Denominaties: is dit naar Gods wil?
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Samenstelling door M.V.

1. Voorbeeld van denominaties
Kerkelijke denominaties zijn kerkgenootschappen. Ze kunnen ook koepelorganisaties genoemd
worden: kerken georganiseerd onder koepelorganen. Hieronder nemen we als voorbeeld een schema
over georganiseerde evangelische kerken in Vlaanderen:

Denominaties

We onderscheiden hier vier denominaties: VVP, VEG, ECV en BEZ, onder de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Alliantie_Vlaanderen , 3-2-2020.
2. Bijbelse betekenissen van het woord “kerk”
Het woord “kerk” (of “gemeente”; Gr. ekklesia) wordt in de Bijbel op twee manieren gebruikt :
a. De kerk in zijn “universele” betekenis
De “universele” kerk verwijst naar het lichaam of de groep van alle geredde mensen van de gehele
wereld. Ze omvat allen die door Jezus’ bloed zijn verlost, hun zonden vergeven en in zijn geestelijke familie zijn geboren (Zijn geestelijk lichaam). Bijbelse voorbeelden van dit gebruik van de betekenis zijn:
Mattheüs 16:18; Efeziërs 1:22-23; 5:23, 25; Handelingen 2:47; Kolossenzen 1:18, 24; 1 Timotheus 3:15.
De “universele” kerk bestaat uit alle geredde mensen van de gehele wereld, omdat, wanneer God
mensen redt, Hij hen in de kerk plaatst, Zijn lichaam. In die zin is de kerk altijd enkelvoudig : één
lichaam (Romeinen 12:4-5).
b. De kerk in zijn “lokale” betekenis
De “lokale” kerk verwijst naar een congregatie van christenen in een regio die zich verenigd hebben
om samen te werken en te aanbidden. Volgens de Bijbel hebben ze een patroon van organisatie en
een werk dat ze moeten doen.
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In de Bijbel waren christenen niet alleen leden van het universele lichaam van Christus maar ze
hebben zich ook verenigd als lokale kerken. Hier zijn enkele voorbeelden:
Handelingen 8:1; 1 Korinthiërs 1:2; 1 Thessalonicenzen 2:14; Openbaring 1:4, 11; Galaten 1:2.
Merk op dat in deze lokale betekenis het woord “kerk” kan worden gebruikt in het meervoud : “kerken van Christus” (Romeinen 16:16). Congregaties bestonden op verschillende plaatsen, maar ze
waren door die plaatselijke opdeling niet godsdienstig verdeeld. Allen streefden hetzelfde patroon
na qua organisatie, doctrines, aanbidding, enz. Het onverdeelde Lichaam van Christus was op tal
van regio’s in de plaatselijke kerken vertegenwoordigd, en vandaar bv. de uitdrukking: “de gemeente van God die te Korinthe is”.
3. Het denominatieconcept van de kerk
Moderne denominaties omvatten groepen lokale kerken. Ze beweren dat er één universele kerk is,
maar ze voegen iets nieuws toe : de opdeling in denominaties, kerkgenootschappen. Al deze lokale
kerken zijn nu gegroepeerd in denominaties.
Elke denominatie is een aansluiting of confederatie bestaande uit een aantal lokale kerken. Elke
denominatie heeft zijn eigen naam, doctrines, organisatie, plan van aanbidding en vergaderen, enz.,
die haar onderscheidt van andere denominaties. Het zijn organisaties die méér zijn dan alleen lokale
kerken, maar minder dan de universele kerk.
4. Het denominationalisme verschilt van Gods plan
Gods plan omvat alle geredde mensen in één universeel lichaam, maar toch geassocieerd in lokale
kerken. Het denominationalisme verandert Gods plan door het concept van denominationale affiliaties, met hun eigenheden, toe te voegen. Denominaties waren onbekend in de Bijbel. Ieder christen
kan in zijn bijbel nagaan dat dit zo is. Ze vormen een toevoeging, een verandering in Gods plan.
5. Zijn denominaties naar Gods wil?
Denominaties zijn op zich geheel onbijbels. Ze horen niet te bestaan. Christelijke gemeenten horen
onafhankelijk te zijn, los van inmenging van koepels.
De praktijk bewijst duidelijk dat er veel bemoeizucht is door die koepelorganisaties. En ze zijn erg
afvallig, ze neigen naar oecumene, rooms-katholicisme, postmodernisme, centrerend gebed, contemplatieve invloeden, new-age invloeden, spiritueel pluralisme, veel teveel om op te noemen.
Dan zijn daar ook de zeer negatieve invloeden van de ETF (Evangelische Theologische Faculteit te
Leuven) en haar afgestudeerden die terechtkomen in de koepels.
ETF-Leuven : afslag richting hel ! Jonge mensen worden er geestelijk dood gemaakt
De ETF-Leuven is postmodern : afwijzing van absolute waarheid, spiritueel pluralisme,
consensusdenken, synthesedenken, moreel relativisme, vrijheid om uw eigen seksuele identiteit
te kiezen, geen goede of foute levensstijlen dan deze waarmee je instemt, open mysticisme en
spirituele exploratie, andere goden en religies bemoedigen spirituele groei, de kerk is een
evoluerend concept, etc. http://www.verhoevenmarc.be/cartoons11.htm#ETF

Al het opkomende verderf vind je daar terug en ze geven het met gezeag (!) door aan de onderliggende gemeenten, middels opleidingen, lectuur, retraites, leiderscursussen, enz. Die organisaties
betekenen beslist slechte omgang en slechte invloed. Iedere gemeente zou zich moeten bevrijden
van dit onbijbelse keurslijf !
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