De Bono-kerk
Stukje uit “Taking your kids out of public school is not enough!” - Paul Proctor, 5-1-2006
Lees het geheel: http://www.newswithviews.com/PaulProctor/proctor85.htm
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Deze ochtend las ik online een ogen-openend artikel in “Relevant Magazine”, geschreven door een
onthutste jonge vrouw bij wie recent de schellen van de ogen waren gevallen, waardoor zij voor het
eerst het namaakchristendom kon zien dat vandaag de kerk wil verenigen met de wereld en al haar
religies. Een “universalisme”1 noemde zij het, waarbij zij getuige was, meer tot haar ontzetting en
ergernis, dat haar “idool” en “christelijke broeder”, Bono van U2, zijn aanbiddend publiek in een
hypnotische mantra leidt, reciterend tijdens een optreden dat zij bijwoonde, en dat ging als volgt:
“Jesus, Jew, Mohammed - all true. Jesus, Jew, Mohammed - all true...”

Of: “Jezus, Jood, Mohammed - alles [is] waar. Jezus, Jood, Mohammed - alles [is] waar”.
Deze voormalige fan en volgeling van broeder Bono en zijn toegejuichte band zei: “Ik wilde plotseling uit mijn huid kruipen”.
Dit is dezelfde leidende zanger die elke zondagochtend op de grote schermen en geluidssystemen
huilt in zovele van onze megakerken. Dit is dezelfde Bono die wereldomvattend andere christelijke
rockers inspireert om hun profaniteiten en vulgariteiten uit te spuien, ongeacht de omstandigheid en
wie daarbij aanwezig is, met verbeurd verklaring van de “dogmatische” leringen van Gods Woord,
die onverzettelijke en intolerante geboden uit oude dagen die ons afhouden van de eindeloze begeerten, ambities en ongebreidelde vrijheden waar ons vlees en de emoties zo naar hunkeren; deze
regels die een hinderpaal zijn voor onze zelfexpressie die de verzamelde massa’s tot waanzin leidt
voor de zaak van “love-love-love”, want, zoals zij het zien, genade is werkelijk en boven alles een
vrijbrief om uzelf te believen, te bevrijden en om het verlangen van uw hart te volgen, waar dit ook
naartoe mag leiden - dit alles in de naam van Christus. Deze Bono die recent verscheen op de cover
van Time Magazine (zoals ook Rick Warren deed), promoot met pastor Rick Warren veel van de
“Koninkrijk Nu”-zaken waar zij samen mee instemmen.
Maar voor wiens “koninkrijk” denkt u dat zij hun volgelingen voorbereiden - “een koninkrijk niet
van deze wereld”?2 Nee, ik verzeker u, het is een koninkrijk dat helemaal DEZE WERELD betreft
en weinig meer - de wereld waarvan Jezus ons specifiek bevolen heeft geen deel aan te hebben. Het
gaat om een koninkrijk waarvan de religie niet “love” maar altijd “het geheimenis van de wetteloosheid” is geweest, waarvan gesproken wordt in 2 Thessalonicenzen 2:7-12:
“Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu
weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En dan zal de wetteloze geopenbaard
worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en krachteloos maken door
de verschijning van Zijn komst. 9 Zijn komst is naar de werking van de satan met alle kracht,
tekenen en wonderen van de leugen 10 en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen
die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te
worden. 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, 12 opdat zij allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid”.

Soms vraag ik me af of iemand in de kerk er echt over bezorgd is dat wij allen in dezelfde richting
worden gestuurd, allemaal met hetzelfde zieke waardensysteem en programma als dat van de globalisten. Dit is geen Geestgedreven beweging, dit is een mediagedreven waanzin, geleid door hen die
alles zullen doen wat in hun macht ligt om zelfs het lijden en de armoede van anderen te exploiteren
om u en mij zo af te leiden van het Woord en de Wil van God. Het ergst van al is dat zij er geen
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moeite mee hebben daarbij de dierbare naam van Jezus Christus te gebruiken, of anderen die tegenwoordig aanbeden of verafgood worden, om hun duivelse droom te volbrengen.
Een dame mailde mij gisteren, een antwoord zoekend voor de netelige situatie waarin zij zich bevindt, en waarin zovelen vandaag zich op overeenkomstige wijze bevinden.
Zij schreef het volgende:
“Help me, ik zit in een kerk die zich aangesloten heeft bij Willowcreek. Ik ben altijd anti-Willowcreek geweest en daardoor bestempeld als kritisch. Ik vind dat Willowcreek de hype is van
vandaag. De Baäl van deze tijd. Ik ben nog maar van in 1997 gered. Ik voel dat God me in deze kerk heeft geplaatst en me geen permissie geeft om weg te gaan. Daardoor is het leven
hard. Nauwelijks wil er iemand naar mij luisteren. Hebt u enige suggesties? Hebt u iets recents
geschreven dat me zou kunnen helpen? Elke hulp wordt geapprecieerd”.

Ik schreef haar terug met het citeren van “vormt geen ongelijk span met ongelovigen” en de bijbelse
vraag om u af te scheiden van ongehoorzame broeders en ketterse leringen, maar ik schreef verder:
“Wie of wat bracht u ertoe te denken dat God u geen toestemming geeft om te vertrekken? Zou
God Lot geen toestemming geven Sodom & Gomorra te verlaten? Zou God de Israëlieten geen
toestemming geven om met Mozes Egypte te verlaten? Het is u niet enkel toegestaan te vertrekken, het wordt u bevolen zulke mensen te verlaten”.

Nu, als uw kerk zich nog niet overgegeven heeft aan de wereld en haar wegen, blijf dan met alle
middelen de Heer daar dienen; maar als u uw kerk nodig moet verlaten en u bent daar bang voor
omdat u nergens iets beters kan vinden in uw omgeving, weet dan dat er altijd een plaats is voor u
en de uwen om thuis samen te komen - en indien niet in uw huis, dan in dat van iemand anders.
Na het bezoeken van kerken in drie regio’s om ons heen, vele maanden lang, begonnen mijn vrouw
en familie zondagsdiensten te houden in ons huis. Ik weet niet hoe lang dit zal duren omdat wij continu Gods leiding en wil zoeken, en ik geef toe dat het een beetje lastig was in het begin, maar wat
een zegen is het geworden!
“Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen”
Mattheüs 18:20.

Lees over U2/Bono en universalisme/pluralisme:
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http://www.brianbaute.com/archives/2005/12/bonos_universalism.php
http://thefirstmiracle.blogspot.com/2006/03/driscoll-bono-universalism-and.html
http://www.newsobserver.com/105/story/379359.html
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/coexist.pdf

Ga weg uit een valse kerk!: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/gaweg.pdf
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