Denominaties: de twee onruststokers (Het Nicolaïsme en Bileamisme)
PREEK 044 | 2015 – Neal Frisby Capstone Partners
(Meer weten? Bel K. Kuterbach tel. +31 (0)6-44752537)

Een denominatie of organisatie is een product dat vanuit het Nikolaïsme en Bileamisme voortkomt, elke kerkelijke instelling die
deze twee verdorvenheden beoefent is een denominatie. Een denominatie is een kerkelijke instelling die Jezus het Woord zijnde en
Jezus de Heilige Geest zijnde erbuiten heeft gezet. Nu staat Jezus aan de deur te kloppen (Openb. 3:20). De bijbel heeft ons
duidelijk gemaakt dat Jezus, het Hoofd van de gemeente een hekel heeft aan zowel het Nikolaïsme als het Bileamisme (Openb. 2:6,
14-15). Met uitzondering van de Bruid van Christus die zeer kleine in aantal is, zijn al degenen overal die deze twee
verdorvenheden beoefenen Christus onwelgevallig, die bijna het hele lichaam van Christus verdorven hebben.
Bileamisme is wanneer een christen of een kerkelijke instelling wereldse
geloofsbelijdenissen en dogma's verkiest in plaats van het Bijbelse Woord van
God. Dat was hetgeen Bileam bij de kinderen van Israël in de woestijn deed
(compromissen en religieuze tolerantie, het mengen van de leugen met de
waarheid). Deze zelfde kwade doctrine vond ook plaats ten tijde van het Eerste
Concilie van Nicea 325 AD, toen de ware en valse wijnstokken een vergadering
met keizer Constantijn hielden. Deze bijeenkomst bracht een hoop leugens die
met de waarheid vermengd werden; een valsheid van drie goden, in plaats van
de ene ware God. Ook de fout van het dopen in de titels, Vader, Zoon en Heilige
Geest (die zelfstandige naamwoorden zijn) in plaats van de naam van God
(Jezus Christus) dat een eigennaam is. Satan de misleider gebruikt deze doctrine
om de waarheid door een leugen te vervangen. Hij heeft zijn
vertegenwoordigers en predikers in de kerk die dit kwaad uitvoeren. De
uitverkorenen van God zijn zich er bewust van, de uitverkoren bruid neemt slechts het Woord van God aan.
Het Woord van God is Leven (Johannes 6:63), iets dat het Woord van God niet is, is dood, doe aan het woord niet toe, doe aan het
Woord niets af, (Deut. 12:32, Openb. 22:18-19). Een typisch voorbeeld van het afdoen en toedoen aan het Woord is met betrekking
tot de waterdoop, waar de doop in de "NAAM" is vervangen door "TITELS", Jezus is de naam, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn
titels van dezelfde persoon, Jezus, de Almachtige God. Er gaat niets boven drie goden die uit de put van de hel komen. Er is maar
één God, die werkt in drie verschillende ambten als de Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie verschillende toewijzingen, één
persoonlijkheid manifesteert zich in drie ambten, voor drie toewijzingen (Deuteronomium 6:4, Markus 12:29-30).
De tweede dodelijke doctrine is het Nikolaïsme dat de leer is die door de confessionele Geestelijkheid gebruikt wordt om de leken te
veroveren. Dit is de leer waarbij de geestelijkheid de leiding van de eigenaar van de gemeente overneemt, Jezus Christus, de Heilige
Geest. Het is de verantwoordelijkheid van de Heilige Geest om de gemeente te leiden, door middel van zijn dienaren, die de stem
van de Geest kunnen horen, door middel van visioenen, stem en dromen. Waar predikers de mensen leiden zonder een "ZO
SPREEKT DE HEERE" is verkeerd. Zij hebben zich de positie van de Heilige Geest toegeëigend en dit moet stoppen omdat Jezus
deze leer haat (Openbaring 2:6). Jezus is de echtgenoot van de gemeente en het is de man die het recht heeft om de vrouw te richten.
Een man die over een andermans vrouw heerst is verkeerd en een vrouw die door een andere man beheerst wordt is ook fout, dus
Bruid van Christus, wees waakzaam (Romeinen 8:14).
We willen dat de uitvoering van deze twee dodelijke doctrines gestopt zullen worden, die door de Satan in de gemeente
geïntroduceerd zijn. De gemeente wordt niet zoals de wereld democratisch of autocratisch geregeerd. De gemeente behoort God toe
en het dient door God geregeerd te worden. Hij heeft ons Zijn Woord en Zijn Geest gegeven om ons in Zijn Woord te leiden voor
precieze handelingen. Het Woord van God is de algemene wil van God voor ons, maar Zijn Geest leidt ons tot Zijn precieze wil, niet
de mens. Bijvoorbeeld, als een gelovige wil trouwen, het Woord is er duidelijk over, trouw met een mede-gelovige. Maar hoe weet
ik met welke zuster of broeder te trouwen? Hier is de Geest van God voor nodig, niet de mens. De geest toont de juiste zuster of
broeder die bij u past. Er is een algemene wil van God en de exacte wil van God in het Woord door de Geest van God. Een ander
voorbeeld is het werk van de Heere, het Woord van de Heere gebood ons om Zijn werk te doen, maar het is de Geest van de Heere
die ons in het werk van de Heere leidt, wat te doen, waar het te doen en wanneer het te doen.
Om deze kwade leer van het Nikolaïsme te overwinnen, moet de Gemeente noodzakelijk de doop van de Heilige Geest hebben. De
Heilige Geest in ons moet altijd met vuur actief in ons blijven, zodat Hij (de Heilige Geest) hetgeen kan doen wat Hij in ons te doen
heeft (het doen van het Woord van de Heere in ons en ons aangaande het werk van de Heere leiden). Geen wonder dat Jezus zijn
discipelen vroeg om te gaan wachten in het boek Handelingen van de Apostelen, totdat zij vervuld werden met kracht van boven.
Dan konden ze getuigen van Hem zijn. Net zo lang wij dit doen zal het Nikolaïsme blijven regeren, dat gevaarlijk is, en Jezus haat
het, omdat het tot zonde leidt.
Zoals het Bileamisme (het wereldse) zich met het Woord van de Heere bezig houdt, zo houd het Nikolaïsme (priesterlijke aanname)
zich bezig met het werk van de Heere. Moge de Heere ons helpen om de perfecte wil van God te volgen in Jezus naam Amen. Want
wij zijn op aarde om Zijn Woord te doen door de Heilige Geest en Zijn werk te doen door Zijn leiding (Johannes 4:34, I Johannes
4:17b, II Kor. 5:18-20, I Johannes 2:6). Blijf gezegend en wees gereed voor de grote uitstorting en de opname in Jezus naam, Amen.

