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10 Schriftuurlijke redenen om niet verwikkeld te zijn  
in het “brede-weg-christendom” van Rick Warren 

door Warren Smith - uit A “Wonderful” Deception - 18-1-2010 

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

 

“De weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er  
die hem vinden” - Mattheüs 7:14 

“Breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor  
naar binnen gaan” - Mattheüs 7:13 

 

Rick Warrens Purpose Driven (doelgedreven) beweging is, in een relatief korte tijd, geworden wat 
TIME magazine heeft gezegd: een “Purpose Driven empire”.(1) Het woord “empire”1 wordt in een 
[Engels] woordenboek gedefinieerd als “opperste heerschappij; absolute macht of autoriteit; domi-
nion”. Het betekent ook “een extensieve sociale of economische organisatie onder de controle van 
een persoon, familie of coöperatie”.(2) Want in feite is Rick Warren het titulaire hoofd - de emperor, 
zoals een CEO2 - van een in toenemende mate afvallige postmoderne kerk. Maar alhoewel Warren 
omarmd wordt door een groot deel van de wereld en van de kerk, is het niet te laat voor de mensen 
om hun betrokkenheid met hem en zijn Purpose Driven beweging te heroverwegen. Hierna enkele 
op de Schrift gebaseerde redenen waarom mensen met enige liefde voor de waarheid zich niet zou-
den mogen verwikkelen in Warrens “brede-weg-christendom”: 
 
Tien fundamentele redenen 
1. Rick Warrens Purpose Driven beweging biedt het Christendom een “brede weg” aan. Een van de 
mysteries van het christelijke geloof kan gevonden worden in Jezus’ waarschuwing dat de weg naar 
het leven “smal” is en dat “weinigen” hem zouden vinden. Jezus zegt ons op voorhand dat de “bre-
de weg” - ongeacht hoe goed ook bedoeld - niet van Hem is. Met Rick Warrens hervormingsbewe-
ging, gebaseerd op “deeds, not creeds”3, wordt iedereen uitgenodigd om deel te hebben aan deze 
wereldomvattende inspanning. Maar Bijbelse principes worden verwaterd en dikwijls genegeerd. 

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf 
leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal 
die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. (Mattheüs 7:13-14) 

2. Rick Warrens “brede-weg-christendom” verkondigt niet “heel de raad van God”. Rick Warren 
onderwijst enkel wat hij wenst te onderwijzen uit de Bijbel. Als gevolg hiervan zijn er veel belang-
rijke leringen die hij overslaat, niet benadrukt, en weglaat - in het bijzonder met betrekking tot pro-
fetie en geestelijk bedrog. 

Want ik heb niet nagelaten u heel de raad van God te verkondigen. 28 Sla dan acht op uzelf en 
op heel de kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente 
van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 29 Want dit weet ik, dat na 
mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw 
eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen weg te 
trekken achter zich aan. 31 Daarom: waak, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet 
heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. (Handelingen 20:27-31) 

 
1 Empire: (keizer)rijk; imperium; wereldrijk. (Van Dale E/N) 
2 CEO: chief executive officer. 
3 Deeds, not creeds: lett. “daden, geen geloofsbelijdenissen”. Dit betekent dat de leer niet primeert. 
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3. Rick Warrens “brede-weg-christendom” onderscheidt de geestelijke tekenen van onze tijd niet. 
Net zoals de leiders in Jezus’ dagen het weer onderscheidden maar niet de tekenen der tijden, zo 
onderscheidt Warren wel de sociale en economische problemen, maar niet de geestelijke tekenen. 

Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de 
tijden niet onderscheiden? (Mattheüs 16:3) 

4. Rick Warrens “brede-weg-christendom” is niet bekend met Satans plannen. Waar de apostel Pau-
lus zei: “Satans gedachten zijn ons niet onbekend”, zegt Rick Warrens “brede-weg-christendom” 
dat Satans plannen “geheel voorspelbaar” zijn.(3) Door niet bekend te zijn met Satans plannen is dit 
“brede-weg-christendom” ten prooi gevallen van Satans plannen - in het bijzonder op het gebied 
van de New Age/Nieuwe Spiritualiteit/Nieuwe Wereldbeschouwing. 

