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Hoe kunnen we sekten herkennen?
Het thema ‘sekten’ is helaas maar al te actueel. Het verlangen naar verandering, een leegte
in ons bestaan, zoektocht naar identiteit… het zijn allemaal redenen die bijdragen aan de
aantrekkelijkheid en de groei van diverse sekten. De media geven ons er soms een
onnauwkeurig beeld van, maar het is wel altijd verontrustend. Het is een maatschappelijk
probleem geworden waarmee de overheid zich in diverse landen moet bezighouden. De
Bijbel had dat tweeduizend jaar geleden al voorzien:
´Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen
zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de Meester Die hen gekocht heeft,
zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun
losbandigheden navolgen, en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden´ (2 Petr.
2:1-2).
´Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij´
(Johannes 14:6).
Laten we een paar kenmerken in herinnering roepen die ons kunnen helpen sekten te
onderscheiden:
-

-

-

-

-

Een sekte is een organisatie die zich van de maatschappij wil afscheiden om een
aparte groep te vormen en een bepaalde persoon te volgen: een profeet, goeroe of
meester;
De Bijbel is in sekten niet de enige bron van gezag die wordt erkend. Er worden
openbaringen, visioenen e.d. aan toegevoegd van een ‘meester-denker’ die de
waarheid in pacht heeft en die wil opleggen aan zijn volgelingen
De redding van de ziel is niet gebaseerd op het unieke geloof in het volmaakte
verlossingswerk van Jezus Christus, Die voor ons aan het kruis is gestorven en weer is
opgestaan. Het accent wordt gezet op eigen verdiensten en ‘goede werken’ van de
volgelingen die slaafs onderworpen zijn aan een diversiteit aan verplichtingen.
De waarheid over de Persoon van Jezus Christus wordt verdraaid. Het is niet meer de
Christus zoals de Bijbel Hem aan ons voorstelt in de unieke grootheid en heerlijkheid
van Zijn Persoon.
In de meeste gevallen gaat het ook gepaard met financiële uitbuiting (uiteraard
‘geheel vrijwillig’) van de aanhangers.

De beste manier om een heldere visie op sekten te hebben is je altijd te refereren aan de
Bijbel, het enige Woord van God. Dat is een rechte meetlat, waardoor je snel ontdekt dat
iets krom en verdraaid is. En de kennis van de Bijbelse leer zal ons tegelijk helpen om
gelovigen die Gods Woord trouw willen vasthouden niet als sekte aan te duiden, al staan ze
ook buiten de grote kerkelijke systemen.
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Wat we hierboven hebben behandeld, is in feite alleen een hulp om stromingen te
onderkennen die vandaag de dag als sekten worden aangeduid. In de strikte Bijbelse zin is
elke stroming of groepering zelfs van ware gelovigen een sekte zodra men een eigen leer
aanhangt of alleen maar een deel van de Bijbelse waarheid waardeert. Een sekte is in de
Bijbel in feite een speciale ´leerschool´ die staat voor een eigen leer – los van de vraag of die
speciale leer goed of fout is. Maar voor meer uitleg daarover verwijzen we graag naar de
flyer ‘Wat is een sekte?’ van J.N. Darby.
Naar een artikel in La Bonne Semence.

