Pas op voor ‘God’s Kingdom Ministries’
en Dr. Stephen E. Jones
M.V., 11-10-2010
Christenen die het ernstig menen zouden niet bedrogen mogen worden door valse leraars, zoals deze Stephen E. Jones er een is. Toch gebeurt het frequent. Dat komt omdat velen niet serieus aan
bijbelstudie doen. Zij hebben gebrek aan kennis, overeenkomstig de toestand in Israël eertijds:
“Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israëls! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er … geen kennis van God in het land is” (Hosea 4:1, SV).
“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6, HSV).
En bovendien laten veel christenen zich graag de oren strelen, iets waar Paulus ons zo voor gewaarschuwd heeft:
“Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden zal oordelen bij
Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor
streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze zullen hun
oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienst ten volle” (2 Timotheüs 4:1-5).

Stephen E. Jones met zijn vrouw

Zijn website: http://www.gods-kingdom-ministries.org/biography.cfm
Voornaamste aberrante leringen:
► Britse Israëlvisie: http://www.israelite.ca/books/sjones/stephen_jones_page.html.
Zie antwoorden op mijn site:
Het Verbondsvolk Israël : wie zijn zij? Of de “Britse Israëlvisie”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verbondsvolk.pdf
Zie verder het onderscheid tussen Israël en Gemeente: http://www.verhoevenmarc.be/#Israel
► Universalisme, geen eeuwige hel, alverzoening:
http://www.christian-universalism.info/short-history-of-universal-reconciliation-ch4.html
http://www.gods-kingdom-ministries.org/coldfusion/Chapter.cfm?CID=250
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http://www.gods-kingdom-ministries.org/coldfusion/Chapter.cfm?CID=84
http://www.gods-kingdom-ministries.org/coldfusion/Chapter.cfm?CID=81
Zie antwoorden op mijn site:
Rubriek “Eeuwige Straf of Alverzoening”: http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm
Zullen alle mensen uiteindelijk gered worden? (Alverzoening):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening.pdf
Eeuwige Straf (de Hel) of Annihilatie?:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Eeuwige-Straf.pdf
De verschrikkelijke Hel: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hel.pdf
Universalisme en het woord “eeuwig”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/univers-aionios.pdf
Unitarisch Universalisme - christelijk of sekte?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf
Andere foute leringen die ik opmerkte (en zie vooral deze link : http://www.godskingdom-ministries.org/coldfusion/Chapter.cfm?CID=78 ):
-

Er bestaat een bekwaamheid om Gods stem te horen (extra-bijbelse openbaring),

-

het niet onderscheiden van oude en nieuwe verbond (OT en NT),

-

oudtestamentische gebruiken: feesten, tienden geven,

-

geen formele geloofsverklaring; hij is er blijkbaar tegen,

-

geen duidelijkheid omtrent de Drie-eenheid,

-

de apostelen verschilden van mening,

-

geen opgave van links om het verband van zijn website met anderen te kunnen onderscheiden,

-

enz.
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