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Het Leger des Heils 
Psychoketterij & Oecumenisme verovert het Leger 

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/sarmy.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling (ingekort), plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

 
Het Leger gedenkt ANC-terrorist, -moordenaar en ongelovige1 Nelson Mandela 

http://www.armeedusalut.be/Pages/accueil.php?lang=nl  

 

 
http://korpsapeldoorn.legerdesheils.nl/evenementen/oecumenische-gebedsdienst-voor-de-vrede  

 
-  De “Missieverklaring” van het Leger des Heils (LdH) luidt als volgt: 

“Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke 
Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door 
de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam 
menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie”.2 

Noteer hier dat de boodschap van het LdH op de Bijbel zou moeten gebaseerd zijn, en hun dienst-
verlening zou moeten gestimuleerd zijn door liefde, en hun “opdracht is het Evangelie van Jezus 
Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen”. Volgens het LdH journaal, geti-
teld The Salvation Army War Cry: “Het Leger des Heils verleent diensten aan 33 miljoen mensen 
elk jaar. Bij benadering lijden 3 miljoen van deze mensen aan stress, relatieproblemen of mentale 
stoornissen” (Vol. 120, No. 9, p. 5). Een andere uitgave van War Cry is getiteld: “Een christelijk 
perspectief op mentale gezondheid”. Het LdH voorziet inderdaad in een extensief rehabilitatiepro-
gramma voor hen die lijden aan “mentale ziekte”, drugs/alkoholmisbruik en andere levensproble-
men. Zij moeten heel veel geld besteden om hun rehabilitatieprogramma’s te ondersteunen. Alhoe-

 
1 Zie http://www.discerningtheworld.com/2013/12/11/stop-comparing-nelson-mandela-jesus/ . 
2 NL-weergave in Wikipedia. 

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/sarmy.htm
http://www.armeedusalut.be/Pages/accueil.php?lang=nl
http://korpsapeldoorn.legerdesheils.nl/evenementen/oecumenische-gebedsdienst-voor-de-vrede
http://www.discerningtheworld.com/2013/12/11/stop-comparing-nelson-mandela-jesus/
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wel het LdH gekend is als een christelijke organisatie, voorziet het NIET in een waar bijbels per-
spectief en programma. 
Een “missieverklaring” in hun publicatie War Cry spreekt van getuigen “van de kracht van het 
evangelie van Jezus Christus om levens te veranderen”. Echter, doorheen de LdH rehabilitatiepro-
gramma’s, die bedoeld zijn om levens te veranderen, is de toepassing van menselijke wijsheid ge-
weven, waarvoor de Schrift precies waarschuwt. Het LdH is ondergedompeld in de van oorsprong 
12 Stappen van de Anonieme Alkoholistenprogramma’s3 (bv., War Cry, Vol. 117, No 16; & Vol. 
120, No. 9). 
- Een ander artikel geeft een voorbeeld van “The Army’s Recovery Ministries” (War Cry, Vol. 117, 
No. 16, p. 6): 

“Hi, ik ben Jackie, ik ben een verslaafde”; “Mijn naam is Pat, ik ben een alcoholist”; “Ik ben 
June, ik herstel van een drugsverslaving”; “Mijn naam is Vicki, ik ben een dankbare herstellen-
de verslaafde; “Ik ben Vivian, ik ben nog herstellend”. 

De Bijbel die in deze groep gebruikt wordt is The Serenity Bible: A Companion for 12 Step Recove-
ry.4 Waarom moet de Bijbel zonodig aangepast worden aan een AA5-format en geïntegreerd worden 
in een 12-stappen woordenschat en mindset? Alleen omdat we in een gepsychologiseerde maat-
schappij leven, hebben het LdH en andere belijdend-christelijke groepen de psychologische mind-
set6 geadopteerd. De Bobgans7 hebben een academisch en bijbels bewijs opgesteld in oppositie te-
gen het wereldwijde verslavingsherstel in hun boek 12 Steps to Destruction.8 (Zie ook “AA: Chris-
tian or Occult Roots?”9 in PsychoHeresy Awareness Letter, Vol. 5, No. 5). In deze werken weerleg-
gen zij een aantal mythes over AA en de verslaving-herstel beweging, inbegrepen het idee dat ver-
slavingen ziekten zijn, dat AA gebaseerd is op het Christendom, dat de stichters van AA ware chris-
tenen waren, dat AA erg effectief is, en dat men de AA-benadering van verslavingen kan christiani-
seren zonder compromis. 
- Het Leger des Heils heeft zich met wereldlijke organisaties zoals AA5, NA10, ACOA11 en andere, 
verenigd in zijn kritiek op de kerk. Een War Cry artikel presenteert de volgende vraag en antwoord 
(Vol. 117, No. 16, p. 5): 

“Denkt u er ooit over naar een kerk te gaan of ergens voor hulp?”; “Kerk? Waarom zou ik daar 
ooit naartoe gaan? Ik voelde me reeds ellendig over mezelf. Zij zouden mij alleen maar slechter 
doen voelen”. 

