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

 
In haar voortdurend achternalopen van de cultuur en haar gunsten, blijft de hedendaagse kerk de 
wereldse verlangens imiteren om haar te “bereiken” voor Christus, daarmee duidelijk demonstre-
rend, voor hen die ogen hebben om te zien en oren die horen, dat er iets verschrikkelijks fout gaat in 
en rond de kansel, en dat slechts erg weinigen van de leiders er zich van bewust zijn of bereid zijn 
er in alle eerlijkheid en overtuiging over te spreken. 
Alhoewel vele dikwijls in beeld komende conservatieven, trots een openlijke strijd voeren tegen 
liberale bolwerken, zoals euthanasie, foetaal stamcelonderzoek, mensen klonen, abortus, wapenbe-
zit, homoseksualiteit, … en daarmee de illusie van vooruitgang vertonen, woedt er vandaag een 
christelijk humanisme en kerkelijk socialisme door het land dat de kerk in haar binnenste verrot, 
terwijl haar gevierde herders zich koesteren in de glorie van hun nieuwgevonden sterrendom, onder 
een “wedergeboren” Witte Huis. 
Als een pastor niet geïntroduceerd wordt met de vermelding van zijn kerkomvang, dan is het het 
aantal boeken dat hij verkocht, of zijn het de graden die hij behaalde, of de belangrijke mensen die 
hij kent. Dat wordt allemaal wijd en zijd afgekondigd op conferenties, met lof, attentie en applaus. 
Is dat hetgeen Jezus aan Zijn discipelen leerde, bijvoorbeeld in de bovenzaal?  
Laat me u een voorbeeld geven over hoe dit soort corruptie subtiel de oproep tot berouw en het ge-
loof in Christus ondermijnt: 
In een recent “Agape Press” artikel werd gerapporteerd dat Dr. Jimmy Draper, de aftredend presi-
dent van “LifeWay Christian Resources”1, bij “Life Way heeft aangedrongen om verscheidene stra-
tegische uitdagingen na te streven als haar bediening dieper de 21ste eeuw ingaat. Dit omvat het 
aantrekken en vasthouden van de beste en briljantste mensen voor de bediening…” 
Nu ben ik benieuwd; hoe zal een christelijke maatschappij “de beste mensen aantrekken en vast-
houden voor de bediening”? Zouden zij dat doen door hen vooruitzichten te bieden, een competitief 
salaris, genereuze voordelen en betere werkomstandigheden? Misschien zou een impressionante 
functie-titel wel kunnen bekoren. 
Voor de niet-christen, bijbels onkundig of niet onderscheidend, kan deze “uitdaging” perfect legi-
tiem lijken, zoniet lovenswaardig en in overeenstemming met de manier waarop Peter Drucker2 de 
dingen aanpakt. Maar, als het God is die iemand in een bediening roept, wat voor zaken heeft Li-
feWay dan met het “strategisch aantrekken en vast houden” van WIE DAN OOK in Gods dienst? 
Als de Heer een bepaald persoon niet specifiek tot de bediening geroepen heeft, dan heeft die per-
soon GEEN RECHT DAAR TE STAAN - best, briljant of wat dan ook. Dit kan misschien verkla-
ren waarom er vandaag zoveel wolven zijn onder de schapen en waarom de kerk in zo’n wanorde 
en afnemende moraliteit verkeert? 
Als dit gewoon een geïsoleerd incident was, en niet de gewoonte, dan zou ik daar niet over praten, 
maar ik leef in Nashville, Tennessee, de thuishaven van LifeWay Christian Resources, en ik zie en 

