Bono, andermaal
Marc Verhoeven, Update 27-10-2008
Sommigen hebben mij ‘afgeschoten’ omdat ik onwaarheden zou verkondigd hebben over Bono van
U2. Getuige hiervan een voorbeeld (“Open email aan Marc Verhoeven”) op “Bijbelgetrouw”:
http://www.bijbelgetrouw.nl/index.php?itemid=159
De aanleiding hiervoor was dit artikel op mijn site:
“De Bono-kerk”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bono.pdf
Niet te geloven, Bono wordt gezien als een eigentijdse christelijke profeet, een groot voorbeeld,
terwijl deze afgod miljoenen jongeren om de tuin leidt met zijn syncretisme1, pluralisme, universalisme, dialectische coëxist-gedachte2 en duivelse rock.
Daarna heb ik enkele artikelen op mijn site gezet als bewijs:
Coëxistentie en U2: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/coexist.pdf
U2 ontwijkt belastingen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/U2-belastingen.pdf
Vandaag zijn er echter weer nieuwe onsmakelijkheden opgedoken over deze “wereldverbeteraar”.
Zij die nog steeds hoog oplopen met deze “ster” moeten zich eens goed de ogen uitwrijven:

Ik vraag me af waarom zogenaamd bijbelvaste
bijbelleraren mij spontaan en openlijk aanvallen
als ik de waarheid spreek om anderen te beschermen en wakker te schudden? Wat een verraad!

Links: uit de TV-gids van 31-7-2007.

http://www.news.com.au/entertainment/story/0,23663,22149243-7484,00.html
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/showbiz/showbiznews.html?in_article_id=47109
4&in_page_id=1773
http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,22049,22143842-5001026,00.html
http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_536480.html?wt.bron=RSS , etc. etc.

1

Syncretisme: Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder
dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt (Van Dale).
2
COEXIST: C = Islam, Davidster = Jodendom, † = Christendom. Symbool voor het samengaan van alle religies tot een
bepaalde eenheid of syncretisme. Dit stimuleert de universalistische één-wereld-religie gedachte van de komende Antichrist. Bono van de rockgroep U2 wordt door velen aanzien als een christen maar hij is een sterk promotor van deze
coëxistentie, maar dat is het produkt van Hegeliaanse dialectiek: tegengestelden met elkaar laten samensmelten tot een
synthese. Dit is het ziekelijke denken van onze postmoderne tijd.
1

Hij papt dus aan met Penelope Cruz, terwij hij in augustus 25 jaar gehuwd zal zijn met zijn jeugdliefde Alison Stewart. Zij zal hem ook wel voorbeeldig vinden zeker wanneer hij hand in hand loopt
met Cruz?
En hier: “Bono betrapt in Sait-Tropez met 19-jarige meisjes!” Wat zal zijn vrouw daarvan denken?
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