minuut ‘All right, that was fun’ .
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that you've just befriended the greatest healing energy available inside you and extremely contagious to all
human beings. A Kundalini awakening can be an experience that feels like the greatest blessing in the entire
world, or the worst curse you have ever encountered. Your perspective is everything when it comes to a million
watts of energy pouring through you. The bigger and more inclusive your perspective is on each experience, the
easier it will be for your bodymind to accept the Kundalini.’(Bron: het occulte Enlightened Beings.com)
Je moet van de Levensboom hebben gegeten om Kundalini als
grote zegen te kunnen ervaren, aangezien je een eeuwig leven
moet hebben voor het juiste perspectief op Kundalini, zo leert
deze site. En dat is wat Todd ook aanbeveelt in zijn Angelic
Hosts. Via handoplegging met een open handpalm tegen het
voorhoofd wordt de Kundalini-kracht overgedragen; men noemt
dit de Shaktipat (energieoverdracht) van de Spirituele Meester
(goeroe) naar de Spirituele Zoeker. De eigen spirituele kracht
wordt dan wakker geschud, de Kundalini ontwaakt, waarbij ook
mensen in de omgeving kunnen worden aangeraakt, zelfs via tv
en pc, als de Spirituele Meester zijn handen tot de camera richt,
of op een laptop legt.58
Todd Bentley legt’ zegenend’ zijn handen op een pc

Het volgende maakte een professor mee toen z’n assistent een pauwenveer tegen het voorhoofd van de prof
drukte om z’n ‘derde oog’ te openen: “I saw a bolt of lightning, like a pyramid of light. I began literally
bouncing off the floor and trembling. I cried. I felt tremendous energy, love, and joy. What I had
experienced, I later learned, had been ‘shaktipat’ or spiritual awakening of Kundalini energy inside me...”
[Professor Michael Ray, Stanford Graduate School of Business]
Binnen de Kabbalah en de occulte wereld kent men de engel Samuël (of: Samaël), naar wie wordt verwezen als
‘de Pauwenengel’, of de ‘Engel des doods’. Het openen van het derde oog (vaak weergegeven door een
vlammend oog) zorgt voor helderziendheid, voorspellende gaven, buitenlichamelijke ervaringen, verdieping van
de psychische en spirituele kant. Volgens de satanische theologie was het deze engel Samuël die de mens
verleidde met de giftige ‘vrucht der kennis’. 59
BAM!
Om de ‘zalving en genezing’ te ontvangen moet je soms op ‘de juiste plaats’ staan.60 De ‘zalving’ kan op
gewelddadige wijze moeten worden doorgegeven: Todd zegt dat de Heilige Geest hem opdracht gaf om een
oude vrouw in aanbidding (wat hij spottend nadoet) in het gezicht te trappen met zijn ‘biker boot’ ‘BAM!’; of,
om de benen van een vrouw kreupel maken door ze op en neer te slaan als een honkbalknuppel om haar van
kanker te genezen; of om op een man in te rennen en ‘BAM!’ hem omver te lopen en op hem in te springen en
hem te verwurgen; of om op een stel Chinezen in te rennen en een van hen zo hard te slaan, dat er verschillende
tanden uit zijn mond vlogen; of om een voorganger te ‘leg droppen’ (publiek juicht, lacht en klapt terwijl Todd
deze verhalen vertelt).61
Om de zalving te verspreiden, roept Todd (keihard) ‘BAM!’62 Waarom zou hij ‘Bam!’ schreeuwen?
Op de cd ‘The Secret Place’ van de Fresh Fire Ministries, zegt Todd: "We’re like little chickens. We’re pretty
defenseless and sometimes we’re just going through life pecking away… and then the wolf comes and we
don’t even see it coming: BAM! He’s got you!"
Een totaal andere Bam-connectie is worstelen. Maar waarom worstelen? Misschien vanwege Gen. 3:15? Of Het
worstelen met God á la Pniël?63
58

Zie: http://www.youtube.com/watch?v=xTsYSR9kEeg; Heilige Geest of Kundalini? http://meer.trouw.nl/nieuws-en-debat/dezeopwekking-wordt-wereldwijd.
59
In Angelic Hosts schrijft Todd: “Recently, I had an angel come to me in Kansas City. He said, "Todd, my name is Promise, and I've come
to bring the fulfillment of God's promises.[…] There will come a time when God has heard and I will release the Samuel."
60
Zie vanaf 06:15: http://www.youtube.com/watch?v=3BYxoSYTr_E
61
Zie http://www.youtube.com/watch?v=_K8XjObzfXM
62
Zie b.v.b. (zet geluid niet al te hard en nog eens als reminder: bedek je onder Jezus’ bloed!) http://nl.youtube.com/watch?v=7Bup1HxKl-s
en http://nl.youtube.com/watch?v=SRhDrGrNiy8
63
Het ‘open visioen’ over de Vuurpilaar zou spreken van een worsteling met God: “I’m wrestling with God, He (=God) says. I said: “God
what’s happening?” Ook elders, in een preekartikel, schrijft Todd over Pniël.
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Hieronder zien we de worstelaar die BAM BAM Bigelow heette. Todd lijkt tegenwoordig erg veel op deze man,
vergeleken met zijn vroegere uiterlijk. Toeval, of bewuste keuze? Een andere professionele worstelaar uit
Amerika is Randy Keith Orton (RKO). Todd droeg op 25-5-2008 een t-shirt van deze superster. Dan is er nog
een populaire worstelaar, John Cena, die in 2006 wereldkampioen werd. Van deze man, die overigens naast
professioneel worstelaar, ook rapmuzikant is, neemt Todd verschillende zinssnedes over, zoals: ‘Come get
some’. Ook titels van zijn liedjes worden veel geciteerd, waaronder: ‘Right now!’ en ‘The time is now’. 64
Of wat te denken van “WOOOO-ing in the spirit”? Een
verwijzing naar zestienvoudig wereldkampioen worstelen
Ric Flair… En niet te vergeten, de geweldadige
‘opdrachten’ van God. Een oude dame in haar gezicht
trappen terwijl zij in aanbidding is, om haar ‘te slaan met de
Geest’: dit heet in worsteltermen ‘Superkick’, of ‘Crescent
kick’. De ‘leg drop’ van de voorganger blijkt ook een
professionele worsteltechniek te zijn.65 Het zal ons niet
verbazen als de andere ‘aanvallen van de Geest’ ook
worsteltechnieken zijn…

Todd in het T-shirt van Randy Orton:

Het wordt tijd om over te gaan naar de tatoeages van Todd Bentley. Hoewel er nog veel over Todds
leerstellingen te zeggen valt, denken we dat hetgeen we tot nu toe hebben gehoord en gezien en omschreven,
samen met het lezen van de preken van Todd voldoende moet zijn, om – onder de leiding van Gods Heilige
Geest – een rechtvaardig oordeel te mogen vormen. Er ligt nog een prekenserie van Todd op de leesstapel. Ik
kan alvast verklappen dat het hoofdthema is: reizen naar de hemel, reële omgang met Jezus en de heiligen, het
belang van het bovennatuurlijke, engelen, etc. De serie heet: ‘Face to Face encounter”, daarin claimt Todd van
‘aangezicht tot aangezicht’ met Jezus te hebben gesproken, dus niet middels een visioen, maar Jezus kwam zó uit
de hemel stappen als een gewone man. Ook hebben we preken over ‘Open Heavens’, ‘Encountering Heaven’,
‘Heavens Realities’, ‘Keys to grow in the anointing’, en nog enkele andere preken die allemaal in dezelfde sfeer
blijven. Daarnaast hebben we nog een serie profetieën van Todd over 2005 onder de naam ‘Revelation’.66
64

