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DiSC1 is verwerpelijk! 
Martin & Deidre Bobgan2 - http://www.psychoheresy-aware.org/mainpage.html  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling, voetnoten en links door M.V. 

 
Wij hebben geschreven over persoonlijkheidstesten3 en de vier tem-
peramenten (of gedragsmodellen) in ons boek Four Temperaments4, 
Astrology & Personality Testing. Niettegenstaande alle waarschu-
wingen tegen het gevaar van zulke persoonlijkheidstesten, blijven 
christenen ze gebruiken en ze zijn meer dan ooit populair geworden. 
Zo hebben wij bijvoorbeeld het veelvuldig gebruik van zulke testen 
bij het screenen van kandidaat-zendelingen in ons boek Missions & 
PsychoHeresy5 onthuld. Veel kerken eisen nu dat hun pastorale 
kandidaten en potentiële stafmedewerkers zich eerst aan zo’n test 
onderwerpen om in aanmerking te kunnen komen. 

   
Lees deze e-books6 

Wij hebben een hoofdstuk opgenomen over DiSC1 (een erg populaire persoonlijkheidstest om per-
soonlijkheidstypes te identificeren) in ons boek Four Temperaments, Astrology & Personality Tes-
ting7. Hierin brengen we een kritiek op het gebruik van DiSC door Voges en Ron Braund in hun 
boek Understanding How Others Misunderstand You. Voges en Braund geven toe dat de vier-
temperamenten types “are synonymous terms to the DiSC”. Na een zorgvuldig onderzoek van DiSC 
en het gebruik ervan door Voges en Braund om het gedrag te verklaren van mensen in de Bijbel, 
zoals Jozua, Mozes, David, Paulus, en zelfs Jezus, veroordeelden wij het gebruik ervan. 
Niettegenstaande onze ontmaskering van DiSC, en gelijksoortige bedrieglijke persoonlijkheidstests, 
zijn ze in populariteit gestegen. Als we het aantal gepubliceerde boeken, de opleidingsseminars en 
aanbiedingen op websites beschouwen, geloven wij dat talloze christenen miljoenen dollars spende-
ren aan DiSC of gelijkaardige tests. Wat een verkwisting! 
Wij zeggen verkwisting wegens de waaier van bijbelse en wetenschappelijke redenen die wij opga-
ven in ons boek Four Temperaments8. Bovenop deze redenen is er de aanstaande evaluatie van 
DiSC in The Sixteenth Mental Measurements Yearbook9 (MMY). Het Buros Institute of Mental 
Measurements (BIMM) publiceert het MMY. Het BIMM geniet aanzien als betrouwbare bron van 
toetsing en evaluatie van mentale/psychologische tests.  
Wij ontvingen een vooruitgegeven kopie van de evaluatie van DiSC in het aanstaande MMY, en 
daarin staat dat DiSC een “update of the Personal Profile System (PPS)” is, wat geëvalueerd werd 

