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Sola Experientia : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sola-experientia.pdf
Sola Narcigesis : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/sola-narcigesis.pdf
Nebula Scriptura : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nebula-scriptura.pdf
Vertaling door M.V.

1. Geloof in een open canon, in plaats van een gesloten canon, als het Woord van God. De canonieke bijbelse tekst plus iets anders. Zie Plura Scriptura.
2. Ongeloof in, verloochening, ontkenning, veronachtzaming, kleinering en deconstructie van de
Bijbel enerzijds, terwijl anderzijds het verlenen van goddelijk gezag aan “heilige teksten”, “geinspireerde” verhalen en/of persoonlijke openbaringen.
3. Aanvullen van de Bijbel met “heilige” geschriften die beschouwd worden als van gelijke of superieure geestelijke waarde als de heilige Schrift. Genres van geschriften waaraan goddelijk gezag verleend wordt zijn: apocriefe, pseudografische en gnostische geschriften; oude mythologieën, folklore en legenden; astrologische of zodiakale verbeelding; science fiction (ufo’s, buitenaardse visitaties, enz.); magische en alchemistische geschriften; psychologische (Jungiaans),
antropologische, sociologische en filosofische geschriften; wetenschappelijke en pseudowetenschappelijke theorieën; de geschriften van verschillende mystici; verhalen van orakels en geesten van het spiritisme; de mayakalender; traditionele kennis van de vrijmetselarij; inspirationele
literatuur; moderne speculatieve geschriften, inbegrepen sprookjesachtige verhalen, fictie en alle
andere quasi-spirituele bronnen.
4. Het herzien, veranderen, toevoegen of schrappen van bijbelse teksten om de Bijbel cultureel
relevant te maken, middels het incorporeren van nieuwe taal en terminologie in nieuwe bijbel1

vertalingen, waardoor de echte betekenis van de Schrift geherdefinieerd en verward wordt. Zie
Nebula Scriptura.
5. Een geloof in de evolutie van menselijke spiritualiteit die noodzakelijk maakt dat de Bijbelse
tekst (Waarheid) ook moet veranderen door het incorporeren van evoluerende menselijke ontdekkingen van “spiritualiteit”.
6. De suprematie van de canonieke bijbelse tekst degraderen in alle zaken die behoren tot het leven
en de godsvrucht (2 Petrus 1:3), terwijl men geestelijke inspiratie betrekt uit alternatieve bronnen van “spiritualiteit”.
7. De noodzaak van gehoorzaamheid aan de canonieke bijbelse tekst degraderen (1 Petrus 4:17),
terwijl men goddelijk gezag verleent aan andere bronnen van spiritualiteit en men spitsvondig
eigen ideeën van toepassing brengt op het christelijke geloof.
8. Geloof in een open en inclusieve rol van geloof die het traditionele begrip van de traditionele
canon omver gooit. De canon omver gegooid.
9. De ontwikkeling van nieuwe doctrines, theorieën en praktijken gebaseerd op de leringen van
extra-canonieke bronnen.

NOTE: This post is authored by several members of the Discernment Research Group, including Pastor Larry DeBruyn
and Sarah Leslie, along with Pastor Ken Silva of Apprising Ministries. This is part of a joint project to develop a descriptive vocabulary for the new doctrines, practices and heresies of the emerging evangelical church.
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