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Enkele Bijbelse bezwaren tegen  
“IkzoekGod.nl” 

M.V. 24-3-2014 

 
Op een vroeger betrouwbare maar nu vernieuwde site stuitte ik zopas op twee links naar de site  
“IkzoekGod.nl”. Niet te geloven dat een website die vroeger stond voor bijbelvastheid, zich nu met 
de afval inlaat! Maar de ouderen sterven en de opvolgers laten de teugels vieren en wijken af. 

 

1.  Deze site promoot de Alphacursus:  
Zie http://www.ikzoekgod.nl/meer-over-god-en-jezus/cursus-in-jouw-omgeving/  
De gebreken van Alpha doen alle verdiensten teniet. Om de gebreken te onthouden kan het acrosti-
sche ALF gebruikt worden: 

A dvocaat van Koninkrijk-Nu theorieën 
L abiele emotionaliteit 
F outief bijbels begrip 

Lees over Alpha:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha-oecumene.pdf  
http://www.rejoicenow.nl/page/alpha-cursus-dwaalleer  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alfa.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alphaNews.pdf  
http://www.spiritual-research-network.com/alphacourse.html  

 
2. Zij brengen de slideshow “Vaders Liefdesbrief” 
Zie http://www.ikzoekgod.nl/een-brief-voor-jou/   
De zonde- of schuldkwestie wordt hierin niet behandeld, integendeel. Goedkope bekering zonder 
berouw. 
Lees over bekering en berouw: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering2.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/berouw.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/#Zonde  

 
3. God zou soms ook met “een hoorbare stem” spreken: 
Zie http://www.ikzoekgod.nl/2013/07/een-hoorbare-stem/  
Lees over het horen van Gods stem:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/persoonlijkeWoordenVanGod.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GodsStem-MarkVirkler.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/experiencinggod-Blackaby.pdf  

 
4. Zij promoten de zwaar afvallige Henk Medema: 
Zie http://www.ikzoekgod.nl/author/henkmedema/  

Lees over Medema: 
http://www.toetsalles.nl/bio.medema.htm  
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5. De man achter de site:  
Mark de Boer, directeur van “Agapè” - http://www.boerenroem.nl/category/agape/  
De internationale organisatie “Campus Crusade for Christ” is in Nederland vertegenwoordigd door 
Stichting Agapè (vroeger bekend als Instituut voor Evangelisatie). Het is een Nederlandse zen-
dingsorganisatie van personen uit verschillende kerken. Link: http://www.agape.nl/organisatie/  
Agapè gaat over http://www.ikzoekgod.nl  

Lees over “Campus Crusade for Christ” en Stichting Agapè: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/CampusCrusadeChrist.pdf 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelisatie.pdf 

 
6. Positief over katholicisme (in casu een non): 
Zie http://www.ikzoekgod.nl/2013/09/voorbijganger/  
Lees over het katholicisme: 

http://www.verhoevenmarc.be/#Rooms  
 
7. Zij promoten vriend van de paus, Billy Graham: 
Zie http://www.ikzoekgod.nl/2013/07/billy-graham-op-je-mobiel/  

Lees over Billy Graham: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BillyGrahams_compromis.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BillyGraham-Paulus.pdf  
http://www.youtube.com/watch?v=axxlXy6bLH0  

 
8. Zij promoten Moeder Theresa: 
Zie: http://www.ikzoekgod.nl/2013/11/bevrijd-mij-o-jezus/  

Lees over ‘Moeder’ Theresa: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Moeder-Theresa.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Teresa_Christian.pdf  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/theresa2.pdf  

 
9. Zij vergelijken terrorist Nelson Mandela met Jezus: 
Zie http://www.ikzoekgod.nl/2013/12/mandela-en-jezus/  
 
10. Wereldlijke singer-songwriter Joan Osborne is ook van dienst: 
Gekend van het quasi panentheïstische “One of Us”; “St. Teresa”, enz. 
Komt voor op de lijsten van biseksuelen en biseksuele feministen: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_bisexual_people_%28N%E2%80%93S%29  
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Bisexual_feminists  

Zie: http://www.ikzoekgod.nl/2013/11/welke-vraag-zou-je-aan-god-willen-stellen/  
 
Enz., enz. 
 

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