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Nebula : een Latijns woord dat ‘nevel’ of ‘mist’ betekent.

1. Wazige, vage, onduidelijke, irrationele, ongezonde of warrige bijbelse doctrine, theologie, interpretatie of lering.
2. Bijbelse interpretatie zonder besliste gedaante, vorm, of inhoud; doctrine die vaag is of amorf
(vormloos), continu fluctuerend en verschuivend.
3. De deconstructie van bijbelse Waarheid via mystische of vage interpretatie die varieert van
moment tot moment en die beïnvloed wordt door omstandigheid, milieu en/of ervaring. (Zie Sola Experientia).
4. De doctrine dat de Bijbel bijzondere kennis bevat die noodzakelijk is voor redding en heiliging,
en dat hogere spirituele wijsheid kan verkregen worden middels fluctuerende, onzekere en innovatieve theologische variabelen.
5. Voortdurende bijbelse rectificatie; de neergaande spiraal van aanvulling van de Schrift met subjectieve, onnauwkeurige, onregelmatige of onrechtmatige verfraaiingen. (Zie Plura Scriptura).
6. Bijbelinterpretatie zonder vast fundament; leerstellige afwijking die voortkomt uit illusie, fantasie, gril, bevlieging, opwelling, emotie, extase en/of verbeelding. (Zie Sola Narcigesis).
7. Onmethodische, onsystematische, wanordelijke, grillige, ongeregelde, excentrische, wetteloze
en willekeurige principes die een zekere gelijkenis vertonen met bijbelse leer via het gebruik
van selectieve, geïsoleerde woorden, frases, verzen, passages en metaforen.
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8. Mystieke of metafysische aberraties van de fundamentele evangelieboodschap, met inbegrip van
verschijnselen, verschijningen, mysteries, geheimen, codes, openbaringen, divinaties, paranormale visitaties, uittredingen, mythologische of quasi-geestelijke creaturen, astrologische tekens
en occulte symbolen.
“… WOLKEN zonder water, die door de WINDEN heen en weer gedreven worden” (Judas 1:12b).
“… opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en
meegesleurd door elke WIND van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden” (Efeziërs 4:14).
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