


55. De KENMERKEN 
van een SEKTE!



Wat is een sekte?

Een sekte is een godsdienstige beweging die afwijkt van 
een grotere godsdienstige gemeenschap. Wordt vaak 
gesticht door een charismatisch leider die een nieuwe 
leer verkondigt, deze leer gaat meestal boven de bijbel 

en de leider van de sekte wordt soms aanzien als de 
nieuwe messias. 

De leider laat zich niet in vraag stellen door zijn 
achterban. De sekteleden hebben verplichtingen tov de 
sekte en worden hier streng op gecontroleerd, de term 

vrije wil is meestal ver te bespeuren.
Bron: https://www.encyclo.nl/lokaal/10978&page=6



Wanneer is een kerk een sekte?

Er zijn volledige sekten. Er zijn ook groepen met 
sektarische kenmer ken, terwijl ze toch nog aan de 
kern van het evangelie vast houden. Of soms zijn 

er slechts sektarische neigingen.

Een kerk is vals als het ware evangelie er niet 
wordt gepredikt. Dat betekent nog niet 

automatisch dat zo'n kerk een sekte is. Dan 
moeten er ook andere kenmerken zijn.



De kenmerken van een sekte:

1. Het bijbelse evangelie wordt niet gebracht

Het evangelie geeft antwoord op twee vragen. 
Wie is Jezus en wat moet ik doen om behouden te 

worden. Als je op deze vragen niet het goede 
bijbelse antwoord geeft, dan breng je een ander 
evange lie. Het kenmerk van sekten is dat ze een 

ander evangelie bren gen.

Bron: http://www.internetbijbelschool.nl/transfer/baslgemB.htm



Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van 
Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, 
naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al 

zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en 
het Evangelie van Christus willen verdraaien. 

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een 
evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u 

verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al 
eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als 

iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u 
ontvangen hebt, die zij vervloekt.

Galaten 1:6-9 HSV



O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de 
waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie 

Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd 
alsof Hij onder u gekruisigd was? 

Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de 
Geest ontvangen uit de werken van de wet, of 

uit de prediking van het geloof? Bent u zo 
dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat 

u nu eindigen met het vlees? 
Galaten 3:1-3 HSV



2. Ze beschouwen zich als de enige ware kerk, buiten hun groep is er geen behoud. 

Iedereen, elke christen, moet zich bij hen aansluiten. Alle andere 
kerken en gemeenten zijn in hun ogen valse kerken. Buiten hun 

groep, kerk, organisatie is er geen behoud mogelijk.

Als je weggaat, als je breekt met hun organisatie, dan ga je verloren. 
Er zijn stadia in de mate waarin dit kenmerk voorkomt. De gedach te 
"wij zijn het, wij zijn de enige, de ware" is nog minder ernstig dan 

het "buiten onze groep is er geen behoud mogelijk.

Men ontmoedigt contact van de leden met alle andere christenen, 
tenzij om zielen te winnen voor de eigen groep. Vaak zie je ook 

aandrang om de natuurlijke banden (b.v. die van familie) door te 
snijden. De isolatie is een middel om de greep op de groep 

maximaal te houden.



Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde 
drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en 

wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
1 Johannes 4:18 HSV

En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de 
priesters, de bevelhebber van de tempel wacht en de 
Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk 
onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden 
verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en 
zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het 

was al avond. 
Handelingen 4:1-3 HSV



Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de 
deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit 
vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij 

stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!
Johannes 20:19 HSV

En er gebeurden door de handen van de apostelen veel 
tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen 

eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de 
anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, 

maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er 
steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, 

menigten van zowel mannen als vrouwen,
Handelingen 5:12 - 14 HSV



3. Autoritair/charismatisch leiderschap

De persoon van de leider staat vaak centraal, de mensen zijn 
in de ban van de leider, de leider wordt gezien als de gezalfde 

des Heren, de profeet van God, de vertegenwoordiger van 
Christus op aarde, etc. En op grond daarvan wordt hem in de 

praktijk en soms zelfs in theorie onfeilbaarheid toegeschreven

De leiders dulden geen enkele kritiek of tegenspraak. Ze 
leggen geen verantwoording af. Ze kunnen niet ter 

verantwoording worden geroepen op grond van de bijbel. 

