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Leringen van misleidende geesten en 
demonen die men niet wil opgeven 

Oftewel: Hoe “bijbelvaste” christenen hardnekkig vasthouden aan valse leer  
tot op vandaag 

M.V. 10-10-2020. Update 24-12-2022 (aanvulling) 

Bij hen die er vandaag prat op gaan strikt fundamentalistisch en bijbels 
gegrond te wandelen, vinden we vaak toch nog volgende leringen van 
“misleidende geesten” (1 Timotheüs 4:1-3); in willekeurige volgorde: 

1. Verbod op het drinken (1 Korinthiërs 9:4; 10:31) van enige alcoholische drank, en de leer 
dat Jezus nooit wijn dronk. Dit komt vooral voor bij Amerikaanse fundamentalistische 
baptisten, sinds de “drooglegging” in de jaren (19)20:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alcohol.pdf  

2. Het vieren van in wezen geromaniseerde heidense feesten zoals Pasen, Kerstmis en het in 
huis halen van een “kerstboom” die in feite een Asjera is: 
http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm  

3. Eén-pastormodel (met daarnaast ondergeschikten) als leiding in de kerk:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf  

4. Het voeren van titels: Pastor, Senior Pastor, (dé) Voorganger, Theoloog, of andere:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf 

5. Belang hechten aan universitaire graden, zoals Dr., PhD, etc., om gezag te verwerven of 
geschikt bevonden te worden: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf  

6. Vrouwen aan het woord in een vergadering met volwassen mannen:  
http://www.verhoevenmarc.be/vrouwen.htm  

7. De verplichting om tienden te geven:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tienden-geven.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tienden.pdf  

8. De christianisering van oorlog en geweld:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-oorlog-geweld.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/christen-wapens.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/militaire-dienst.pdf  

9. Inlaten met Politiek (en in de VS ook afgodische aanbidding van de nationale vlag!):  
http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm  

10. Sociaal en maatschappelijk activisme:  
http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm  

11. Verbondenheid met een of meer koepelorganisaties (o.a. kerkgenootschap): 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/denominaties.pdf  

12. Niet de HELE raad Gods prediken: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hele-raad-Gods.pdf  

13. Verwaarlozen van terecht oordelen, vermanen, corrigeren, en gemeentetucht : 
http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm  
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14. Het niet accepteren van terecht oordeel, vermaning, correctie: 
http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm 

15. Tolerantie jegens onjuiste leringen en dito leraars omwille van “eenheid en liefde”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tolerantie2.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tolerantie.pdf  

 

Conclusie: hoe erg is het dan wel gesteld in kerken die zich niet opstellen als 
strikt fundamentalistisch!! 
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