Waar is het LdH criticisme over seculiere groepen, inbegrepen de AA zelf? Waarom geeft het LdH 
niet het vanzelfsprekende toe en becritiseert ze niet de werkelijk wereldse organisaties die zij kopi-
eren? Waarom onthullen zij niet dat er geen bijbelse deugd in hen is, omdat de God van de Bijbel 
afwezig is en Jezus Christus als de enige Weg tot de Vader totaal gemeden wordt? Enkelingen wor-
den regelmatig uitgesloten uit AA-meetings gewoon omdat zij “het evangelie van Christus” belij-
den, iets wat de LdH-missieverklaring nochtans beweert te doen. 
- Zoals hun wereldlijke tegenhangers, bluft het LdH over de succescijfers van haar rehabilitatiepro-
gramma’s. Eén War Cry artikel stelde het volgende: “22,5% van alle individuen die een van onze 
41 rehabiliteitscentra binnenkwamen in 1996 zijn afgestudeerd [graduated]. Het succescijfer voor 

 
3 Zie http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/codep/aa.htm en     
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/codep/12step.htm  
4 Zie http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/BookReviews/twelve.htm  
5 Alcoholics Anonymous of Anonieme Alcoholisten, een twaalf stappen programma. 
6 Zie http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/psych.htm  
7 Martin & Deidre Bobgan. “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: Uni-
versity of Minnesota, B. A., B. S., M. A.; University of Colorado, Doctorate in Educational Psychology * Deidre: Uni-
versity of Minnesota, B. S.; University of California, M. A. in English”.  
http://www.psychoheresy-aware.org/editors.html. 
8 Zie http://www.psychoheresy-aware.org/12stepbk.html  
9 Zie http://www.psychoheresy-aware.org/aaroots.html  
10 Narcotics Anonymous, een twaalf stappen programma. 
11 Adult Children Of Alcoholics, een twaalf stappen programma. 

