Pas op voor de “Gemeente van Christus”
M.V., 25-9-2008; Update 11-8-2013

Gemeenten van Christus:
De onafhankelijke Gemeenten van Christus beweging (independent Churches of Christ movement) is een van de verscheidene verenigingen en denominaties die zich ontwikkelden van
Alexander Campbell, Walter Scott and Barton W. Stone’s restoration movement in de vroege
19de eeuw, ontworpen om de eenheid onder protestanten te promoten. Vele (maar niet alle) Gemeenten van Christus echter verschillen van de traditionele protestantse doctrine op twee gebieden. Velen houden de waterdoop en/of andere voorschriften (in plaats van redding door genade
door geloof alleen) als een vereiste voor redding (zie “Baptismal regeneration”, Redding door
werken). Sommigen geloven ook dat de hedendaagse Gemeenten van Christus de enige ware
kerken zijn op aarde, en dat zij hun geschiedenis letterlijk kunnen terugvoeren tot de eerste
eeuwse kerk in Jeruzalem.
(Bron: http://www.watchman.org/)
Positieve leerstellingen:









De Drie-eenheid is één God en drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De Godheid van Christus
De Godheid van de Heilige Geest
De lichamelijke opstanding van Christus
De Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en de ultieme bron van gezag.
Waterdoop enkel voor volwassenen
Een letterlijke hel bestaat
Satan is een letterlijk gevallen engel

Let op: de aangehangen leerstellingen kunnen soms wat verschillen van kerk tot kerk

Afwijkende leerstellingen:
 Ontkenning van de erfzonde! De oude ketterij van het Pelagianisme:
zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/erfzonde.pdf.
 Zij alleen zijn de énige ware Kerk.
 Voor de natie Israël is geen toekomst meer. Enkel voor het “geestelijke Israël”.
 Redding veeleer door werken dan door genade.
 Enkel hún waterdoop, door hún discipel uitgevoerd is geldig.
 Gelovigen kunnen hun redding verliezen.
 Dat je in dit leven niet kunt weten of je echt gered bent.
 Instrumentale muziek is een zonde; enz.
Ontkenning van de erfzonde:
http://www.gemeentevanchristus.be/Studies/studies/De%20erfzonde%20leer%20en%20de%20b
ijbel.htm. (Nieuwe link).
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En ook op deze Nederlandse site “Webbijbel”: De leer over de erfzonde http://www.webbijbel.nl/bijbelstudies/Studies algemeen/De leer over de erfzonde.htm.
Wat hier geleerd wordt is regelrechte ketterij! Het ondergraaft de betekenis van het Kruis.
Inhoudelijke kritieken op de zgn. “Gemeente van Christus” of “Kerk van Christus”:
 http://www.dtl.org/cults/treatise/c-o-c-1.htm
 http://www.dtl.org/cults/treatise/c-o-c-2.htm
 http://www.biblebelievers.com/david_martin/martin_church-christ.html
 http://www.carm.org/icc/icc_cult.htm
 http://www.av1611.org/kjv/ncv.html
 Over de erfzonde -- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/erfzonde.pdf
 101 Questions for Campbellites -- http://www.biblebelievers.com/Davis1.html
 Campbellism -- The Church of Christ Cult Refuted -http://www.starwire.com/partner/Article_Display_Page/0,,PTID43667%7CCHID152162%7
CCIID443442,00.html
 The Church Of Christ Is Preaching Another Gospel -http://www.comingintheclouds.org/religions/c_of_c.htm
 ICC -- http://www.carm.org/icc.htm
 Boston Church of Christ -- http://www.watchman.org/cults/boston.htm
 Over Max Lucado: http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/lucado/lucado.htm
Let op: Het Zoeklicht geeft maar liefst 40 boeken uit van Max Lucado!!

Info:
Gemeente van Christus België:

www.gemeentevanchristus.be/

Adressen Nederland:

http://www.gemeente-van-christus.org/Adressen/nlgem.html
http://www.webbijbel.nl/index.htm

Adressen Vlaanderen:

http://www.gemeente-van-christus.org/Adressen/vlgem.html

E-mail:

verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:

www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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