Over deze mannen: http://en.wikipedia.org/wiki/Bam_Bam_Bigelow; http://nl.wikipedia.org/wiki/Randy_Orton; Cena: /John_Cena; link
naar t-shirt: http://www.wweshop.com/Product_detail.asp?cat=cat-tshirts&productId=01-09379&cartid=2008052521265824680159644.
65
Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Leg_drop
66
Mocht u één of meer van deze preekartikelen zélf willen toetsen? Stuur dan een berichtje naar: watchmen@kpnplanet.nl.
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Todd Bentley: op Gods bevel getatoeëerd
Todds lichaam is bedekt met tatoeages en piercings (zie noot 1). Volgens hem omdat God dit aan hem heeft
duidelijk gemaakt. Todd predikte het ‘naar de hemel reizen’ en zijn ‘engelenwaarheid’ al vóór zijn tatoeagetijdperk. Het zijn dus géén tattoos uit zijn oude, drugsverslaafde, zedendelinquentenleven. Het zijn nieuwe, zelfs
vrij recente tattoos.
Wat kost zoiets, nou? Wel, een traditionele (Japanse) ‘body suit’, waarbij de armen, benen, bovenarmen,
bovenbenen, en borstkas worden bedekt, kost qua tijd normaal gesproken zo’n vijf jaar, waarbij je éénmaal per
week de tattoos laat aanbrengen; het financiële kostenplaatje staat op US$30,000, maar wat is tegenwoordig nou
de waarde van een dollar, nietwaar? En als je engelen wel voor je geld zorgen, heb je zo’n bedrag dus zo bij
elkaar.
Wat hebben tatoeages eigenlijk voor geestelijke waarde? Tatoeages zetten is een van de oudste kunstvormen van
de mensheid. In beginsel was het echter geen ‘kunst’, maar werd het puur gebruikt als vorm van rebellie. Mensen
hechtten tevens magische waarde en mystieke betekenis aan tatoeages, wanneer zij zich lieten tatoeëren met
b.v.b. symbolen van vruchtbaarheid, of van ‘moeder aarde’; of om de heiligheid van een tovenaar of druïde aan
te duiden, of de hoge rang van een stamhoofd; ook toewijding aan de godheid die je diende, uitte zich in tattoos.
In de meeste delen van de wereld heeft een tatoeage vandaag de dag de betekenis van gelukbrenger of
gezondhouder.
Een filmpje van Todd vóór z’n tatoeages, om ons geheugen op te frissen van hoe hij er voorheen uitzag:
http://nl.youtube.com/watch?v=9zMRChoojZo.67
Hier volgt een tattoo van Emma: Zie de gelijkenis (gezichtsuitdrukking, houding, zwaard) met de Japanse
duivelgod Emma...
En nu zijn rechterarm toch in beeld
is: ziet u de Merkabah? (Ter herinnering
plakken we die er nog even bij):

Het geelgekleurde plaatje rechts is een
Vrijmetselaarshexagram.

We zien verder op de rechterarm (op de volgende pagina ingezoomd en bijgedraaid) symbolen uit de
Vrijmetselarij en Kabbalah.68 Deze heten ook wel ‘keys’ (sleutels) van de kracht die ze vertegenwoordigen.
Laten we de ‘keys’ gewoon eens in een tabel noemen (links) en dan kijken we of we deze sleutel terugvinden op
Todd’s lichaam (rechts).69

67

LET OP: Todd’s linkerhand maakt het handgebaar dat internationaal aangeeft hij satan aanbidt op het moment dat hij Jezus’ Naam
uitspreekt bij de 00:46e van 10:04 minuten, zet het beeld maar eens op pauze op dat moment om het goed te kunnen zien! Duidelijk: de duim
over de middelvinger en ringvinger, terwijl de wijsvinger en pink uitsteken. Todd maakt sowieso erg veel handgebaren, die zo snel gaan, dat
je het bijna niet kunt herkennen. Statements richting geestelijke wereld en occulte vrienden?
68
Beide occulte bewegingen houden zich ook bezig met de Bijbel/Bijbelstudie. Hier een verwijzing naar een site met info hierover waar je
dus de ‘keys’ die ik natrek op Todds lichaam, kunt checken om mij weer te checken {let op: site is niet christelijk, ik ben bij de ‘bron’
geweest} http://www.alchemylab.com/jewish_alchemy.htm
69
Misschien komen de namen van de ‘keys’ niet overeen met de namen die ze doorgaans in de Nederlandse Kabbalah dragen, ik heb de
‘keys’ vanuit het Engels vertaald en voelde niet de behoefte om te kijken wat hiervan de gebruikelijke Nederlandse termen zijn.
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Key 1: Licht
Wordt gezien door het spirituele oog, is een manifestatie
van God zelf, Gods eerstgeborene: Een kroon wordt
hierbij vaak als afbeelding gebruikt. Ook het getal 10 als
perfect nummer, verwijzend naar de ‘tien uitstralingen’
uit het denken van God.
- 1e triade van uitstraling: de astrale/hemelse zon van
de geestenwereld. Wordt ook weergegeven door de
afzonderlijke letters van Gods ‘onuitsprekelijke
naam, of door de Levensboom.

-

-

4e uitstraling: de ‘Thiperoth’/ ‘Greatness’: de
schitteringen van de glorie van de hemelse/astrale
zon; deze ‘Thiperoth’ bezitten de dualiteit van water
en vuur. Ogen worden erdoor verblind (zoals
Mozes, Saulus).
De wet van harmonie: een combinatie van positief
en negatief-tegenstellingen, als: water en vuur, leven
en dood, goed en kwaad, even en oneven etc. á la
yin-yang. Dit wordt ook weergegeven met een
Merkabah, of als de Ouroboros, de cirkel van een
slang die in zijn eigen staart bijt, hetzelfde
slangsymbool verwijst ook naar Kundalini71

Zichtbare locatie:
- Rechterarm: het groene oog.
- Linkerhand:kroontje, net boven het
kruis.

-

-

-

-

-

De ‘Adem van God’; ook wel ‘Ruach’ (Geest):
Ruach schiep ‘the face over the waters’. Opb. 12:1
is zeer geliefd om dit onderdeel weer te geven. Vaak
via rekensommetjes. Ruach wordt ook weergegeven

-

Linkerarm: De zon, tak met groene blaadjes
(staat voor de Levensboom (?)) meegroeiend in
de ronding bij de zon (te zien op de foto van
pag. 13).
Rechterhand: De ‘ הּHe’.
Hals70: ‘JAHWEH’ in een ‘banier’ (rechts).
De stralenkransen rond de zon op de linkerarm.
Linkerarm: wolken (=water) voor de zon; vuur
en wolken op de rechterarm.

Rechterarm: de Merkabah; water en vuur:
wolken en vlammen; even en oneven: 4 en 7.
Hals: leven en dood: de tekst ‘Life’ met een
doodshoofd in een roos, voorzien van de tekst
‘To die is gain’.
Rechterschouder: goed en kwaad: de leeuw en
het lam.
Linkerarm: de Ouroboros, onder de Kanjisymbolen. Ouroboros zijn er vast meer, Todd
heeft veel cirkelvormen, rond z’n pols, arm,
hals, etc.
Hals: ‘RUACH’ in een ‘banier’. Daarvoor staat
leesbaar ‘SHUA’, vermoedelijk dus ‘Jeshua’;
het derde woord is YAHW. , ‘Jahweh’, de
onuitsprekelijke Godsnaam.