Bij de geringste kritiek word je er onmiddellijk uitgezet. De 
leider wordt soms gezien als "de gezalfde des Heren" en daar 

mag je geen kritiek op hebben.



Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat 
dit onze zoon is en dat hij blindgeboren is, maar hoe hij 
nu ziet, weten wij niet, of wie zijn ogen geopend heeft, 
weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hemzelf, hij 

zal voor zichzelf spreken.  

Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor 
de Joden; want de Joden waren al overeengekomen 

dat, als iemand zou belijden dat Hij de Christus was, 
hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom 

zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het 
hemzelf.

Johannes 9:20 - 23 HSV



En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een 
leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: 

Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want 
niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.

Johannes 3:1 - 2 HSV

En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was 
(maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam 
van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging 

en nam het lichaam van Jezus weg.  

En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) 
kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 

honderd pond.  Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het 
in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de 

Joden is bij het begraven.
Johannes 19:38 - 40 HSV



4. Toevoegen aan de bijbel/de Bijbel wordt weggeduwd

De opinie van de leiders wordt boven de bijbel gesteld. Vaak 
zie je ook manipulatie via profetie. De stem van de leider 

wordt op die manier tot de stem van God zelf gemaakt. Men 
probeert de leden afhankelijk te maken en te houden. 

Afhanke lijk van de leider, de organisatie. Eigen oordeel, 
toetsen aan de bijbel (naar Hand. 17:11), wordt ontmoedigd

De bijbel wordt opzij geduwd door zogenaamde profetieën 
of andere veronderstelde directe openbaringen. Als de bijbel 

al wordt ge bruikt dan op een irratione le wijze. De teksten 
worden niet op logische wijze uitgelegd, vanuit het verband 

en het geheel van de bijbel



5. Financiële ondoorzichtigheid

De leider of de leiding beheren het geld. Het beheer is 
ondoor zichtig, er wordt geen openheid gegeven, er 

wordt geen verant woording afgelegd, er is geen 
onafhankelijke controle op de boekhouding. Meestal 

leven de leiders er goed van.

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één 
haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één 

hechten en de ander minachten. U kunt niet God 
dienen en de mammon.

Mattheüs 6:24 HSV



6. Regelzucht/onbijbelse regels en wetten

Vaak is er de drang om het persoonlijke leven tot in details te regelen. 
Vaak gaat dit gepaard met allerlei onbijbelse menselijke wetten.

Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën 
uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: Waarom 

overtreden Uw discipelen de overlevering van de 
ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij 

brood gaan eten. 

Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom 
overtreedt ook u het gebod van God door uw 

overlevering? 



God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: 
Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Maar 

u zegt: Wie maar tegen vader of moeder zegt: Het is 
bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen 

krijgen, en zijn vader en moeder niet zal eren, met hem 
is het in orde . En zo hebt u door uw overlevering het 

gebod van God krachteloos gemaakt. Huichelaars! 

Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: Dit 
volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de 

lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 
maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen 

onderwijzen die geboden van mensen zijn . 
Mattheüs 15:1-9 HSV



Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn 
discipelen: De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn 
gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat 

zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in 
acht en doe het ; maar doe niet overeenkomstig 
hun werken, want zij zeggen het, maar doen het 

zelf niet. 

Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en 
moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de 

schouders van de mensen; maar zij willen die zelf 
met geen vinger verroeren. 

Mattheüs 23:1-4 HSV



Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, 
ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te 

veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de 
kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen 

met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok 
hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor 

hen die van de besnijdenis waren.  

En ook de andere Joden huichelden met hem 
mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun 

huichelarij liet meeslepen.
Galaten 2:11 - 13 HSV



Ben ik dan uw vijand geworden door u de 
waarheid te zeggen? 

Galaten 4:16 HSV

Sta dan vast in de vrijheid waarmee 
Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u 

niet weer met een juk van slavernij 
belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u 

zich laat besnijden, Christus u van geen nut 
zal zijn. 

Galaten 5:1-2 HSV
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