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De Alphacursus bouwt aan  
de Eengemaakte Wereldkerk 

http://www.wayoflife.org/index_files/alpha_course_building_one_world_church.html ,  
23-7-2015, Update (sterk uitgebreid) 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

 
Nicky Gumbel, de ontwikkelaar van de Alphacursus, andermaal bij de paus 

 
De Alphacursus – een interkerkelijk evangelistisch programma – is fenomenaal gegroeid sinds zijn 
aanvang in de vroege jaren (19)90. Meer dan 18 miljoen mensen hebben deelgenomen aan het pro-
gramma in 169 landen, en het materiaal werd vertaald in 112 talen. 
De cursus ontstond in de charismatische Holy Trinity Brompton Anglicaanse kerk in London, Enge-
land, en zijn ontwikkelaar Nicky Gumbel1, zei dat hij een “sterke elektriciteit doorheen” zijn li-
chaam ervoer in 1994 toen de laughing2 revival uitbrak in de parochie. Eén persoon werd door de 
kamer geworpen en lag op de vloer te brullen en te lachen, een andere lag op de vloer met zijn voe-
ten in de lucht, lachend als een hyena, terwijl de anderen “dronken” waren. 
De Alphacursus omvat ook een “Heilige Geest Dag” met het objectief de deelnemers in een charis-
matische ervaring te brengen, inbegrepen “tongen”3. Gumbel zegt dat tongenspreken begint met een 
beperkte woordenschat en zich daarna “ontwikkelt” (Questions of Life, p. 147), maar uiteraard vin-

 
1 Nicky Gumbel (geb. 1955) is een verordineerd Anglicaans priester en “vicar”, van Duits-Joodse afkomst. (Wiki). 
2 Zie over dit verderf: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lachen.pdf .  
3 Grieks Glossa. Het woord betekent zowel tongen als talen. Voor het nieuwtestamentische fenomeen van spreken in 
talen bestaat vandaag de term glossolalie (glosso + lalein = talen spreken). Het gaat in feite over het spreken van echt 
bestaande buitenlandse talen. De term glossa, die in veel bijbels onterecht vertaald werd met “tongen” (zie b.v. NBG), 
wordt in het Nieuwe Testament altijd toegepast op echte talen (Openb. 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15), behalve 
waar het lid “tong(en)” werd bedoeld (zoals bv. in Hand. 2:3, Rom. 3:13). In de Herziene Statenvertaling (HSV) werd 
glossa altijd met “talen” weergegeven. Op de dag van Pinksteren (Hand. 2:4-6) werden echte talen gesproken door de 
discipelen. De uitdrukking “allerlei talen” (1 Kor. 12:10, 28) is enkel begrijpelijk indien glossa echte talen zijn. In 1 Kor 
14:9 is duidelijk dat glossa te maken heeft met woorden en dat kan men van extatisch gebrabbel niet zeggen. 

http://www.wayoflife.org/index_files/alpha_course_building_one_world_church.html
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lachen.pdf
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den we daar niets van terug in de Schrift. De apostelen hoefden geen cursus tongenspreken te vol-
gen om zich voor te bereiden op Pinksteren! 
De Alphacursus is een radicaal oecumenisch programma dat de eindtijdse Eengemaakte Wereldkerk 
helpt te bouwen.  
Gumbel zegt: “We moeten ons verenigen … de beweging van de Geest zal altijd kerken samen-
brengen. Hij zal dat doen dwars doorheen de denominaties en binnen de tradities … Mensen ‘labe-
len’ zichzelf of anderen niet langer” (Renewal, mei 1995, p. 16). 
Het hoofdartikel in de februari 1997 uitgave van Alpha News was: “Aartsbisschop prijst Alpha bij 
bezoek aan de paus…”. Dit artikel beschreef hoe George Carey, aartsbisschop van Canterbury, de 
Alphacursus aanprees tijdens een speech in Rome tijdens zijn officieel bezoek aan paus Johannes 
Paulus II in december van dat jaar. 
In mei 1997 woonden meer dan 400 katholieke leiders een Alpha-conferentie bij in Westminster 
Cathedral in London, om opgeleid te worden in het geven van Alphacursussen in katholieke paro-
chies. De samenkomst ontving de zegen van kardinaal Basil Hume, de hoogste katholieke official in 
Engeland (Alpha News, februari 1997, p. 1). 
In februari 2004, ontmoette Gumbel paus Johannes 
Paulus II. [Zie plaatje rechts]. 
In Juni 2012, sprak Gumbel op het International Eu-
charistic Congress in Dublin (van de katholieke kerk) 
over het onderwerp “Communion in Our Common 
Baptism” (Nicky Gumbel Speaks”, Alpha News, 25 
juni 2012). 
Rome leert de ketterij van wedergeboorte door de 
doop (baptismal generation), maar Gumbel vindt hier 
eenheid. 
Toen Gumbel gevraagd werd of de Alphacursus gebruikt werd om “katholieken te strikken”, ant-
woordde hij: “Nee! Als zij deelnemen aan Alpha dan zeg ik tot hen: ga niet naar Holy Trinity 
Brompton maar ga terug naar uw katholieke parochie. Ze maakt deel uit van de Kerk en ik hou van 
de hele Kerk” (“Alpha Male”, The Spectator, 12 dec. 2012).  
Eerder in 2012 verklaarde Gumbel het volgende: “Alpha is werkzaam in elke tak van de Kerk. Hij 
groeit het snelst in de Katholieke kerk. … de cursus is overal precies dezelfde ongeacht de denomi-
natie. … Wat ons verenigt is oneindig groter dan wat ons verdeelt. Wij focussen op wat ons ver-
enigt. Wij bieden de wereld een verenigd front aan. In elk verschillend deel van het lichaam van 
Christus – presbyteriaan, baptist, lutheraan, niet-denominationaal, katholiek, pentecostal, Bulgaars 
orthodox, Koptisch orthodox – Alpha doorkruist alle verschillen” (“The Alpha Course: An Interna-
tional Phenomenon”, WillowCreek.org, maart 2012).  