70
Voor afbeeldingen van deze en andere tattoos kunt u onder deze tabel kijken, daar staan enkele foto’s waarop u alle tatoeages uitgebreid
kunt bekijken.
71
Kundalini lijkt dus steeds duidelijker de occulte kracht te zijn die Todd gebruikt…
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middels een pentagram.

De ‘Hexat’, de 2e en 3e triade van uitstraling: geeft
de vier kleuren van het Licht door, namelijk rood,
geel, groen en blauw; wordt gevormd als hexagram
volgens de Merkabah.72
Key 2: Vuur
Licht en Vuur, key 1 en 2, zijn elkaars opponenten in de
hexat: Vuur vertegenwoordigt het kwade principe,
terwijl Licht het goddelijke, het goede vertegenwoordigt.
Als de ‘wet van harmonie’ uit balans raakt, wordt je
overmeesterd door het kwade, i.p.v. dat jij nog de
baas bent.73
-

-

Rechterarm: Het oog en de wolken vormen een
verwijzing naar ‘the face over the waters’;
- Borstkas: (half onder t-shirt, rechts) 2 punten
van een vijfpuntsster zichtbaar.
- Linkerhand: de bloemen zijn pentagrammatisch
gevormd.
Linkerbovenarm: Het bovenste Japanse teken is
een vereenvoudigd pentagram. (Todd zal als
‘christen’ niet open en bloot een zuiver
pentagram dragen, wel draagt hij afgeleide
vormen van het pentagram zichtbaar op z’n
lichaam.)
- Zo’n rekensom is lastig – een poging:
Todd heeft Opb. 4:7 op z’n arm staan, over de
vier wezens (menselijk, stier, adelaar, leeuw)
Deze wezens zijn - op de stier na zichtbaar op
de
foto’s
aanwezig.
Kabbalisten
(en
Vrijmetselaars) houden van rekenen. 4+7 = 11,
Opb. 12:1 = 12-1=11 (11 is belangrijk voor
Vrijmetselaars).
- al deze kleuren zijn vertegenwoordigd op Todds
rechterarm. De hexat zélf staat er ook: het
vrijmetselaars-hexagram /Merkabah.
Zichtbare locatie:
- Rondom de Japanse Kanjitekens staan
vlammende vormen, zo ook rond de rechterpols
en naast de omgekeerde Jezus.74

-

de 9e ‘Sephira’: de astrale (hemelse) zon van vuur
en licht. Zon en vuur staan voor zonaanbidding. Het
vlammend zwaard dat de toegang tegenhoudt
richting de Levensboom is ook belangrijk.

-

-

De 10e Sephira: de zon van het kwaad: deze zon
heet zo omdat er in het geheel geen goddelijkheid of
hemels licht in is. Waar geen licht is, is geen kleur,
geen leven, dus: zwart, dood. Púre zwartheid wordt
als positief gezien, omdat zwartheid de afwezigheid
van Licht inhoud. Ook water is hier als element van
belang.
De onuitsprekelijke naam: Het Tetragrammaton
(v.r.n.l.) Yod-He-Vav-He
of een deel ervan.
Getallen die volgens de Kabbalah voortkomen uit de
Godsnaam zijn 1 t/m 10. De oneven staan voor
uniciteit, de even getallen voor dualiteit. De Yod
vertegenwoordigt de uniciteit. Alles draait
uiteindelijk om God, ook wel ‘our King’ gegeten.
Revelation: staat voor Openbaring van de spirituele

-

-

-

-

Hals: (links op de foto) Een ‘briefje’ met een
helaas onleesbare boodschap. Vanonder dit
briefje steekt een zwaard uit (Of is het een
veer?). Verder hebben we de zon en het vuur
reeds gezien en besproken.
De engel ‘Emma’ is met enkel zwart getekend,
De omgekeerde Jezus is enkel zwart, de letters
‘hope’ en ‘faith’ (op de knokkels) zijn zwart, de
 הּis zwart.
Linkerbovenarm: zwarte Kanji-symbolen.
Overgang linkerpols/hand: water/golven.

-

Rechterhand: de ‘ הּHe’
Hals: ‘JAHWEH’
Linkerarm: ‘King of …(kings)?’ en ‘Lord of
lords’.

-

Rechterarm: ‘Revelation’…75

72

Zie foto van Todds rechterarm bóven deze tabel.
Enkele vurige parallellen: Todds bediening draagt de naam: Fresh FIRE Ministries; ditzelfde betekent echter ook: toediening van vers
vuur; Todd roept veelvuldig: ‘Fire, Fire, Fire!’ uit over de mensenmassa’s. Het lied: “I want to burn for you, Lord / I need the fire / baptize
me with holy spirit and fire / Let the angels come down with fire’ wordt veel gezongen. Let op: men zingt ‘holy spirit’ en niet The Holy Spirit
en het draait enkel om het vuur en om het ik. Dit is geen aanbidding van de Heer Jezus Christus! Todd sist als een slang, brult als een leeuw,
jankt als een wolf en roept: ‘blablablablabla’, ‘Shuba’ en ‘Bam!’, wat dat ook moge betekenen, om zijn ‘fire’ te verspreiden. ‘Toediening van
vers vuur, de vertegenwoordiger van het kwade?
74
Voor afbeeldingen kunt u onder deze tabel kijken, daar staan enkele foto’s waarop u alle tatoeages uitgebreid kunt bekijken.
75
Is openbaring van de spirituele wereld t niet precies hetgeen Todd predikt?
73
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wereld.
Alles vanuit deze sleutels past volgens de Kabbalah weer
in elkaar in één ‘entiteit’: de Levensboom. Anders
gezegd, met elkaar vormen ze door de sephiroth de
Levensboom. Hoe dit alles precies werkt, willen we niet
verder uitzoeken omdat dit duidelijk volgens de Heer
Jezus verboden, occult terrein is. Daarom begrijpen we de
Kabbalistische symboliek misschien wel niet exact, maar
we hebben deze ‘key’s’ hier wel kunnen neerzetten om
aan te geven dat Todd op zijn lichaam ernaar verwijst).
De Levensboom is de bron richting de kennis van de
volmaakte Wil van God, de Levensboom is zelfs zélf die
volmaakte Wil.
Aanvullende opvallende zaken aangaande Todds
tattoos /sierraden:
- Het linkeroog van Horus vertegenwoordigt de
maangod Toth (Op z’n Amerikaan: Todd).
Volgens de legende werd dit oog bij Horus
uitgestoken door zijn broer Seth, maar vervolgens
op magische wijze weer genezen door Toth, de god
van de magie. Dit linkeroog wordt altijd afgebeeld
op de rechterkant van het lichaam, voor esoterische
gevoeligheid, voor het ontwikkelen van emotie en
intuïtie. Er wordt van verwacht dat het sterke
geneeskracht en bescherming bezit, het werkt voor
de bezitter als een sterke amulet

-

Het omgekeerd kruis, ook wel Petruskruis genoemd.
Voor satanisten betekent dit kruis ‘het afstoten van
Jezus Christus’ en het tegenovergestelde van (Zijn)
goedheid,aldus Aleister Crowdley, stichter van de
satanskerk.
Het (lichtjes) gebogen of gebroken kruis is een
sinister symbool van satanisten sinds de zesde eeuw.
Er kan een verwrongen, uitgerekt christusfiguur
aanhangen. Dit symbool wordt ook gebruikt in het
Vaticaan. Zwarte magiërs en tovenaars uit de
Middeleeuwen toonden met dit gebogen of gebroken
kruis ‘het merkteken van het beest’ aan.
<<Hiernaast ziet u Paus
Johannes Paulus II met een
gebogen
crucifix
en
verwrongen christusfiguur.

