Sta voor leerstellige zuiverheid:
Dwaling berispen en je ervan afscheiden!
Rom. 16:17

1 Kor. 15:33
2 Kor. 6:14-18
2 Kor. 11:1-4

Gal. 1:6-9

Efez. 5:11
2 Thess. 3:6
2 Thess. 3:14-15
1 Tim. 1:3
1 Tim. 6:3-5
2 Tim. 2:19-21

2 Tim. 3:5
2 Tim. 4:3-4

Titus 3:10-11
2 Joh. 1:7-11

Judas 1:3
Openb. 2:6
Openb. 2:15

“En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die
onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het
onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af”.
“Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden”.
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, … Ga daarom uit hun
midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan”.
“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo
misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud
die in Christus is”.
“… 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. … Als iemand u een evangelie verkondigt anders
dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt”
“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar
ontmasker ze veeleer”.
“… dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt”.
““Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord … maak hem als zodanig
bekend …”
“Herinner u eraan … om sommigen te bevelen geen andere leer te
onderwijzen”.
“Als iemand een andere leer brengt … Wend u af van dit soort mensen”.
“… Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als
iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor
eervol gebruik …”
“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan
verloochend. Keer u ook van hen af”.
“… zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen
verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. … en zich keren tot
verzinsels”.
“Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing … ”
“Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen … Als iemand bij u
komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem
niet. …”
“… werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden
voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is”.
“… dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat”.
“…die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik”.
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Opsomming van de Schriftplaatsen:
Romeinen 16:17; 1 Korinthiërs 15:33; 2 Korinthiërs 6:14-18; 11:1-4; Galaten 1:6-9; Efeziërs 5:11; 2
Thessalonicenzen 3:6, 14-15; 1 Timotheüs 1:3; 6:3-5; 2 Timotheüs 2:19-21; 2 Timotheüs 3:5; 4:34; Titus 3:10-11; 2 Johannes 1:7-11; Judas 1:3; Openbaring 2:6, 15; enz.
En zie ook: Jesaja 52:11 + Jeremia 51:6, 45 + Openbaring 18:4-5.
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