Ga weg uit een valse kerk!
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Samengesteld door M.V. Updates 26-9-2012; 12-9-2018 (uitbreiding)

Er komt een tijd dat een mens een valse kerk moet verlaten. Deze valse kerk kan bijvoorbeeld de
Rooms-katholieke kerk zijn, maar ook eender welke andere kerk/gemeente die de fundamenten van
het christelijk geloof tegenstaat óf die allerlei valse en buitenbijbelse leringen promoot.
Dat geldt dus ook voor kerken - meestal met charismatische input - die de mensen bedriegen met
valse profeten en dito profetieën, valse zieners, valse genezers, valse wonderdoeners, Schriftontkrachters en -vervalsers; waar de vrouwen de plaats innemen van de man, waar er extase is, verlies
van zelfbeheersing, waar door handoplegging allerlei demonische belastingen optreden, waar ook
vele zieken worden ontgoocheld en geld afgetroggeld, om de leiders een rijkelijk leven te bezorgen!
Sommigen menen dat zij daar moeten blijven. Ook al zijn zij nog maar net iets gaan onderscheiden
van het bedrog dat hen in de greep had, en hebben zij nog geen geestelijke maturiteit, toch hoor ik
sommigen zeggen: “God heeft mij geroepen om in die kerk te blijven, om getuigenis te geven”, of
“ik voel dat ik daar moet blijven”.
Maar daar blijven is gewoon geen optie. Men kan in een valse kerk 1° niet groeien en tot wasdom
komen, en bovendien 2° door aanwezig te blijven op zo’n plaats, geeft men een indirecte goedkeuring aan wat er in die kerk wordt geleerd en gedaan. Enkel door God te gehoorzamen, en door weg
te gaan, zal uw positie duidelijk worden, en dan pas kan u een Goddelijk getuigenis beginnen uitstralen.
U kan vanalles denken of voelen, maar het zijn de principes in Gods Woord die ons moeten sturen:
2 Korinthiërs 6:14-18
Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met
de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial*, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat
samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende
God; gelijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder [hen] wandelen; en Ik zal
hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt
u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een
Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.
* Belial is een andere naam voor Satan.
In alle afvallige kerken heerst de Satan – zoals in bv. charismatische/pinkster, postmoderne, oecumenische, emerging, new age gestuurde en contemplatieve kerken. De Satan heerst niet enkel in
rasechte sekten, zoals bv. bij Jehovah’s getuigen, maar evenzeer in het brede christelijke getuigenis
op aarde. Openbaring bespreekt profetisch het hele kerktijdperk – merk dan op hoe daarin gewag
wordt gemaakt van Satans leiding in kerken: Openbaring 2:9, 13, 24:
 Aan de kerk in Smyrna: “…zij zijn namelijk een synagoge van de satan” (2:9).
 Aan de kerk in Pergamus: “Ik … weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is
… bij u, waar de satan woont” (2:13).
 Aan de kerk in Thyatira: “Maar Ik zeg tegen u … [die] de diepten van de satan niet hebben
leren kennen” (2:24).
Zie hierover meer in “Het tijdperk van de Gemeente”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gemeentetijdperk.pdf
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Jesaja 52:11 gelinkt aan 2 Korinthiërs 6:17:
Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar*, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van
hen, reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt! (Jesaja 52:11)
Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat
onrein is, en Ik zal u aannemen. (2 Korinthiërs 6:17 - hier haalt Paulus Jesaja 52:11 aan).
* Van Babel in Chaldea (zie Jesaja 48:20), maar ook het geestelijke Babel. Paulus past dit vers toe
op allen die goddeloos wandelen: ongelovigen, afvalligen, naamchristelijke onreinen, allen die vallen onder Mattheüs 7:21-23, en allen die in de eindtijd deel zullen hebben aan de universele wereldkerk, de “hoer” (Openbaring hoofdstukken 17 en 18), waarvan de grondslag vandaag reeds gelegd
wordt door allen die meer liefde voor de duisternis hebben dan voor de waarheid (Johannes 3:19).
Efeziërs 5:11
“En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook
veeleer”.
1 Timotheüs 6:3-5
Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze
Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet
niets … Wijk af van dezulken.
Ketterse mensen die de Bijbelse waarheid verwerpen, moeten radicaal afgewezen worden, niet omarmd! Zie verder Romeinen 16:17; 2 Thessalonicenzen 3:6, 14; 2 Timotheüs 2:15-22; Titus 3:10; 2
Johannes 9-11.
En met hardnekkigen, die de waarheid tegenstaan, moeten wij geen discussies/debatten voeren:
“Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op
enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren” (Mattheüs 7:6).
Wanneer dan iemand zegt: “ik blijf in de XXXX-kerk om daar getuigenis te geven, maar ik ga niet
openlijk hun leer en praktijken afkeuren, maar zal slechts een stil getuigenis geven”, hoe gaat dat
dan? Als u stilletjes naar de mensen gaat, en hen de hele waarheid vertelt, dan zal u buiten gezet
worden, niet? En bovendien, wat voor getuigenis is het wanneer u naar hun samenkomsten gaat en
daar gemeenschap hebt met hun valse praktijken en boze werken? Wat geeft u aan wanneer u deelneemt aan avondmaal of communie? Daarom is het dat de Schrift zegt: “gaat uit het midden van
hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is” (2 Korinthiërs 6:17).
Zolang u onder hen blijft geeft u een verkeerd signaal, een signaal dat tegen de reine waarheid ingaat. U toont dan uiterlijk dat u deel uitmaakt van hun gemeenschap en dat u het eens bent met wat
zij leren en doen. Het is dus essentieel dat u weggaat. Indien u werkelijk wedergeboren bent uit de
Geest van God, kan u daar niet blijven. Tracht met anderen te vergaderen, die de waarheid in Christus wèrkelijk liefhebben, op de grondslag van de Schrift.
De vreze des Heren is het kwade te haten. God haat zonde
Psalm 5:6 Gij haat alle werkers der ongerechtigheid.
Psalm 11:5 De HEERE proeft de rechtvaardige; maar de goddeloze, en hem, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.
Psalm 26:5 Ik haat de vergadering der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet.
Psalm 31:7 Ik haat hen, die op valse ijdelheden acht nemen, en ik betrouw op de HEERE.
Psalm 45:8 Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid
Psalm 97:10 Gij liefhebbers des HEEREN! haat het kwade.
Psalm 101:3 Ik haat het doen der afvalligen, het zal mij niet aankleven.
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Psalm 119:104 Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden.
Psalm 119:113 Ik haat de kwade ranken, maar heb Uw wet lief.
Psalm 119:127-128 Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud, ja, meer dan het fijnste
goud. Daarom heb ik alle Uw bevelen, in alles, voor recht gehouden; maar alle valse pad heb ik
gehaat.
Psalm 119:163 Ik haat de valsheid, en heb er een gruwel van; maar Uw wet heb ik lief.
Spreuken 6:16-17 Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen, een valse tong …
Spreuken 8:13 De vreze des HEEREN is, te haten het kwade.
Spreuken 13:5 De rechtvaardige haat leugentaal; maar de goddeloze maakt zich stinkende, en
doet zich schaamte aan.
Spreuken 15:9 De weg van een goddeloze is voor de HEERE een gruwel.
Amos 5:15 Haat het boze, en hebt lief het goede.
Romeinen 12:9 Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede
Hebreeën 1:9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat.
Judas 23 U moet ook haten het kleed dat door het vlees bevlekt is.
Openbaring 2:6: dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.
Openbaring 2:15: die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.
Lees het voorbeeld van Josia in 2 Koningen 22 & 23 en 2 Kronieken 34 & 35! Josia was een man
uit één stuk, geen compromiszoeker, geen veinzer.
Lees over het leven van Josia ook dit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Josia.pdf.
Afscheiding van dwaling en de dwalende is nodig voor het geestelijk welzijn en de dienstbaarheid
van de gelovige: “Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden” (1 Korinthiërs 15:33).

Lees verder:
o Over afscheiding, afzondering: http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm
o

God heeft de zondaar lief?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LoveSinner.pdf

o Een vriend zijn van zondaars?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vriendZondaars.pdf
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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