Een ernstige waarschuwing voor
“New Covenant Ministries International”
(NCMI)
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
M.V 14-3-2010

“Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn,
die heimelijk verderfelijke ketterijen zullen invoeren. Ook verloochenen zij daarmee de Heere, Die
hen gekocht heeft, en brengen een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg
van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen” - 2 Petrus 2:1-2
Vandaag worden kerken door het NCMI verleid, zogezegd om hun ouderlingen efficiënt toe te rusten en om betere resultaten te bereiken (Link). NCMI is een “translokaal, apostolisch/profetisch
team” met bedieningen “voor het bouwen van sterke lokale kerken”. Zij zijn verwant met Vineyard
en beoefenen ook het occulte “intimate worship” van Vineyard (Link 1, Link 2, Link 3).
Voorbeelden van zo’n NCMI-gerelateerde (lees: take-over) kerken: Link 1, Link 2, enz.
Zij zijn ook in Nederland sterk actief. Link 2, Link 2, Link 3, Link 4, enz.
Het is uiterst gevaarlijk om in zee te gaan met de dwaalpredikers van deze in wezen Vineyardbediening.
Outhou dit:
1. Er zijn geen apostelen vandaag: Hoeveel Apostelen waren er? of PDF
2. Er zijn geen profeten vandaag: Zijn er nog Profeten vandaag? of PDF
3. Er zijn geen wonderlijke tekengaven vandaag: Het ophouden van de Wonderlijke Gaven of PDF
4. Genezing is NIET in de verzoening begrepen: Is Genezing in de Verzoening begrepen? of PDF
Op de site van één NCMI-gerelateerde kerk worden volgende afvallige schrijvers aangeprezen:
“sexpert” Mark Driscoll, Derek Prince, Bill Hybels, J.I. Packer, Rick Warren, Nicky Gumbel (Alpha cursus), Bruce Wilkerson, Joyce Meyer, en E.H. Peterson (The Message) enz... Dezen zijn van
allerlei pluimage: Emerging Church, Word-Faith, Purpose Driven, Pinkster, enz. Vineyard is immers oecumenisch!
In zee gaan met NCMI is de deur open zetten naar een take-over en ondergang van uw plaatselijke
kerk! Het zijn parasieten die de kerken insluipen met mooi lijkende beloften maar die het hele lichaam verzieken. Een Trojaans Paard!
Zie aansluitend hierbij:
De Vineyard Beweging - Hun leiders en doctrines : DOC of PDF
Een bezoek aan de Vineyard Kerk : DOC of PDF
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