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/codep/aa.htm
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/codep/12step.htm
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/BookReviews/twelve.htm
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/psych.htm
http://www.psychoheresy-aware.org/editors.html.
http://www.psychoheresy-aware.org/12stepbk.html
http://www.psychoheresy-aware.org/aaroots.html
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hen in het lange-termijn programma was veel hoger”. Maar, het probleem met de cijfers voorzien 
door het LdH is dat ze gebaseerd zijn op wat een “program development officer” zei, onbevestigd 
door derden. En er is geen verwijzing naar follow-up studies nadat de afgestudeerden weggingen. 
De Bobgans documenteren vele van de misvattingen van de 12-Stappen beweging in hun boek 12 
Steps to Destruction.12 AA is bekend voor het stellen van onbevestigde claims die verdwijnen wan-
neer derde-partij onderzoekers die claims onderzoeken. En hetzelfde zou ongetwijfeld gebeuren met 
de claim van het LdH vermits zij dezelfde 12-Stappen benadering gebruiken. 
- Een ander gebied van compromis met de wereld en een contradictie van de LdH principes, ligt in 
de tewerkstelling van personeel in de rehabilitatieprogramma’s en de screening van personen om 
een officiersopleiding te mogen volgen, zowel als in de opleidingprogramma’s voor officiers en 
bedienaars. Volgens de LdH websites weerspiegelen de vereisten (graden en opleidingsniveaus) 
voor het personeel in rehab-programma’s dezelfde academische en psychologische opleidings- en 
ervaringsvereisten als voor seculiere rehab-programma’s. Alhoewel de Bobgans in hun research 
enkel één van de LdH Territoriale Hoofdkwartieren toetsten, kan verwacht worden uit het lezen van 
War Cry, dat doorheen het LdH psychologen en psychologische tests13 aangewend worden als 
screening tot toelating aan het officiersopleidingsprogramma. Twee psychologische testen, inbegre-
pen in de screening voor hen die officier willen worden, zijn de MMPI14 en de 16PF15. Het DISC16 
wordt ook gebruikt aan het LdH college. Bovendien, de manier waarop deze tests worden gebruikt 
door het LdH is beslist tegengesteld  aan het Standards boekdeel dat verkrijgbaar is bij de American 
Psychological Association. De Bobgans hebben deze tests en hun fout gebruik besproken in hun 
boek Missions & PsychoHeresy.17 Het is te betwijfelen dat enige onafhankelijke derde-partij psy-
chometrist het gebruik van zulke tests zou onderschrijven op de manier waarop ze gebruikt worden 
door het LdH. (Het LdH zal zeggen dat de resultaten van de psychologische interviews op zich geen 
enkele sollicitant zal afkeuren, maar de tests zijn vereist, d.w.z. niemand is vrijgesteld). 
-  Een man die twee jaar een LdH kerk bezocht werd ontsteld toen hij een flyer in zijn brievenbus 
kreeg met daarop afgebeeld een Rooms-katholieke kardinaal (kardinaal Bernard Law van Boston) 
die diensten leidt in een van de belangrijke retraitecentra’s van het LdH. Hij ging naar de leiders, en 
gaf hen de kans om berouw te tonen. In plaats daarvan namen zij het in deze op voor het Rooms-
katholicisme en verdedigden hen als “christelijke broeders”. In een brief antwoordde de LdH-
kolonel: “… wij geloven dat het toestaan van kardinaal Law om recent te spreken op een LdH-
plechtigheid, geenszins onze theologie of evangelicale positie compromitteert. Alhoewel er duide-
lijk doctrinale verschillen zijn tussen het Leger des Heils en de katholieke kerk, delen wij een een-
heid in onze ultieme trouw aan Jezus Christus. Wij zoeken Christus als Heer te verkondigen in deze 
oecumenische inspanning”. In een andere brief van het LdH-hoofdkwartier, bevestigt het LdH zijn 
wereldomvattende intentie en onheilige alliantie met de Rooms-katholieke kerk: “U zal in bijlage 
echter zien dat onze positie er een is van steun aan de Rooms-katholieke kerk zoals met andere 
christelijke groepen. Dit omvat respect voor hun doctrines en praktijken en, als de opportuniteit 
toestaat, het deelnemen aan gezamenlijke aanbidding en publieke evenementen van een oecumeni-
sche natuur” (Bron: “The Salvation Army in Bed with Rome”, 2001). 
- Het Leger des Heils in het westerse gedeelte van de VS heeft beslist om voordelen [benefits] te 
geven aan de “partners” van homoseksuele werknemers. In 1998 verbood de stad San Francisco het 
LdH om openbaar geld te ontvangen tenzij ze voordelen zou verlenen aan gelijke-sekse koppels. In 
die tijd weigerde het LdH mee te gaan met deze ongoddelijke termen en liet $3,5 miljoen vallen als 
openbare bijstand, terecht beseffend dat die wet in conflict was met het christelijke geloof van hun 
organisatie. Een LdH-official in San  Francisco werd geciteerd als dat hij zei dat “homoseksualiteit 
een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit, kwaliteit en solidariteit van de maatschappij als 
geheel”. Volgend hierop maakte het LdH een draai van 180° in deze zaak en stelde geld boven mo-
rele overtuiging. De locale afdeling van het LdH beloofde dat ze homoseksuelen niet zou discrimi-

 
12 Zie http://www.psychoheresy-aware.org/12stepbk.html  
13 Zie http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/temper.htm   
14 Minnesota Multiphasic Personality Inventory, een van de meest frequent gebruikte persoonlijkheidstesten. 
15 Sixteen Personality Factor questionnaire. 
16 DISC is een gedrag-inschattingshulpmiddel. Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DiSC.pdf  
17 Zie http://www.psychoheresy-aware.org/missphbk.html  

http://www.psychoheresy-aware.org/12stepbk.html
http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/temper.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/DiSC.pdf
http://www.psychoheresy-aware.org/missphbk.html
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neren, en stemde ook in om een pro-gay sensivity opleiding te lanceren voor hun staf, en eraan te 
werken om meer homoseksuelen in te huren, en hun policy over homoseksualiteit te herzien. (Het 
Leger des Heils is ook een lid van de neo-evangelicale18 NAE19) (Bron: 7/15/97, Calvary Conten-
der; 11/9/01, FBIS). 

 
 

 

Lees ook: 
o Salvation Army & Psycoheresy: http://www.psychoheresy-aware.org/sa&ph102.html  

 
 

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

 
18 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelisme.pdf , http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ockenga.pdf , 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/newEvangelicals.pdf . 
19 National Assotiation of Evangelicals. 
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