 
1 DISC is het vier-kwadrant gedragsmodel, gebaseerd op het werk van William Moulton Marston Ph.D. (1893 - 1947) 
om het gedrag te onderzoeken van enkelingen in hun milieu of in een specifieke situatie. Het focust daarom op de stijlen 
en voorkeuren van zulk gedrag. http://en.wikipedia.org/wiki/DISC_assessment. 
2 “The Bobgans have spoken on psychology and Christianity at numerous conferences and churches and on radio and 
television. Together they have authored 18 books. Educational Background * Martin: University of Minnesota, B. A., 
B. S., M. A.; University of Colorado, Doctorate in Educational Psychology * Deidre: University of Minnesota, B. S.; 
University of California, M. A. in English”. http://www.psychoheresy-aware.org/editors.html. 
3 Online artikels: http://www.psychoheresy-aware.org/psychtypes.html. 
Online boeken: http://www.psychoheresy-aware.org/bksonline.html. 
4 http://www.psychoheresy-aware.org/4tempbk_online.html  
5 http://www.psychoheresy-aware.org/missionsbk_online.html   
6 http://www.psychoheresy-aware.org/e-books/4temp-ebk.pdf  en  
http://www.psychoheresy-aware.org/missionsbk_online.html  
7 http://www.psychoheresy-aware.org/4tempbk_online.html  
8 http://www.psychoheresy-aware.org/4tempbk_online.html  
9 http://www.unl.edu/buros/bimm/html/16tests.html  
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in The Tenth MMY. De evaluatie van de recensenten van het PPS eindigt met te zeggen: “The clear 
lack of data to support this instrument should preclude its use” (Het duidelijke gebrek aan gegevens 
om dit instrument te ondersteunen zou het gebruik ervan moeten uitsluiten). Niet verwonderlijk dat 
de conclusie van de recenseurs van DiSC, die verschijnen zal in The Sixteenth Mental Measure-
ments Yearbook, het volgende zegt: “The use of the DiSC is not recommended” (Het gebruik van 
DiSC wordt niet aanbevolen)! 
Alhoewel christenen die DiSC en andere gedragstypologieën gebruiken zich ondermeer ten doel 
stellen mensen aan te moedigen in de Geest te wandelen, spreekt zo’n plan het duidelijke Woord 
van God tegen. Gedrags- en persoonlijkheidstypologieën brengen mensen ertoe “de dingen van het 
vlees te bedenken”. Wij worden heus niet geestelijker door de dingen van het vlees te bedenken. 
Zozeer als psychologen menselijke wijsheid en filosofie proberen aan te wenden om de natuurlijke 
mens te verbeteren of zijn heiligingsproces, zijn de theorieën en therapieën van de wereld zowel 
intrinsiek als ultiem in strijd met het Woord van God en het werk van de Heilige Geest. Er bestaat 
geen bijbels mandaat om onszelf te begrijpen volgens de vier categorieën van menselijke karakteris-
tieken. Er ontstaat grote theologische verwarring wanneer men godloze systemen van begrip over 
de natuur van de mens wil mixen met wat de Bijbel zegt over de mens en de dynamiek van mense-
lijk gedrag. 
Zulke systemen presenteren tegenstrijdige zienswijzen over wie de mens is en hoe hij verandert, en 
zij corrumperen de Schrift middels onbewezen, onwetenschappelijke en zelfs paganistische filoso-
fieën van mensen10. Tenzij ons begrip van de menselijke toestand voortspruit uit de Schrift en ge-
zonde bijbelse theologie, zal dit neigen naar een afwijkende aandacht weg van God en Zijn Woord 
met betrekking tot wie de mens is en hoe hij wordt gered en geheiligd. Zo’n een afwijken zal andere 
middelen van redding en/of heiliging aanbieden in toevoeging aan en in oppositie van Gods duide-
lijke Woord in deze materie. 
Christus heeft christenen Zijn rechtvaardigheid gegeven. Zij moeten niet hun eigen rechtvaardigheid 
bewerken. Evenmin kunnen zij hun eigen gerechtigheid bereiken door enig soort van psychologisch 
systeem van zelfkennis of zelfverbetering. Het is God die werkt in gelovigen door Zijn Woord en 
Zijn Geest om hen te vormen naar het beeld van Christus. Er is geen nood aan enige toepassing van 
menselijke systemen van wijsheid. 

“Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en 
dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleg-
gingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt 
naakt en ontbloot voor de ogen van Hem voor Wie wij ons hebben te verantwoorden”  
(Hebreeën 4:12-13). 

De Heer, de onderscheider van de harten, ziet wat nodig moet veranderd worden. Gelovigen moeten 
zich niet verbergen voor hun zonden, omdat Jezus Christus hun Hogepriester is. 

“Omdat wij dan een grote Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk 
Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge-
priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles is verzocht 
geweest op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde” (Hebreeën 4:14-15). 

En doorheen dit alles vormt Hij ons naar Zijn eigen beeld:  
“… bestemd aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou 
zijn onder vele broeders” (Romeinen 8:29). 

De Heer kent de uniciteit van ieder persoon. Hij weet hoeveel haren op ieders hoofd staan, op elk 
moment. Hij kent de exacte genetische opmaak van elke persoon op deze planeet. Hij heeft echter in 
Zijn Woord geen systeem voorzien om mensen te begrijpen volgens karakteristieke types. Evenmin 
heeft Hij een plan uitgebracht waardoor mensen de sterkten en zwakten kunnen analyseren van hun 
temperamenten of persoonlijkheden om daardoor geluk en succes te vinden. 

 
10 Vgl. Kolossenzen 2:8: “Zie toe dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en lege verleiding, naar de overle-
vering van de mensen, naar de grondbeginselen van de wereld, en niet naar Christus”. 
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In plaats daarvan gaf Hij ons Zijn Zoon. Hij gaf ons een nieuw leven om ons in staat te stellen in 
liefde en in onderwerping aan Hem te leven. Zijn werk in een mens, en deze zijn beantwoording 
met liefde en gehoorzaamheid, zal de schoonheid voortbrengen van individuele verschillen die Zijn 
heerlijkheid weerspiegelen op een unieke en levendige wijze. De focus van de Bijbel richt zich niet 
op het mysterie van individuele verschillen van temperament en persoonlijkheid. De Bijbelse focus 
ligt op Jezus Christus en het mysterie van “Christus in u, de hoop der heerlijkheid”!11 

 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
11 Kolossenzen 1:27. 
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