-

-

De slang uit Gen. 3 verleidde Eva verleidde zonde

Todd preekt dat we nu reeds van de Levensboom
kunnen eten.76 We krijgen het idee dat satan de zaken
in de Kabbalah omdraait, want het verkrijgen van
kennis gebeurde door het eten van de (verboden!)
‘Boom der kennis van goed en kwaad’, waardoor de
mens ‘als God zou zijn’, dus ook Gods wil zou
kennen – en dus niet door de Boom des Levens. Dit
is dus kort gezegd een nieuwe zondeval-verleiding.

Zichtbare locatie:
-

Rechterarm: Het oog lijkt verdacht veel op het
linkeroog van Horus, ook wel het Alziend Oog,
of het 3e oog genaamd. Dit oog is ook populair
binnen de vrijmetselarij.

-

Linkerhand: Het omgekeerd kruis. Op het
linker plaatje ziet u het kruisje zoals het door
ons wordt gezien als wij ertegenaan kijken. Het
rechterplaatje toont het kruis vanuit Todds’
perspectief, dus hoe hij ertegenaan kijkt: en dat
is een omgekeerd kruis.
We zien tevens dat het kruis (lichtjes) gebogen
is.

-

-

Linkerarm: de kop van een slang deels onder

76

De Levensboom van de Kabbalah en die van Todd, geven kennis van de wil van God. (Angelic Hosts 2003) Wilt u deze preek lezen? Mail
watchmen@kpnplanet.nl
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door te lokken met de vrucht van kennis.

-

-

-

-

-

In de mystieke wereld van de Kabbalah betekent het
centrum van de roos: de zon. De rode roos is
wijsheid en staat voor de wedergeboorte van het
spirituele. De roos groeit aan de Levensboom en dat
houdt regeneratie en wederopstanding in. De roos
typeert ook zwijgen en geheimhouding. Een rode en
een witte roos samen vertegenwoordigen de
vereniging van vuur en water.

-

-

Helaas is Jezus niet de Enige, die Koning der
koningen en Heer der heren wordt genoemd. Satan
heeft zichzelf deze titel toebedeeld. Google op ‘King
of kings’ en er komen velerlei tattoo-shops met deze
naam voorbij (met als winkellogo een slang, bvb).
Ook verschillende heavy metal/hard-rock bands
zingen over de king of kings. Gelukkig is onze Heer
Jezus de Enige échte King of kings. Maar of deze
Jezus en Die gekruisigd, ook bedoeld wordt op de
arm van Todd – te meer als je de omgeving van de
tekst nader bekijkt…?
Dat het eerste deel van de zin uit Filippenzen
ontbreekt, is veelzeggend. Satanisten/ Occultisten
zien sterven ook als winst, maar ze zullen nooit
zeggen dat Christus hun leven is.

-

Voor satanisten is een afbeelding van een
‘omgekeerde Jezus’ heel belangrijk. Er bestaan
Gothic- en Rocknummers met titels als ‘Jesus
upside down’ (denk ook aan het omgekeerd kruis).
De Oni wordt beschreven onder Todds
leerstellingen, bij Emma.
Het bovenste Kanji-symbool is de vereenvoudigde

-

vorm van het
pentagram van de Blair Witches.
De complete Kanji tattoo zou ‘Emma Dai-o-EnmaGod’ betekenen. Als dit inderdaad zo is, verwijst dit
rechtstreeks naar de Japanse overste
van de hel, de sterke Japanse demon.
<< Blair Witch-sierraad

-

-

I Peter (verwijzend naar het Bijbelboek) is één van
de negen vorsten uit het boek ‘Chymical Wedding’

-

-

horloge; de kop loopt over in een slangenlijf
over de binnenkant van de onderarm, waarin de
naam ‘Eva’ valt te lezen. Vlak onder het
horloge zweeft iets als een onrijpe banaan.
Verwijzing naar de zondeval/ het eten van de
(Levens)boom.
Linkerarm: een rode roos onder de tekst ‘King
of kings’ en ‘Lord of Lords’.
Hals: een roos met het doodshoofd in het
centrum (staat voor: de dood in het hart van de
zon = 10e Sephira, de zon van het kwaad uit de
Kabbalah).
Linkerbovenarm: de doornige steel van de
derde roos is (half) zichtbaar rechtsboven de
Japanse tekst. Of het zwart-witte bloem-achtig
figuur ernaast een witte roos is, kunnen we niet
zien omdat de mouw dit verhuld.
Linkerarm: ‘King of kings’ en ‘Lord of lords’:
een verwijzing naar Jezus, die dit op Zijn dij zal
hebben staan. Verder is er op deze arm voor de
zon een deel van een witte engel te zien en een
vliegende vogel (adelaar). Maar hierbij dus ook
een slang, ‘Eva’ en een vrucht: Lees dan nu
Opb. 19:16,17.77

‘To die is gain’ (Sterven is gewin) op Todds
strot. Het eerste
deel van de zin
uit Fil. 1:21 “For
me, to live is
Christ” (Voor mij
is leven Christus)
ontbreekt.
Waarschijnlijk op rechterbovenarm: een
Christushoofd met doornenkroon, op de kop
afgebeeld, omringt door vuurtongen.
In de foto’s onder deze tabel kunt u zien dat in
Christus’ baard een Oni-kop is afgebeeld.

Linkerbovenarm: Japanse Kanjitekens,
verwijzend naar Emma.
Nek: Todd draagt een gouden ketting,
een kruisje. Daaronder staan op zijn
huid ‘bedelplaatjes’ getatoeëerd, alsof
deze aan Todds ketting hangen. Op één
van deze bedels staat ‘Ammy’, een
anagram van Ymma, Emma dus. Aan
anagrammen wordt door occultisten ook
magische waarde toegekend.
- Rechterbovenarm/schouder:
waarnaar
de
woorden ‘I Peter’ verwijzen, is nog helemaal

77
’Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij
de zon staan en hij riep met luide stem tegen alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom hierheen en verzamel u tot de maaltijd van de
grote God’. Wil Todd ‘de maaltijd van de grote God’ weergeven met de slang, ‘Eva’ en de vrucht (banaan)? Zo ja, dan betekent voor hem de
grote God: satan en de maaltijd is dan het eten van de Kabbalistische levensboom. (= Boom der kennis van goed en kwaad). Voor de
afbeelding verwijzen we u door naar de foto’s onder deze tabel.
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van Christian Rosenkreutz. Dit boek is een bron
voor inspiratie geweest voor Vrijmetselaars,
Rozenkruisers, alchemisten en het esoterisch
christendom, waaronder ook de Kabbalah valt.
De Kabbalah onderwijst wat er zoal tijdens de
scheppingsdagen gebeurde. Op de 6e dag sprak De
rode christus (de engel Samaël) met Petrus.
Wanneer iemand vijf scheppingsdagen (=5x) is
aangestoken met vuur, ontvangt hij op de zesde dag
(de 6e x) de titel ‘Master’op het moment dat de
mens en het beeld van God samenvallen in de
goddelijke ziel (monad). Dit alles is een
ingewikkeld, lang verhaal, maar opnieuw komt het
aanstekelijke vuur terug.78
De lauwerkrans staat symbool voor de graad van
Master.
De lauwerkransdrager in de Griekse mythologie is
Apollon, de zonnegod die tegelijkertijd ook de
Leeuw (5e teken van de zodiak) in zich draagt.
Bij de vrijmetselaars kennen ze ook de rite van het
lauweren in ‘het Heilige der heilige’ (de Loge). Dit
doen ze o.a. bij de graad tot Geheim Meester80).
Wellicht is Todd door Vrijmetselaars gelauwerd en
heeft hij dit in zijn lichaam laten ‘vereeuwigen’.