 
1 Voormalig “The Baptist Sunday School Board”. 
2 Peter Ferdinand Drucker (born November 19, 1909) is a management theorist who created many phrases common in 
business today. Drucker, born in Vienna, Austria, moved to the United States in 1937. In 1943, he became a naturalized 
citizen of the United States. He taught at New York University as Professor of Management from 1950 to 1971. Since 
1971 he has been the Clarke Professor of Social Science and Management at Claremont Graduate University. He lives 
in Claremont, California. He has been writing influential works about management since the 1940s. He has written 
about 30 books, and from 1975 to 1995 he was an editorial columnist for The Wall Street Journal. He has also been a 
frequent contributor to Harvard Business Review. Now in his nineties, he still consults for businesses and non-profit 
organizations. (Wikipedia). 
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hoor vrij regelmatig de “Total Quality Management” (TQM) mindset aan het werk in de kerk, door 
velen van hen die op hun loonlijst en/of onder hun invloed staan - dat zijn degenen die Draper en 
Drucker “de besten en briljantsten” zouden kunnen noemen. 
Het eindresultaat is dat vele bedrijven bedieningen worden, en bedieningen worden bedrijven, ter-
wijl pastors CEO’s (Chief Executive Officer3) worden, en directeurs worden de facto geestelijken. 
En als dat nog niet genoeg was, dank zij het Faith-Based Initiative van Big Brother Bush kan u Un-
cle Sam in de mixer gooien zodat na verloop van tijd uw gemeenschap en de mijne allen zullen 
“gediend” (gerund) worden door één grote keten van door de overheid beheerde afzetgebieden van 
groepsdenken - sociaal gevoelig, politiek correct en milieuvriendelijk; geheiligde supercentra’s vol 
met gepassioneerde doe-goeders vanuit elke levensstijl en geloofssysteem, die verzekerd doelge-
richt (Purpose Driven) zijn en die gegarandeerd zijn door het volle geloof en de verdienste van de 
USA-overheid, om “alle dingen voor alle mensen” te zijn, zowel hier als in het buitenland. 
Hier is uw Nieuwe Wereldorde, vrienden!4 

Maar Paulus schrijft aan de Korinthiërs: 
“Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat heeft de gerechtigheid gemeen met 
de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstem-
ming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samen-
voeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God; ge-
lijk God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God 
zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt 
de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, 
en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”  2 Korinthiërs 6:14-18. 

Zeg me, toen Jezus zijn discipelen koos, was Hij toen zorgvuldig bezig met het selecteren van enkel 
de “besten en briljantsten” voor de bediening? Ik weet dat het raadplegen van de Schrift voor zulke 
antwoorden wat ouderwets gevonden wordt vandaag, en ik beken dat ik geen exemplaar van The 
Purpose Driven Church (De Doelgerichte Kerk) in handen neem om het uit te vissen, maar ik 
WEET ZEKER vanuit 1 Korinthiërs 1 dat God NIET de LifeWay sjabloon gebruikt. 
Hier zijn enkele woorden van de apostel Paulus over Gods keuzevorming: 

“Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machti-
gen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen be-
schamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou be-
schamen; En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, 
opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; Opdat geen vlees zou roemen voor Hem”  
1 Korinthiërs 1:26-29. 

Wat denkt u: zou LifeWay hier een probleem mee hebben? Peter F. Drucker zeker wel, daar ben ik 
van overtuigd. 
Nu, met deze ontnuchterende verzen in gedachten, kan u de 7 februari-uitgave van Time magazine 
lezen, en zeg me dan wie van “De 25 Meest Invloedrijke Evangelicals in Amerika”5 aan de criteria 
voldoen voor LifeWay of voor de Heer Jezus Christus, en zeg me ook of u werkelijk gelooft dat 
Gods Koninkrijk floreert op het wereldomvattend missieveld en dat er een opwekking op handen is. 
Het zal u helpen te weten waarvoor te bidden, en waarop u zich kunt voorbereiden in de komende 
dagen. 

“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de 
HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw 
wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten” Jesaja 55:8-9.  

 
 

3 De hoogste in rang in een groot bedrijf. 
4 Of de “Novus Ordo Seclorum”, zoals op het één-dollar-biljet staat. 
5 http://www.time.com/time/covers/1101050207/photoessay/  
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