Opdat de satan op ons geen voordeel zou behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 
(2 Korinthiërs 2:10-11) 

5. Rick Warrens “brede-weg-christendom” ontmaskert geen geestelijk kwaad. Warrens versie van 
het christendom laat geen gezonde waarschuwing horen over de bedrieglijke geestelijke wereld en 
hun geestelijk bedrog. Er bestaat veel groter kwaad dan de problemen die Rick Warren zoekt te 
verhelpen met zijn Purpose Driven P.E.A.C.E. Plan. Ons wordt gezegd dat we valse profeten en 
valse leraars moeten ontmaskeren, in plaats van door hen onderwezen te worden, met hen te vereni-
gen en hun plannen te bevorderen. 

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de mach-
ten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelij-
ke boosheden in de lucht. (Efeziërs 6:12) 
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan: zij verleiden en wor-
den verleid. (2 Timotheüs 3:13) 
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 
(Efeziërs 5:11) 

6. Rick Warrens “brede-weg-christendom” strijdt niet voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen 
overgeleverd is. Door niet al de raad Gods te verkondigen, niet de tekenen der tijden te onderschei-
den, door niet bekend te zijn met Satans plannen, en door het geestelijke kwaad niet te ontmaskeren, 
strijdt Rick Warrens “brede-weg-christendom” niet de goede strijd van het geloof. 

Geliefden, terwijl ik mij met alle ijver ertoe zet u te schrijven over de gemeenschappelijke za-
ligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing te strijden voor het geloof dat 
eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. (Judas 3) 
Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent 
en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. (1 Timotheüs 6:12) 
Neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat u tegenstand kunt bieden in de boze 
dag en na alles verricht te hebben, stand kunt houden. (Efeziërs 6:13) 

7. Rick Warrens “brede-weg-christendom” is geliefd door de wereld en zijn leiders. Jezus werd niet 
geliefd door de wereld. Hij waarschuwde Zijn volgelingen dat zij zouden gehaat, vervolgd en zelfs 
gedood worden door de wereld - net zoals de wereld Hem haatte, vervolgde en doodde. Door zijn 
gecompromitteerde inspanningen om de wereld te winnen is Warren en zijn “brede-weg-chris-
tendom” de wereld deelachtig geworden. 

Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. (1 Jo-
hannes 4:5) 
Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaders deden evenzo met de valse 
profeten. (Lukas 6:26) 
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Timo-
theüs 3:12) 
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En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam. (Mattheüs 10:22) 
Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! 
(Mattheüs 10:25) 

8. Rick Warrens “brede-weg-christendom” is verwikkeld in een ongoddelijk proces van verande-
ring. Rick Warren beschrijft zichzelf als een “change agent” maar in zijn poging om de wereld te 
veranderen, veranderen (change) hij en zijn Purpose Driven beweging het bijbelse Christendom. De 
Bijbel waarschuwt tegen hen die aandringen op onbijbelse en ongoddelijke verandering. 

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door 
veelsoortige en vreemde leringen. (Hebreeën 13:8-9) 

Want Ik, de HEERE, word niet veranderd. (Maleachi 3:6) 

9. Rick Warrens “brede-weg-christendom” is frequent “dubbeltongig” en “dubbelgeestig”. In zijn 
poging om zich schijnbaar te distantiëren van de New Age/Nieuwe Spiritualiteit, terwijl hij tegelij-
kertijd zichzelf geestelijk op dezelfde lijn zet met New Age sympathisanten, is Warren duidelijk 
“dubbeltongig” en “dubbelgeestig”. In de Psalmen verwijst David naar hen die spreken met “vlei-
ende lippen” en een “dubbel hart”. 

Breng verlossing, HEERE! Want goedertieren mensen zijn er niet, onder de mensen zijn er nog 
maar weinig trouw. Leugen spreekt men, eenieder tegen zijn naaste, met vleiende lippen en 
dubbelhartig spreekt men. (Psalm 12:1-2) 
De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel 
wijn, niet uit zijn op schandelijke winst, en het geheimenis van het geloof vasthouden in een 
zuiver geweten. (1 Timotheüs 3:8-9) 

Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. (Jakobus 1:8) 