-

-

-

-

niet duidelijk. Misschien naar de vorst uit het
boek van Rosenkreutz?
Of naar hetgeen binnen de Kabbalah valt onder
‘Gebura’, de zesde scheppingsdag.79

-

Todd draagt een getatoeëerde lauwerkrans rond
zijn nek, waarvan de uiteinden over de ‘banier’
heenvallen. De versie van Todd is de ‘antieke’
versie voor overwinnaars.

-

Let in de onderstaande plaatjes eens goed op
Todds ringen. Ze lijken volgens ons té veel op
Vrijmetselaarssieraden (zie linkerkolom) om dit
niet te kunnen zijn.81

Hieronder volgen de foto’s van (1) Todds’ hals- en borsttattoos; (2) de Japanse Kanjitekens (waarop ook de
Ouroboros te zien is); (3) Todds linkerarm met Opb. 19; (4) Leeuw en het Lam met de tekst ‘I Peter’ en (5) et
omgekeerd Christushoofd met doornenkroon.

78

Mocht u dit verder toetsen in het kader van Todd Bentleys leer, dan hier een link naar een site over Kabbalah.
http://www.gnosticteachings.org/the-sixth-day-of-genesis. Pas goed op wat u doet als u dit besluit neemt. Bedenk u onder het kostbare bloed
van Jezus Christus en blijf voortdurend met Hem in gebed.
79
Jezus (=the Red Christ, Samael, - zie noot 59) is met Petrus in gesprek op de 6e scheppingsdag: He saith unto him the third time, “Simon
(divine atom in the pineal gland) son of Jonah (the Holy Spirit), lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time,
Lovest thou me? And he said unto him: Lord (of the Strength), thou knowest all things; thou knowest that I love thee, that I am Simon
Peter:[…] I Peter will make thy will one with mine in scientific chastity, in sexual magic, thus I will make of the sexual act the utmost way
of praying – het ‘aangerand worden in de Geest’ dat zich ook bij vrouwen onder Todds gehoor voordoet?).
80
Zie een rituaal van de Vrijmetselaars zelf: http://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/ovoo_r4.html {let dus op ;-)}
81
Meer sierraden van Vrijmetselaars: http://www.masonicmemorabilia.org/Masonic-Jewelry-Watches/Rings
{let op, ook dit is van vrijmetselaars zelf}
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Connecties tussen Todd Bentley en Benny Hinn:
“Todd had not been spiritually born into, or grown up in a religious church environment. The first Christian
book he had read was “Good Morning Holy Spirit” by Benny Hinn. Therefore, Todd did not realize that
praying and soaking in the Holy Spirit many hours a day was unusual. Like Benny Hinn, as a newborn
Christian, Todd had learned that extended times of intimacy with the Lord was normal Christian living.”
-How We Began (http://www.freshfire.ca/index.php?Id=103)
“On Tuesday afternoon, Bentley’s staff talked excitedly about inquiries from *BC and C**. They said there is
interest in the revival from someone affiliated with Benny Hinn, the Christian televangelist and faith healer who
was born in Israel to Palestinian-Armenian parents and became a Christian as an adult. “Wouldn’t it be great if
Benny came?” one staffer said.” - Tampa Tribune - Lakeland Revival Attracting National Attention
(http://www.freshfire.ca/index.php?Act=read&status=revival&Id=149&pid=954&bid=923)
“Let me give you a little background. I was impacted years ago, and first introduced to this kind of intimacy,
through the ministries of Benny Hinn and Kathryn Kuhlman. They opened the way for me to go beyond the
power of God’s Spirit, the gifts or any kind of experience like the baptism of the Holy Spirit.” -Todd Bentley
(Fresh Fire or False Fire? -http://reformedevangelist.com/?tag=todd-bentley)
Voor een toetsing van Benny Hinn, bekijk deel 1 t/m. 8 van ‘de vele gezichten van Benny Hinn:
http://video.google.com/videoplay?docid=5582961561140514506
<< Cover van één van Bentleys boeken over het bovennatuurlijke.
Dit boek wordt op de achterflap aanbevolen door:
Dr. Che Ahn
Mike Bickle
Bill Johnson
James Goll
Dr. Mahesh Chavda
Bobby Connor
Patricia King
Stacey Campbell
Dus, door een groep ‘profeten’ met een (uiterst) dubieuze status.

Hier een filmpje waarvan we niet meer weten of het al is verwerkt in de tekst.
http://www.youtube.com/watch?v=w9mSCHJfnGE
En nog een interessante link naar een website over Todd:
http://lavrai.com/blogs/2008/05/19/todd-bentley-imparting-anti-christ-spirit

Laten we ten slotte de Bijbel erop naslaan. Jezus beantwoordde satan altijd met Gods Woord, dat is wat
wij ook willen doen.
-

Wanneer mensen zeggen dat ze de messias zijn, of dat Jezus letterlijk bij hen is geweest, of dat ze Hem in
een visioen hebben gezien, denk dan ook aan de woorden uit de Bijbel:

Mattheüs 24:3-5,11,23-26
“‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we Uw komst en de voltooiing van
deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen
komen die Mijn <aam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias82,” en ze zullen veel mensen misleiden.
Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.

82

Volgens Todd, die veelvuldig Jezus’ Naam gebruikt, heeft God hem gezegd dat de mensen Jezus nu al wel kennen, dat ze nu kennis
moeten maken met de engelen. Dat is, met andere woorden: Jezus is passé om te verkondigen, dus Jezus heeft afgedaan…
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Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen
valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om
ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden83. Let op, Ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer
ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, Hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij
is daarbinnen84,” geloof dat dan niet.’”
-

Wanneer mensen zeggen dat God hen iets heeft gezegd, of hen een bepaalde profetie heeft gegeven, zodat
je hen wel móet geloven, terwijl het niet 100% overeenkomt met Gods eigen Woord in de Bijbel, bedenk
dan:

Jeremia 14:13,14:
Ik zei: ‘Ach HEER, mijn God, hun profeten verkondigen: “Het zwaard zal jullie bespaard blijven en jullie
zullen geen honger lijden; ik schenk jullie blijvende vrede in dit land.85”’ De HEER antwoordde: ‘Die
profeten verkondigen leugens, en dat in Mijn <aam. Ik heb hen niet gezonden, hun niets opgedragen, niet
tot hen gesproken. De visioenen die ze profeteren zijn leugens, waarzeggerij, holle woorden en eigen
verzinsels.86 Daarom – dit zegt de HEER over de profeten die Ik niet gezonden heb, maar die in Mijn Naam
profeteren dat dit land niet door het zwaard en de honger zal worden getroffen: Zij zullen zélf door het zwaard
en de honger omkomen.
Jeremia 27:14,15:
Luister niet naar de profeten die jullie oproepen je niet aan hem te onderwerpen. Ze profeteren leugens.
Hoewel Ik hen niet gezonden heb – spreekt de HEER – profeteren ze vals in Mijn <aam en nog leugens
ook. Daarmee bereiken ze slechts dat Ik jullie verdrijf en dat jullie samen met die profeten zullen omkomen.’
Ezechiël 13:2-8 e.v.
‘Mensenkind, klaag alle profeten van Israël aan87 die het nog wagen te profeteren; zeg tegen de profeten die
op eigen gezag spreken: “Luister naar de woorden van de HEER! Dit zegt God, de HEER: Wee de verdwaasde
profeten die hun eigen ingevingen volgen zonder iets te hebben gezien! Israël, je profeten zijn als jakhalzen
die leven tussen de ruïnes. Ze zijn niet in de bres gesprongen voor hun volk, ze hebben er geen muur omheen
gebouwd waardoor het op de dag van de HEER in de strijd zou kunnen standhouden88. Hun visioenen zijn
bedrieglijk, hun voorspellingen zijn vals. Ze zeggen: ‘Zo spreekt de HEER ...,’ terwijl ze niet door de HEER
gezonden zijn. En dan verwachten ze nog dat er iets van hun woorden bewaarheid wordt!89
-

