


v6. De VLOEK van 
een ANDER 
evangelie!



B1. Gelovig of ongelovig

- Wat geloof je?
- Een probleem….zonde & een oplossing……Jezus!
- Je moet opnieuw geboren worden!

B2. Hoe word je een KIND van God?

- Waarom moet je opnieuw geboren worden?
- Niet iedereen die beweert een christen te zijn is dit ook!
- Hoe wordt je dan opnieuw geboren?
- Een doop in water en in de Geest

B55. De KENMERKEN van een SEKTE

- Wat is een sekte?
- Wanneer is een kerk/gemeente een sekte?
- Wat zijn de kenmerken van een sekte?
- De duivel probeert je te binden met religieuze banden 



Wat betekent het Evangelie?

De 4 basisfeiten van het Evangelie:

1. Jezus werd voor onze zonde aan de kruisdood 
overgeleverd door God de Vader

2. Jezus werd begraven

3. God wekte Hem op de derde dag uit de dood op

4. Wij ontvangen vergeving van zonde 
(rechtvaardiging) door deze feiten te geloven



Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, 
dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, 
waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u 
eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij 

dat u tevergeefs geloofd hebt. 
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook 

ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze 
zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij 

begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, 
overeenkomstig de Schriften,

1 Korinthe 15:1 - 4 HSV



Een gezonde Geestelijke geboorte!

1. Bekering
2. Geloven en belijden
3. De (volwassen) waterdoop
4. De doop in de Heilige Geest

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw 

geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God 
niet zien. 

Johannes 3:3 HSV



De vloek van een ander Evangelie!

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



Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan 
één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als 
een kuise bruid aan hem geven. Alleen vrees ik dat, 

zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen 
werd, uw gedachten worden weggelokt van de 
oprechte en zuivere toewijding aan Christus. 

U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat 
iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij 

hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een 
ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt.

2 Korinthe 11:2-4 NBV



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 dwalingen van de satan:

- Een Jezus plus evangelie, Jezus alleen is niet 
genoeg meer voor deze groepen. Vaak een 
zogenaamde “profeet” aannemen. (Verering van 
personen)

- Ontkennen dat Jezus volledig God is (Jehova 
getuigen)

- Pure hoogmoed van “wij zijn de beste 
kerk/gemeente”

- Wetticisme (sabbat, Joodse feesten, wet van Mozes) 



- Misbruik maken van de genade van God 
(hypergrace)

- Ontkennen dat de gaven van de Heilige Geest en 
tekenen en wonderen nog voor vandaag de dag 
zijn.

- Een extra boek naast de Bijbel erbij of de Bijbel 
zodanig aanpassen naar je eigen leerstijl (bijv. 
boek van Mormon, ultra-bedelingenleer)

- Het ontkennen van de komende eindtijd 
(preterisme)



Wat is een vloek?

1. tot onheil strekkende uitspraak met magische kracht, 
onherroepelijke verwensing, onder aanroeping van een 
goddelijke macht: een vloek uitspreken (over iemand of 

iets); er ligt een vloek op dat huis, het brengt ongeluk 
aan;

2. omstandigheid die rampen veroorzaakt: de vloek van 
de alcohol;

3. godslastering; in een vloek en een zucht, in een 
ommezien, zonder moeite.

https://www.ensie.nl/oosthoek/vloek



Christus heeft ons vrijgemaakt van de vloek!

Want allen die uit de werken van de wet 
zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers 

geschreven: Vervloekt is ieder die niet 
blijft bij alles wat geschreven staat in het 
boek van de wet, om dat te doen. En dat 
door de wet niemand gerechtvaardigd 
wordt voor God, is duidelijk, want de 
rechtvaardige zal uit het geloof leven. 



Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: 
De mens die deze dingen doet, zal daardoor 
leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de 
vloek van de wet door voor ons een vloek te 

worden, want er staat geschreven: 

Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 
opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus 

tot de heidenen zou komen, en opdat wij de 
belofte van de Geest zouden ontvangen door 

het geloof. 
Galaten 3:10-14 HSV



Een weerlegging op de ultra-bedelingenleer

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, 
als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die 

het Woord van de waarheid recht snijdt. 
2 Timotheüs 2:15 HSV

- De bedelingenleer werd populair  door mannen als John Darby en 
Cyrus Scofield, later kwam dit in Nederland door Johannes de Heer.

1. onschuld

2. geweten

3. menselijke regering

4. belofte

5. wet

6. genade

7. koninkrijk



Paulus zou volgens de ultra bedelingenleer een ander Evangelie prediken dan Jezus

Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van 
God aan de heidenen gezonden is, en die zullen 
luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de 

Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 

En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen 
gehuurde woning, en ontving allen die naar hem 

toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God 
en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, 

met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.
Handelingen 28:28-31 HSV



De ultra bedelingenleer zegt dat er maar een paar brieven van Paulus voor 
ons Christenen vandaag de dag is…….

- Een scheiding tussen Joden en heidenen waardoor 
bijvoorbeeld het zendingsbevel alleen voor de Joden in de 
eindtijd zou zijn….

- Geloven niet in de gaven van de Geest want het koninkrijk 
komt straks pas.

- Alverzoening want Paulus zou het niet hebben over de hel. 

- Ze vinden de waterdoop niet meer nodig want dit zijn werken 
ipv geloof.

- Het “onze Vader” kan niet meegebeden worden want dat zou 
alleen voor de Joden zijn……



Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in 
het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door 

hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die 
met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus 

was, vervreemd van het burgerschap van Israël en 
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de 

belofte. 

U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 
Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf 

was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. 

Alle brieven zijn voor wedergeboren Christenen! (Jood en heiden zijn nu 1)



En door de tussenmuur, die scheiding 
maakte, af te breken, heeft Hij de 

vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, 
namelijk de wet van de geboden, die uit 

bepalingen bestond , opdat Hij die twee in 
Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen 

en zo vrede zou maken, en opdat Hij die 
beiden in één lichaam met God zou 

verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 
vijandschap gedood heeft. 



En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede 
verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die 

dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden 
door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u 
dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van 

God, gebouwd op het fundament van de apostelen en 
profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen 
is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, 

verrijst tot een heilige tempel in de Heere; op Wie 
ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, 

in de Geest.
Efeze 2:11-22 HSV



Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw 
hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft 

opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart 
gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt 

men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in 
Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 

Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en 
Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij 
is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die 

de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig 
worden. 

Romeinen 10:9-13 HSV



Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, 
beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem 

bevonden te worden in vrede en beschouw het geduld 
van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde 

broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u 
geschreven heeft, zoals ook in alle brieven, wanneer hij 

deze dingen ter sprake brengt. 

Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te 
begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige 

mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de 
andere Schriften. 

2 Petrus 3:14-16 HSV

Petrus verwijst juist naar de brieven van Paulus!