10. Rick Warrens “brede-weg-christendom” spant zich niet in voor de waarheid: “zij worden ge-
weldig in het land, doch niet tot waarheid”. Zijn “brede-weg-christendom” werkt de wereld in de 
hand en omhelst de wereld omdat het de wereld is. Het houdt de waarheid niet vast, want “zij wor-
den geweldig … maar niet voor de waarheid” 

En zij spannen hun tong als hun boog tot leugen; zij worden geweldig in het land, doch niet tot 
waarheid. (Jeremia 9:3) 

Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen. (Johannes 8:31)  
 
Het is nú de tijd 
De apostel Paulus predikte dat het erg belangrijk is Gods Woord aan te hangen. Hij waarschuwde 
dat er een tijd zou komen dat gelovigen de gezonde leer niet meer zouden verdragen maar tal van 
leraars zouden aanhangen die hen vertellen wat zij graag wensen te horen: 

Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken 
wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen naar hun eigen begeerten. Ze 
zullen hun oren van de waarheid afwenden en zich keren tot fabels. (2 Timotheüs 4:3-4) 

Vermits Rick Warrens “brede-weg-christendom” blijkt af glijden op de “brede weg” van de Nieuwe 
Spiritualiteit, is het erg duidelijk dat zijn Purpose Driven beweging alles behalve de “smalle weg” is 
die Jezus beschreef in Mattheüs 7:14.  
Het is belangrijk te begrijpen wat hier op het spel staat - de centraliteit van het Kruis als het ene en 
enige ware Evangelie. Zonder dit Evangelie is de hoop van redding verloren. Jezus Christus, ge-
storven aan het Kruis voor onze zonden, is de centrale boodschap van het Evangelie. Dit is het 
schietlood, de maatstaf voor het ultiem onderscheiden van waarheid tegen dwaling. Maar bij het 
onderscheiden van waarheid tegen dwaling is het essentieel dat we de hele raad Gods ter harte moe-
ten nemen (Handelingen 20:27). 
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Jezus is de ene en enige Redder - de ene en enige ware Christus. Geen enkele zogenaamde kennis 
kan dat ontkrachten (1 Timotheüs 6:20). God is niet “in” alles. Wij zijn niet Christus, en wij zijn niet 
God. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit de Geest geboren is, is geest. Vlees en bloed 
kunnen het Koninkrijk van God niet beërven (1 Korinthiërs 15:50). Het is niet “as above, so be-
low”4. De apostel Johannes zegt: 

Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. 
Wie uit de hemel komt, is boven allen. (Johannes 3:31) 

Jezus Christus is Heer. Zijn naam is boven alle namen (Filippenzen 2:9). Hij is niet de “Jezus” van 
The Shack (NL: De Uitnodiging), en Hij is niet de Jezus van de New Age/Nieuwe Spiritualiteit. 
Beslist is Hij niet de “Kwantum-Christus” van een misleide wereld en een afvallige kerk. 
De apostel Paulus schrijft over “de eenvoud die in Christus is” (2 Korinthiërs 11:3). Volgens zovele 
hedendaagse geestelijke en religieuze leiders heeft het de mensheid 2000 jaar gekost om “het” uit-
eindelijk  te vinden. Zij zeggen dat we kwantumfysici, cellulaire biologen, gedoctoreerde mathema-
tici, New Age channelers en emerging postmoderne predikanten nodig hebben om uiteindelijk te 
begrijpen wat Jezus ons wilde vertellen, toen in de eerste eeuw. Nee, dit is niet de eenvoud waar 
Paulus over sprak. Dit is het bedrieglijke werk van onze Tegenstander die de schepping zelf tracht 
te transformeren tot Schepper, en die de schepping met zichzelf wil identificeren. 
Hoe droevig is het dat zoveel van de hedendaagse pastors vergeten zijn dat Satan “de god van deze 
wereld” is (2 Korinthiërs 4:4) en dat we stand moeten houden “tegen de listige verleidingen van de 
duivel” (Efeziërs 6:11). Als gevolg daarvan wordt de kerk vandaag in de grote misleiding gekata-
pulteerd. 
Jezus waarschuwde dat Zijn weg niet de brede weg is, maar de “smalle weg” van het “blijven in 
Zijn Woord” (Johannes 8:31). Het is enkel Zijn weg die leidt naar het eeuwige leven. 
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4 http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeticism#As_above.2C_so_below  
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