Als mensen zeggen: Maar er genezen toch mensen, er gebeuren prachtige wonderen. Dat moet wel van God
komen want satan kan niet genezen, of demonen uitdrijven, satan kan geen visioenen geven of profetieën
doen uitkomen, bedenk dan:

Deuteronomium 13:1-4:
U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af90.
Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden91 een teken of een wonder voorspelt, dat vervolgens
uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen92 en te dienen –luister
dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u
Hem wel met hart en ziel liefhebt.

83

Todd verricht ook indrukwekkende tekenen en wonderen en velen lijken hem blindelings te volgen.
Todd moedigt mensen ook aan om mee te gaan, op spirituele reis, een soort poort door naar de hemel. In het Engels staat bij ‘daarbinnen’
‘the Secret Chambers’ Todd spreekt over ‘the Secret Places/ Spheres’.
85
Dit lijkt op het welvaartsevangelie dat in deze tijd zijn opmars maakt.
86
Ook Todd vertelt dergelijke leugens (nu al eten van de Levensboom, engelen en Jezus zien, in de hemelen opklimmen, etc.) in Naam van
God/Jezus.
87
Het is geoorloofd om valse profeten te ontmaskeren en voor hen te waarschuwen, wat hier over Israël wordt gezegd, kunnen we ook breder
trekken en toepassen op de Gemeente, want ook in het NT wordt gewaarschuwd voor valse profeten en om hen te toetsen.
88
Todd breekt af, in plaats van dat hij opbouwt. Hij roept Boem en Bam en leert over het bovennatuurlijke, in plaats van dat hij gezond
Bijbelonderwijs geeft; Hos. 4:6: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’.
89
Todd gelooft ook in wat hij zegt.
90
Zie ook Opb. 22:18, 19: Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de
plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn
deel afnemen van de Levensboom en van de Heilige Stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
91
Todd komt ook ‘uit ons midden’, hij zegt zich jaren geleden bekeerd te hebben en heeft sindsdien een christelijk leven geleid.
92
Todds profetieën over engelen die de mensen bezoeken komt ook uit en hij verbindt daaraan de oproep om hen te volgen tot in de zevende
hemel.
84
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Mattheus 12:27,28:
En als Ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit93? Zij
zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van
God bij jullie gekomen.
Handelingen 19:13:
Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het
uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden: ‘Ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt
verkondigd!’
2 Korinthiërs 11: 3, 4, 13-15:
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. 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 hebt94, of een ander
Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. […] Want zulke lieden zijn valse apostelen,
bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de satan
zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, als ook zijn dienaren zich voordoen als
dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.
-

Wanneer mensen je vertellen dat ze engelen hebben gezien, of dat ze een engel hebben die hen leidt, of dat
ze engelen hebben die hen wijsheid en onderwijs geven, of bijbelse openbaring, bedenk dan:

Johannes 16:13,14:
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet
van Zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie
bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren.95
Johannes 14:26:
Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en u te binnen
brengen al wat Ik u gezegd heb.96
Kolossenzen 2:18,19:
Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in
visioenen, of zich laten voorstaan97 op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het Hoofd,
van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien.
Galaten 1:6-8:
Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem, die u door de genade van Christus heeft geroepen,
en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u
in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt
dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel98 – vervloekt is hij!
Hebreeën 1:4-7, 13,14; 2:1-3,5:
[Gods Zoon is] ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger <aam heeft ontvangen dan
zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: ‘Jij bent Mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt’?
Of: ‘Ik zal een Vader voor Hem zijn, en Hij voor Mij een Zoon’? Maar wanneer Hij de eerstgeborene de wereld
weer binnenleidt, zegt Hij: ‘Laten al Gods engelen Hem eer bewijzen.’ Over de engelen zegt Hij: ‘Die Zijn
engelen inzet als windvlagen, en Zijn dienaren als een vlammend vuur.’ […] Tegen wie van de engelen heeft
Hij ooit gezegd: ‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik van e vijanden een bank voor je voeten heb
gemaakt’? Zijn zij niet allen [slechts] dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen
93

Het is dus mogelijk dat satan demonen uitdrijft.
Bij Todd is duidelijk een andere geest aan het werk dan de Geest van God en de mensen ontvangen hem massaal.
95
De Heilige Geest richt nooit de aandacht op Zichzelf, maar op Jezus, om Hem te eren en om door te geven wat Hij van Jezus gehoord
heeft. Dát is de weg naar de volle waarheid. Todd’s ‘geest’ richt de aandacht op zichzelf en leidt niet naar de volle waarheid.
96
Todd voegt toe en haalt af van aan ál wat Jezus geleerd heeft. Zie noot 74.
97
Todd richt zich op engelen en verdiept zich in visioenen. Hij laat zich voorstaan op al deze dingen, hij is dé man: hij heeft Jezus écht
gezien, is hóger dan Paulus geweest in de hemel, etc. In al deze dingen richt hij zich op het bovennatuurlijke en op beleving, i.p.v. op Jezus,
het Hoofd van de Gemeente.
98
Todd beweerd dat Paulus hem dingen heeft verteld, maar Paulus zegt: al was ik het zélf die iets anders zou vertellen dan het evangelie van
Christus dat ik u verkondigd heb, geloof het niet! Todd zegt dat engelen hem deze dingen meedelen, tja, al was het een engel uit de hemel:
hij is vervloekt!
94
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krijgen aan de redding?99 Daarom moeten wij ál onze aandacht richten op wat we gehoord hebben, dan
zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat
op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf
ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de
woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? Welnu,
de komende wereld, waarover wij hier spreken, heeft Hij niet onder het gezag van engelen gesteld.
-

Wanneer mensen vertellen dat de beangstigende en vreemde manifestaties die zich voordoen van God
afkomstig zijn, bedenk dan:

2 Timotheus 1:7:
God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid.100
2 Thessalonicenzen 2:2,3, 9-10,15:
Verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door
ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door
niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het
geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. De komst van de
wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en
wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de
liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding,
zodat ze dwalen en de leugen geloven. […] Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie
waarin u door ons onderwezen bent, in woord of zendbrief.
-

Als mensen zeggen dat de (genezings)wonderen en tekenen tot grotere hoogten in het geloof brengen, of in
een echte wedergeboorte ervaring, bedenk dan:

Johannes 4: 48 en 12:37:
Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’
Ondanks de wondertekenen die Hij voor hun ogen gedaan had, geloofden ze niet in Hem.
Johannes 6:26:
Jezus zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood
gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat101, maar voor voedsel dat
niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die
volmacht gegeven.’
-

Als mensen ons beschuldigen dat we geen ‘kritiek’ mogen hebben op ‘Gods gezalfden’ en dat wij hen niet
mogen oordelen op hun woorden en daden, bedenk dan:

Deuteronomium 13:13-15,18:
Wanneer gij in een van de steden - die de HERE, uw God, u geven zal om daar te wonen- hoort zeggen: Er zijn
snode mannen [Belials-kinderen] uit uw midden voortgekomen, die de inwoners van hun stad tot afval
gebracht hebben door te zeggen: laten wij andere goden gaan dienen, die gij niet gekend hebt – dan zult gij
terdege onderzoek doen en grondig navragen102; en als het waar blijkt, als het vast staat, als deze gruwel in
uw midden bedreven is, dan zult gij de inwoners van die stad zeker slaan met de scherpte des zwaards,
door haar zelf met al wat daarin is en met haar vee door de scherpte des zwaards met de ban te treffen. want
dan luistert gij naar de stem van de HERE, uw God, om al Zijn geboden te onderhouden, die ik u heden
opleg – door te doen wat recht is in de ogen van de HERE, uw God.

