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“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn;
want er zijn veel valse profeten uitgegaan in de wereld” (1 John 4:1)
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV). Vertaling, voetnoot en plaatjes door M.V.

“Er zijn vijf reusachtige problemen in de wereld… Geestelijke leegheid is
het belangrijkste probleem, egocentrisch of corrupt leiderschap is het
tweede grootste probleem. Op nummer drie staat armoede. De helft van de
wereld leeft met minder dat 2 $ per dag, een miljard mensen leven met
minder dan 1 $ per dag. Het vierde probleem is ziekte - alle soorten ziekten. Een half miljard mensen zal dit jaar malaria krijgen. Het vijfde is ongeletterdheid - de helft van de wereld kan niet lezen of schrijven! Zelfs al hebben we internet en de
hele wereld bekabeld, als u niet kan lezen of schrijven bent u buitengesloten. Er is geen hoop voor u
in de 21ste eeuw.
“Deze problemen zijn zo groot dat niemand ze heeft kunnen oplossen. De Verenigde Staten hebben
gefaald, de Verenigde Naties heeft gefaald. Niemand heeft deze problemen opgelost omdat de oplossing een driepotige kruk nodig heeft. Voor de stabiliteit van een natie moet men een gezond
overheidsbestuur hebben, gezonde bedrijven en gezonde kerken.
“Een driepotige kruk zal stabiliteit hebben. Dus ga ik van land naar land en leer de zakenwereld
haar rol, leer de kerk haar rol, en leer regeringsleiders hun rol - men moet samenwerken! Wij kunnen het probleem niet oplossen in uw land of in de wereld als wij niet samenwerken”.
(“Playtime : The purpose-driven Rick Warren”, Inquirer, 30 juli 2006)
In een recent interview met de pers stelde Rick Warren dat de oplossing voor de
vijf “reusachtige” problemen van de wereld de driepotige kruk is. De driepotige
kruk is een concept dat ontwikkeld en gepopulariseerd werd door Peter Drucker,
de managementgoeroe. Rick Warren werd intensief “gementord” door Peter
Drucker in de loop van verscheidene decennia. Het purpose-driven (doelgedreven) fenomeen kan best teruggevoerd worden tot de invloed van de managementfilosofieën van Drucker. De beste beschrijving van Druckers driepotige kruk kan
gevonden worden in Bob Bufords Leadership Network archieven, “Explorer…
field notes for the emerging church” Nr. 3 (6-11-2000):

Rick Warren

“Verleden maandag en dinsdag was er de jaarlijkse conferentie van de
Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management. (http://www.
druckerfoundation.org). Deze stichting, die tien jaar geleden werd opgericht als eerbewijs voor Peter Druckers bijdragen aan management en leiderschap, gelooft dat een gezonde maatschappij drie vitale sectoren nodig heeft: een publieke sector van effectieve besturen, een private sector van effectieve bedrijven, en een sociale sector van effectieve gePeter F. Drucker
meenschapsorganisaties, inbegrepen op geloof gebaseerde organisaties.
Ze bevordert haar missie om sociale-sector-organisaties naar uitmuntende prestaties te leiden door
te voorzien in opleiding en middelen”.
In zijn interview legde Rick Warren uit dat hij deze zakenideeën over de globe exporteert via zijn
activiteiten van leiderschapsopleiding, en zei grootsprekerig dat hij “rond de 400.000 pastors in 162
landen opgeleid” heeft, en: “mijn personeel en ik leiden niet enkel kerkleiders op, maar ook zakenleiders en leiders in de overheidsbesturen”.
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Maar wat voor opleiding geeft Rick Warren aan deze pastors? Deze opleiding is naar het purposedriven zakenmodel van Peter Drucker. In dit model wordt de kerk verbonden met de Staat en de
gemeenschapsbelangen - in werkelijkheid wordt de kerk ondergeschikt aan deze belangen. In het
interview stelde Warren dat de kerk op haar beurt 3 rollen heeft:
1. De eerste rol is een “algemeen distributiesysteem” te worden voor “gezondheidszorg, zakenontwikkeling, leren lezen en schrijven, zulke dingen”.
2. De tweede rol is de “grootste vrijwilligersmacht” te worden in de wereld. Er wordt naar gerefereerd als zijnde een “leger”.
3. De derde rol voor de kerk is haar grootste pluspunt aan te grijpen, dat volgens Warren “lokale
geloofwaardigheid” is in elk dorp.
Met andere woorden: “denk globaal, handel lokaal” - de mantra van de internationale globalisten
sinds de jaren (19)70. De kerk in deze driepotige kruk kan dienen als een “centrum” van de gemeenschap die contact houdt en samenwerkt met overheidsagentschappen en gemeenschapsentiteiten om te bereiken wat Drucker een “gezonde maatschappij” noemt. Maar “gezond” moet hier gedefinieerd worden …
De managementfilosofieën van Peter Drucker komen voort uit verschillende bronnen die eigen zijn
aan alle hedendaagse managementtheorieën - de sociale wetenschappen, antropologie, psychologie,
sociologie, enz. Interessant om weten is dat veel van deze managementtheorieën ook geworteld zijn
in het mysticisme. Het doel van moderne managementfilosofieën was om betere “werkers” te creeren voor een globale economie. De definitie van “gezond” in de wereld van het management is van
psycho-sociale aard. Maar deze zelfde concepten worden door Warren globaal geëxporteerd, en het
is droevig - indien waar - dat 400.000 pastors wereldwijd door hem opgeleid werden volgens een
humanistisch model, onder het mom van “Christendom”.
Voor welk doel gebeurt dit allemaal? Klaarblijkelijk gaat de driepotige kerk niet over het Evangelie,
want dat werd niet genoemd als één van de drie rollen van de kerk. De kerk wordt in dit model een
sociaal welvaartsagentschap, een arm van zowel de maatschappij als de Staat. En als een “globaal
[wereldomvattend] distributienetwerk” wordt de kerk een bruikbaar werktuig voor hen die andere plannen in gedachten hebben1.
“De priesters zeiden niet: Waar is de HEERE? en die de wet hanteerden, kenden Mij niet; en de herders overtraden tegen Mij; en de profeten profeteerden
door Baäl, en wandelden dingen na die geen nut doen” (Jeremia 2:8).
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Het Beest en de Antichrist in Openbaring 13, die de wereld zullen dicteren.
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