In juni 2014 ontmoette Gumbel paus Franciscus (zie www.alpha.org/catholic-context/stories/160 ) 
Op de mei 2015 Alpha Leadership conferentie te Holy Trinity Brompton, waren en sprekers zoals  
katholiek priester Raniero Cantalamessa, aartsbisschop (van Canterbury) Justin Welby, en (katho-
liek) kardinaal Vincent Nichols. (Ook de vrouwelijke prediker Joyce Meyer sprak daar). Nickey 
Gumbel opende de conferentie met een speech getiteld: “A Vision for a United Church” (een visie 
voor een verenigde kerk) waarin hij opriep tot eenheid met Rome. Hierna enkele citaten van Gum-
bel, genomen uit “Brief aan de redactie: Alphacursus-stichter, Nicky Gumbel, vraagt om oecumeni-
sche eenheid met Katholieke Kerk”, Lighthouse Trails, 28 mei 2015 (zie 
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17458  ): 
“Ultiem is eenheid niet leerstellig; ze is relationeel” 

“Eenheid is geen optie – Jezus bidt nog steeds voor onze eenheid – opdat de wereld één zal zijn”. 

http://www.alpha.org/catholic-context/stories/160
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17458
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“Eenheid betekent niet dat we overeenstemmen met alles – verschil is gezond. … Vroeger dacht ik 
dat als een deel van de kerk van mij verschilt, zij fout moeten zijn. Nu denk ik: ‘wow, zij zijn an-
ders dan ik, ik heb zoveel te leren van hen!” 
“Ik ben van de katholieke kerk gaan houden – als God hen dezelfde Geest heeft gegeven, wie zijn 
wij dan om God tegen te staan?” 
“Dezelfde Geest leeft in katholieken, orthodoxen, pentecostals en protestanten, en ook de anglica-
nen hebben dezelfde Heilige Geest Die in hen leeft. Dat is het wat ons één maakt!” 
“Eenheid betekent niet dat wij niet geïnteresseerd zijn in de Waarheid! De enige manier om waar-
heid te verkrijgen is door eenheid”. 

In deze verklaringen bracht Gumbel de onbijbelse principes van oecumenische eenheid: 
1. Ze is gebaseerd op een valse interpretatie van Johannes 17 en de zienswijze dat Jezus bad voor de 
eenheid van allen die zich christen noemen. 
2. Ze is een eenheid in diversiteit in plaats van een eenheid in gezonde leer. 
3. Ze is onzorgvuldig met betrekking tot de definitie van een christen. Ze neemt aan dat alle belij-
dende christenen, inbegrepen dezen met een vals evangelie, ware christenen zijn die de Geest van 
God hebben. 
4. Ze is een eenheid gebouwd op relaties. 
5. Ze beweert bezorgd te zijn over waarheid, maar dat blijkt een valse claim te zijn, vermits waar-
heid op het tweede plan komt na eenheid. 
Het Alphaprogramma heeft een brede oecumenische acceptatie bereikt omdat het leerstellig zwak 
is. Het verwijst naar redding, het kruis, de dood van Christus, enz., op zo’n vage manier dat valse 
leer niet wordt weerlegt. Bijvoorbeeld, het zegt dat redding “door genade” is maar het zegt niet dat 
redding door genade ALLEEN is, door geloof ALLEEN, door het bloed van Christus ALLEEN, 
zonder werken of sacramenten. Uiteraard bevat de cursus geen hint van veroordeling van Rome’s 
grote ketterijen en godslasteringen.  
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