99
Todd zegt dat God vindt dat de mensen nu wel genoeg van Jezus hebben gehoord, Hem kennen ze nu wel, God zou nu willen dat we horen
over de engelen. Engelen zijn echter volgens de Bijbel slechts dienende geesten om ons te helpen, niet om ons tot grotere openbaringen te
leiden. Jezus blijft ver boven hen verheven!
100
Je ziet de angst bij veel kinderen die bij Todd moeten komen, en ook bij mensen in de zaal is verwarring en vrees te zien. Todds geest is
niet een geest van liefde (mensen in elkaar moeten trappen) of bezonnenheid (grof en buitensporig gedrag).
101
De voorspoed die Todd brengt en predikt, is leugenachtig en tijdelijk: wat heb je aan je goudstof en je gouden tanden, als je voor Gods
troon verschijnen moet? Of aan al je auto’s en je dikke bankrekening? Aan al de engelen die je hebt ontmoet? Aan al je spirituele
belevenissen buiten Jezus Christus om?
102
Todd leert iets nieuws: het is nu tijd voor de engelen en reisjes naar de hemel, dit is niet Bijbels en dat mogen we zeggen, we moeten elk
bedenksel dat ingaat tegen Gods eigen Woord onderzoeken en krijgsgevangene maken van Christus, Wiens tong een tweesnijdens scherp
zwaard is.
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Spreuken 17:15:
Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beiden zijn de HEER een gruwel.
Spreuken 18:15:
Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.
Titus 1:9-11,13b:
En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in
staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen. Want er zijn
veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en misleiders, vooral onder Joodse gelovigen. Hun moet de
mond worden gesnoerd; ze richten hele families te gronde door uit schandelijk winstbejag de verkeerde
dingen te onderwijzen. Wijs hen daarom streng terecht, zodat ze een heilzaam geloof krijgen.
1 Timotheus 1:3-6, 19,20:
Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen en zich verdiepen in
verzinsels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties dan tot de vervulling van de taak
die God met het geloof gegeven heeft. Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een
zuiver geweten en een oprecht geloof. Sommigen hebben zich daarvan afgewend en zijn vervallen tot zinloos
gepraat.[…] Doordat sommigen hun geweten hebben verloochend, heeft hun geloof schipbreuk geleden.
Onder hen bevinden zich Hymeneüs en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd om hun te leren dat ze
God niet moeten lasteren.
Johannes 7:24:
Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.
Romeinen 16:17,18:
Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg
staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg, want zulke mensen dienen
niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze
argeloze mensen.
1 Korinthiërs 5:9-13:
Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers, maar dat betekent niet dat u
álle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan
zou u de wereld moeten verlaten. Wat ik bedoel is dit: u mag niet omgaan met iemand die zichzelf een
broeder of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is, een geldwolf, afgodendienaar, lasteraar,
dronkaard of uitbuiter. Met zo iemand mag u beslist niet eten.103 Waarom zouden we over buitenstaanders
oordelen? U hoeft toch alleen te oordelen over leden van de Gemeente? Over de buitenstaanders zal God
oordelen. Maar binnen de gemeente geldt: ‘Verwijder wie kwaad doet uit uw midden.’
Matheus 7:15-22:
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van
distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een
goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.
Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus
aan hun vruchten herkennen. <iet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de
hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij
zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw <aam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw <aam demonen
uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw <aam?”104
Lucas 6:46-49:
Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen Mij, maar doen jullie niet wat Ik zeg? Ik zal jullie vertellen op wie
degene lijkt die bij Mij komt, naar Mijn woorden luistert én ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het
bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming
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Todd noemt zich een broeder, maar hij is nog steeds een geldwolf een engelenvereerder (dus afgodendienaar), een lasteraar (hij lastert en
spot met God), oogt vaak dronken (of dat nou spiritueel is, of écht dronken, kunnen we niet zeggen, uitbuiter (hij zend brieven rond waarin
hij om geld bedelt voor zijn Fresh Fire Ministry), bovendien heeft Todd in het verleden vastgezeten voor ontucht, als hij werkelijk een
broeder was, zouden we dit niet meer noemen, vergeven is vergeven. Maar we geloven dat hij geen schaap is, maar een wolf.
104
De vruchten van de geest van Todd die via allerlei filmpjes te toetsen zijn, zijn o.a.: spotten, vloeken, geweld in Naam van God, valse
leerstellingen, leugens over genezingen die niet hebben plaatstgevonden, etc; qua uiterlijk: het recent toevoegen van tattoos en piercings in
zijn lichaam.
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kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. Wie wél
naar Mijn woorden luistert maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die een huis bouwde zonder
fundament, zodat het meteen instortte toen het water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’105
Efeze 5:3-6:
Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij
heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.
Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is – dat is allemaal afgoderij
– geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God.106 Laat u door niemand met loze
woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door Zijn toorn.
Ef. 5:7,10-14:
Gedraag u dus niet zoals zij. Onderzoek wat de wil van de Heer is. <eem geen deel aan de vruchteloze
praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te
schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat
openbaar wordt, is zelf licht.107
Kolossenzen 2:6-9:
Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als Uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en
gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw
hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd
en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in Hem is de goddelijke volheid
lichamelijk aanwezig.
1 Johannes 4:1,4-6:
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er
zijn veel valse profeten in de wereld verschenen.
U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want Hij die in u is, is machtiger
dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal
van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie
niet uit God voortkomt luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van
de dwaling herkennen.
-

Als mensen zeggen dat het verkeerd is een ‘profeet’ of een broeder/zuster tegen te spreken, of hem te
waarschuwen vanuit de Schrift dat ze fout zitten of worden verleid, omdat we immers liefde moeten
betonen, aangezien God liefde is; bedenk dan dat, wanneer wij iemand waarschuwen of aantonen dat hij of
zij fout zit, dit vanuit diepe overtuiging en vanuit Jezus’ liefde gebeurt, die ook Zijn volk waarschuwde als
ze dreigden het spoor bijster te raken:

