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Enkele begrippen uit de kerkelijke wereld 

In alfabetische volgorde 

 

Bevindelijk 

Gegrond op godsdienstige ervaring. Stroming in het protestantisme, in Nederland te 
vinden in b.v. Christelijke Gereformeerde Kerk en "rechter vleugel" van de PKN. 

Episcopaal 

Bisschoppelijk. Kerken met bisschoppen. O.a. de Rooms-Katholieke kerk en de 
Anglicaanse kerk zijn episcopaal. Vaak als synoniem voor Anglicaans gebruikt. 

Evangelisch (Evangelikaal) 

Overeenkomstig het Evangelie (de leer van Jezus Christus c.q. de eerste vier boeken 
van het nieuwe testament). Richting in de PKN. tussen orthodox en vrijzinnig. De term 
wordt in het Engels vooral ook gebruikt als tegenstelling tot Oecumenisch, Evangelical 
churches zijn geen lid van de Wereldraad van Kerken, Ecumenical churches zijn dat 
wel. In veel landen bestaat naast een Raad van Kerken een Evangelische Alliantie 
(Evangelical Fellowship), waarin kerkelijke groepen en christelijke organisaties (en 
soms ook individuele personen) met "evangelische signatuur" zich hebben verenigd. 

Fundamentalisme 

Zeer orthodoxe, anti-vrijzinnige richting in Christendom en Islam. Vaak zeer letterlijke 
Bijbelinterpretatie of Koraninterpretatie. Extreme vorm van orthodoxie in protestantse 
kerken, in Nederland b.v. in (Oud-) Gereformeerde Gemeenten. 

Oecumenisch 

De gehele bewoonde aarde betreffend.  
Oecumenisch (algemeen) concilie (voor alle bisschoppen).  
De Oecumenische beweging = het samenwerken van en toenadering zoeken tussen 
(mensen van) verschillende kerken.  
De Oecumenische kerken = kerken die bij de Wereldraad van Kerken zijn 
aangesloten. 

Orthodox 

Recht in de leer. Rechtzinnig.  
Oriëntaalse en Oosterse Orthodoxe kerken ontstaan door kerkscheuring in resp. vijfde 
en elfde eeuw. 

Piëtisme 

Vroomheid. Richting in het protestantisme die nadruk legt op vroomheid en daarmee 
samenhangende leefregels. 

Presbyteriaans 

Kerk met ouderlingen, lekenambt (tegenstelling tot episcopaal). Gereformeerd / 
Hervormd / protestant. 
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Pinksterbeweging 

Beweging die herhaling van pinksterervaring (spreken in tongen en uitstorting Heilige 
Geest) beoogt. Binnen deze beweging bestaan Pinkster-gemeenten, meestal zeer 
autonoom. 

Protestants 

De kerken die tijdens en na de Reformatie (hervorming, Luther en Calvijn) van de 
Rooms Katholieke kerk zijn afgescheiden heten protestantse kerken. In Nederland zijn 
dat vooral de hervormde en gereformeerde kerken en de Lutherse kerk. De drie 
belangrijkste protestantse kerken zijn in 2004 gefuseerd tot de Protestantse Kerk van 
Nederland, de PKN. 

Vrijzinnig 

Dogma's afwijzend, liberaal. (De godheid van Jezus Christus ontkennend). 
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