Vier hoofdstromingen
Lees de les over de vier 4 hoofdstromen in
christelijk Nederland.

1. Vertel in eigen woorden waaraan je elke
stroming kunt herkennen.

In protestants Nederland kun je de volgende
stromingen herkennen:
- een modern-theologische
- een reformatorisch-bevindelijke
- een evangelisch-charismatische
- een orthodox-gereformeerde stroming
Deze stromingen kunnen dwars door de
kerken heenlopen.

2. Hieronder staan vier fragmenten. Bij welke hoofdstroming horen deze 4 fragmenten?
A. Twijfel past niet bij een kind van God. Als de Geest in je leven gekomen is, wordt alles
anders. Zonde en ongeloof verdwijnen. Elke dag ben je blij en vol vreugde in je geloof. Als
dat niet zo is moet je meer bidden en je bekeren van je kleingeloof.
B. Het is niet passend voor christenen om zozeer samen te werken met anderen. Je moet
een getuigenis geven van de waarheid en toezien op jezelf. Maak studie van oude
schrijvers en volg betrouwbare voorgangers. Ga niet overal tegenin en mijdt alles wat je
van een christelijk leven af kan trekken. Misschien zullen ze je
er om bespotten maar weet dan dat God je ook ziet. Hij spot
niet met mensen die hem willen volgen.
C. Christenen hebben een taak in deze wereld. Door hun spreken
en hun levensstijl zijn ze levende getuigen van Jezus Christus.
Laat in je leven echte naastenliefde zien, misschien kun je zo
mensen voor Christus winnen.
D. Veel geleerde mensen zeggen dat de evolutietheorie een goede verklaring is voor het
ontstaan van de aarde. Het verhaal over de schepping moet je zien als een verklaring van
mensen uit die tijd. Toen zeiden ze dat God de hemel en aarde in 7 dagen geschapen
heeft, maar dat wil niet zeggen dat dat ook zo gebeurd is. In die tijd sprak men op die
manier over God.

3. Bij welke stroming zou je je eigen gemeente plaatsen en waarom? Schrijf over je eigen gemeente
een tekst als hierboven.