Mattheüs 23:13-17 e.v. – 37:
Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het
koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet
toe. Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie verslinden de huizen van de weduwen en
zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over jullie zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Wee
jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te
winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in
het kwadraat. Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet
geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.” Dwaas zijn jullie en blind, wat
is nu van meer waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft?108 […] Jeruzalem, Jeruzalem, dat
de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je kinderen niet bijeen willen
brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.
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Als we een stevig fundament hebben om op te staan, namelijk Jezus Christus, dan zal ons geloof alle stormen doorstaan. Wordt ons geloof
niet gedragen door enkel dat Fundament, dan waait het met alle winden mee, tot het zal instorten… En bij de bouw van het geloofshuis
hebben we dus goed materiaal nodig, daarom mogen en moeten we dit materiaal ook toetsen, zodat de Geest niet in bouwvallen komt te
wonen en vertrekt.
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Todds taalgebruik en dat van z’n collega’s is platvloers, oppervlakkig en soms dubbelzinnig, gaat geregeld gepaard met gevloek. Ook
hebzucht is een positief onderdeel van Todds preken, i.p.v. dat het als afgoderij wordt gezien.
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De Statenvertaling heeft: bestraffen i.p.v. ontmaskeren.
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Todd is ook erg gericht op goud, i.p.v. op de Heer van het goud: engelen strooien goudpoeder, portemonnees worden wonderbaarlijk
gevuld, tanden veranderen in goud, etc.
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Handelingen 20:26:31:
Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben; ik heb immers
mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde
waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods Gemeente, die Hij
verworven heeft door het bloed van Zijn eigen Zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen
binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de
waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik
ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder tranen zonder ophouden heb terechtgewezen.
1 Korinthe 4:14,21:
Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Dus wat
wilt u? Moet ik met de stok naar u toe komen, of liefdevol en zachtmoedig?
2 Timotheus 4:2-4:
Predik het Woord; dring erop aan, gelegen of ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle geduld en
onderrichting. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen; maar
omdat hun gehoor verwend is, zullen zij naar hun eigen begeerte leraren om zich heen verzamelen. En zij zullen
hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels (verzinsels).
2 Korinthiërs 5:14,20:
Want de liefde van Christus drijft ons. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u
vermaande, in Naam van Christus vragen wij u: ‘laat u met God verzoenen!’
-

Als mensen beweren dat het Koninkrijk van God gepaard gaat met tekenen, bedenk dan wel dat Jezus zei:

Lucas 17:20-23:
En toen Hij door de Farizeeën ondervraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij
hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet met waar te nemen tekenen (uiterlijk vertoon). En men zal niet
zeggen: ‘Zie hier’ of ‘zie daar’, want, zie, het Koninkrijk van God is binnenin u. En Hij zei tegen Zijn
discipelen: Er zullen dagen komen waarin u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des mensen te
zien, en u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen: ‘Zie hier’ of ‘zie daar’ is Hij. Ga er niet heen en ga
er niet achteraan.
-

Als mensen over een bepaalde persoon beweren dat deze een speciale goddelijke zalving heeft ontvangen
(en dus moet je hem/haar wel geloven), en je bent zelf een werkelijk wedergeboren gelovige, bedenk dan:

1 Johannes 2: 19-27:
Zij [De antichristen] zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk
bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand
van hen bij ons hoorde. U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. Ik schrijf u niet omdat u de
waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent en omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt.
Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de
Vader en de Zoon niet erkent109. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent,
heeft ook de Vader. Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft
wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat Hij ons heeft
beloofd: het eeuwige leven. Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. Wat uzelf betreft: de
zalving die u van Hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar
waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals Zijn zalving u geleerd heeft.
-

Als een christen zoekt naar wonderen en tekenen, of wonderen en tekenen nodig heeft om te (kunnen) zien
Wie Jezus is, dan is er helaas iets niet goed in zijn/haar geestelijk leven, omdat de Heilige Geest álle dingen
leert en in de herinnering brengt van allen die werkelijk wederom geboren zijn:

Johannes 14:15-17, 21, 26, 29:
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere
Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, namelijk de Geest der waarheid, die de wereld niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

109
Todd erkent de Zoon niet, in die zin, dat hij beweert dat God het nu de tijd voor de engelen vindt, omdat de mensen Jezus allemaal al
zouden kennen.
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Wie Mijn geboden heeft én ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden
door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Maar de Trooster, de Heilige
Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, alles wat Ik u
gezegd heb. En nu heb Ik het u gezegd éér het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt.
Mattheus 16:16,17:
Simon Petrus antwoordde en zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zei:
Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de
hemelen is.
Johannes 6:28-40:
Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?’
‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus. Toen vroegen ze:
‘Welk wonderteken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen? Onze
voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten’ […]
‘Maar Ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u Mij gezien. Iedereen die de Vader Mij geeft zal bij
Mij komen, en wie bij Mij komt zal Ik niet wegsturen, want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat
Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft.[…]
Johannes 20:29-31:
Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch
geloven.’ Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor de ogen van Zijn leerlingen gedaan, die niet in dit
boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en
opdat u door te geloven leeft door Zijn <aam.110
Voor de leiders van de Gemeente van Jezus Christus is het misschien goed om eens [met de gemeente] stil
te staan bij de volgende cruciale punten:
1.

2.

3.

4.

Wat zijn de Bijbelse richtlijnen over engelen e.d.? (Mensen die bij Todd of soortgelijke ‘profeten’ zijn
geweest, spreken over bezoeken aan de derde of een nog hogere hemel, over ‘derde-hemel-openbaringen’,
lange gesprekken met engelen die namen dragen als Emma, Wind of Change, Promise, etc.)
Wat is een zuivere theologie over [contact met] de overledenen? (Mensen uit dit ‘profetische kamp’
hebben naar eigen zeggen gesproken met overleden gelovigen, onder wie Paulus, Abraham en David. Is dit
christelijk, of is het necromancy…)
Hoe verzorgen we pastorale begeleiding bij en degelijke uitleg over bizarre spirituele manifestaties?
(Er wordt melding gemaakt van magische, ongebruikelijke tekenen en wonderen tijdens kerkdiensten,
waaronder het plotseling verschijnen van goudpoeder, veren, edelstenen en olie. Tegelijkertijd vallen
mensen in aanbidding al schuddend en trillend op de vloer, ongecontroleerde stuiptrekkingen makend en
zich gedragend alsof ze zijn vergiftigd. Hoe kunnen we mensen beschermen tegen het misbruik van
zogeheten geestelijke manifestaties en demonische invloeden terwijl we tegelijkertijd ruimte willen laten
voor de waarachtige bovennatuurlijke werking van Gods Heilige Geest?)
Hoe zetten we een heldere ‘gebruiksaanwijzing’ op over het omgaan met valse leraren (die afgezet
zijn, maar) die zich (toch) blijven laten horen in de christelijke wereld? (Het verschijnen van Paul Cain,
de in ongenade gevallen voorganger, evangelist en profeet bij het Lakeland Revival in mei 2008 heeft in de
kerken in de VS voor opschudding gezorgd. Veel mensen voelden zich onbeschermd toen ze ervoeren dat
de kerkelijke leiders geen Bijbelse stappen ondernamen tegen het onchristelijke gedrag van deze
voorganger. Hoe kunnen we in de huidige roerige tijden voor de Gemeente lijnen trekken om de
gemeenschap van gelovigen te beschermen, terwijl we tegelijkertijd genade en (eer)herstel willen bieden
aan een valse prediker die zich bekeerd?)

Er zullen vast nog meer Bijbelteksten en punten zijn aan te halen, maar voor nu laten we het hierbij. We
wensen elke lezer van harte Gods zegen toe, dat Hij Zélf door de leiding van de Heilige Geest die in de
harten van Zijn kinderen woont, zal aantonen en onderscheiden wat uit Hem afkomstig is en wat niet.
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Het gaat dus niet om de vele wondertekenen die Jezus doet en deed, maar het gaat erom dat we geloven dat Hij, de Zoon van God, de
Messias is. En de wonderen die zijn opgeschreven in de Bijbel, zijn voldoende om dit te kunnen geloven en vervolgens door Zijn Naam te
leven.
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