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Pas op voor de geest van de Promise  
Keepers in de zgn. Mannendagen 

M.V. 16 juni 2013. Update 20 juni 2013 
 

 
Vanuit Amerika is al een tijdje de geest van de ‘Promise Keepers’ overgewaaid. In Nederland 
zien we de ideeën van deze zeer afvallige, oecumenische mannenbeweging terug in bijvoorbeeld de 
mannendagen, zoals bv. deze van 16 juni 2012:  
http://www.raadvankerkendelft.nl/mannendag-2013-met-henk-binnendijk-en-arie-de-rover/ . 
http://www.vergadering.nu/mannendagen.htm (alle Nederlandse mannendagen). 
 
Er zijn ook boeken verschenen uit deze geest: “De veelzijdige man” (Vertaling van “The Mascu-
line Journey”, Robert Hicks1, Novapres, http://www.novapres.nl/common/chapter.aspx?ID=161 ), 
“Man!” (H. Medema, e.a., uitg. Medema: http://www.vergadering.nu/boekmedemaman.htm ), 
“Mannen naar Gods beeld” (H. Medema, http://www.vergadering.nu/boekmedemamannen.htm ), 
“Mannen in beweging” (H. Medema, e.a.: http://www.vergadering.nu/boekmedemamib.htm ), enz. 
 
Bekende sprekers: Henk Binnendijk, Arie de Rover, Willen Ouweneel, Henk Medema, Dato 
Steenhuis, Arjan Baan, Raad van Kerken Nederland, enz.  
http://www.zeeuwsemannendag.nl/ , http://www.zeeuwsemannendag.nl/mannendag/mannendag-2007 , 
http://www.zeeuwsemannendag.nl/index.php?mact=Album,m2,default,1&m2albumid=1&m2pictur
eid=135&m2returnid=58&page=58, http://www.zeeuwsemannendag.nl/mannendag/12e-zeeuwse-
mannendag-2010 , http://www.zeeuwsemannendag.nl/mannendag/13e-Zeeuwse-Mannendag-2011 , 
http://www.zeeuwsemannendag.nl/mannendag/14e-zeeuwse-mannendag , 
http://www.urkermannendag.nl/ , http://cmdelfland.nl/ , enz. 
 
Enkele inlandse bronnen m.b.t. deze overgewaaide geest van de Promise Keepers: 
http://www.digibron.nl/search/detail/012dde7c9815e36c68edd332/mannen-in-beweging , 
http://www.mannendag.nl/index.html ,  
 
Typering van de Promise Keepers: “Promise Keepers is de gigantische nieuwe (1991) “mannen-
beweging” onder belijdende evangelische christenen. Haar wortels zijn katholiek en charismatisch 
tot in de kern. PK’s contradictorische standpunt over homoseksualiteit, haar promotie van seculiere 
psychologie, haar onschriftuurlijke vervrouwelijking van mannen, haar uitbeelding van Jezus als 
een “fallische messias”, verleid tot homoseksuele daden, en haar oecumenische en onbijbelse lerin-
gen zouden elke ware christen moeten ontraden daarin te participeren. Promise Keepers bewijst zich 
als een van de meest ongoddelijke en misleidende bewegingen in de annalen van de christelijke 
geschiedenis” ( http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Youth-for-Christ.pdf ). 
 
Artikelen over de Promise Keepers: http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/pk/ , 
http://www.psychoheresy-aware.org/pkemj42.html , (Engels). 
 

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

 
1 “Masculine Journey was written for the Promise Keepers by Lt Col. Robert Hicks, a military expert in religious terro-
rism. It was published in 1993 under the supervision of Hicks’s Air Force colleague, Gen. Jerry White. a specialist in 
military mobilization, military police, and electronic security. General White is the longtime chairman of a military 
ministry group, ‘The Navigators’. whose NaviPress published the book, and a companion study guide for Promise Kee-
pers (PK) psychological trainers” http://educate-yourself.org/mc/promisekeepersmctechniques11jun04.shtml . 
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