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Liberalisme/Modernisme is niets anders dan ouderwets ongeloof!

Liberalisme (Modernisme)

Waar Christendom

“Ziet, zij hebben des HEEREN woord verwor- Zij hebben de Bijbel ontvangen niet als het
pen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?” (Jer. woord van mensen maar als het Woord van God
8:9; Spr. 1:7).
(1 Thess. 2:13; Joh. 17:17) en zij bezitten de
wijsheid van God (1 Kor. 2:13-14; Ef. 1:17;
Spr. 1:7).
De Bijbel bevat het Woord van God. Wij kunnen subjectief kiezen welke delen van de Bijbel
waar zijn.

De Bijbel is het Woord van God. Alle Schrift is
gegeven door inspiratie van God (2 Tim. 3:16 en
vgl. 2 Pet. 1:20-21).

Jezus Christus was een goed mens, misschien
wel de beste mens die ook leefde.

Jezus Christus is de God-mens, de Schepper, de
eeuwige Zoon van God (Joh. 1:1, 2, 3, 14, etc.).

De geboorte van Jezus Christus was natuurlijk
(Zie Jes. 7:14 in the Revised Standard Version;
Het Boek).

De geboorte van Jezus Christus was bovennatuurlijk (Matt. 1:20-23 en Luk. 1:37).

Jezus Christus stierf als ons voorbeeld.

Jezus Christus stierf als onze plaatsvervanger
(Jes. 53:6 en 2 Kor. 5:21).

God is de Vader van alle mensen (het universe- Gods kinderen zijn enkel zij die hun geloof in
le Vaderschap van God).
Christus gesteld hebben (Joh. 1:12). Veel mensen hebben de duivel als hun vader (Joh. 8:44).
Alle mensen zijn broeders (het universele broederschap van de mens).

Niet iedereen behoort bij dezelfde familie. Er
zijn twee families : die van God en die van de
duivel (1 Joh. 3:10).

De mens is het product van evolutie.

De mens werd direct door God geschapen (Gen.
1:26-27; 2:7 and Matt. 19:4).

De mens is het ongelukkig slachtoffer van erfelijkheid en omgevingsfactoren, maar door zelfcultuur en eigen inspanningen kan hij zichzelf
redden.

De mens is een zondaar, afgevallen van de oorspronkelijke onschuld, en tenzij hij de Heer Jezus Christus ontvangt, is hij eeuwig verloren
(Joh. 3:16-21; Rom. 3:23-24).

De mens wordt gerechtvaardigd door werken
De mens wordt gerechtvaardigd door geloof in
door het volgen van Christus’ voorbeeld. Het
het zoenbloed van Christus. Het resultaat: boresultaat: natuurlijke ontwikkeling van binnenuit. vennatuurlijke wedergeboorte van bovenaf (Joh.
3:3; Rom. 5:1,9; Tit. 3:4-6).
Er zijn vele wegen die naar de Hemel leiden.

Jezus Christus is de enige Weg (Joh. 14:6; Hand.
4:12).

Alle mensen zullen uiteindelijk gered worden
(Universalisme).

Slechts weinigen zullen uiteindelijk gered worden (Matt. 7:13-14), alhoewel Gods redding aan
allen vrij wordt aangeboden (Op. 22:17).
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Een liefhebbende God zou niemand tot de Hel
veroordelen.

Zij die Jezus Christus afwijzen zijn reeds veroordeeld (Joh. 3:18). De Hel is heel echt.

De liefde van God wordt overbenadrukt. Gods
oordeel en toorn wordt nauwelijks vermeld.

Gods oordeel en toorn wordt zorgvuldig geleerd
(Rom. 1:18, 32; 2:3, 5, 16; etc.) en de liefde van
God wordt in beeld gebracht in het volle licht
van Golgotha’s kruis (Rom. 5:8; Joh. 3:16; etc.).

Geen waarschuwing wordt gegeven over valse
leer, valse leraars, etc.

In een getrouwe bediening worden voortdurend
waarschuwingen gegeven (Hand. 20:28-31).

Liberalen erkennen en tolereren vele geloven en
vele geloofsexpressies.

Bijbelgelovigen erkennen dat er slechts één
waar geloof bestaat (Judas 3; Ef. 4:5, 13).

Oecumenisch - zij zoeken de eenheid van alle
kerken en alle geloven middels het compromis.

Separatistisch - zij scheiden zich af van die kerken en individuen die de “leer van Christus” verloochenen (2 Joh. 9-11; Rom. 16:17-18; etc.).

Sociaal evangelie en sociale actie.

Christo-centrisch Evangelie en zendingsijver.

Zoeken aan de fysische noden van de mens tegemoet te komen (voedsel, kleding, medicijnen,
etc.).

Zoeken eerst en vooral aan de geestelijke noden
van de mens tegemoet te komen (redding van
zonde, tot eeuwig leven).

Over de Opstanding: “de invloed en het voorbeeld van Christus leeft verder”.

De Heer Jezus verrees lichamelijk uit het graf
en is gezeten aan de rechterhand Gods (1 Kor.
15; Ef. 1:20-23).

Men vermijdt en veronachtzaamt de profetische De profetische verklaringen van de Schrift worleer, in het bijzonder over de tweede komst van den hoog gewaardeerd, en de Bijbel heeft veel te
Christus.
zeggen over de gezegende hoop dat Jezus terugkomt (John 14:3; Titus 2:13).
Sleutelboodschap: Heb uw naaste lief, gehoorzaam de gouden regel (Matt. 7:12), etc. - mensgecentreerd.

Sleutelboodschap: Gelooft in de Heer Jezus
Christus en gij zult gered worden (Hand. 16:31;
en zie 1 Kor. 2:2 en 1 Kor. 15:1-4) - Christocentrisch.

Benadrukking: de nadruk wordt gelegd op de
Benadrukking: de nadruk wordt gelegd op de
Evangeliën: het aardse leven en de bediening van gekruisigde, opgestane, verheven hemelse Heer
Christus - Jezus als menselijke vriend.
die wederkomt! - Jezus als God met ons en God
voor ons!

Noot: Van Handelingen tot Openbaring gaan 183 verzen over de dood van Christus; 97 over de
opstanding; 162 over het hemelse leven en de bediening van Christus; 203 over de wederkomst; en
slechts 8 verzen over het aardse leven en de aardse bediening van Christus (Hand. 20:35; Hand.
2:22; Hand. 10:38; 1 Tim. 3:16; 1 Tim. 6:13; Hebr. 4:15; Hebr. 5:7 en 2 Pet. 1:15-18)!
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