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Stichting HeartCry niet bijbelgetrouw 
M.V., 28-8-2019. Update 17-8-2022 (uitbreiding) 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 
Sommigen noemen Stichting HeartCry “bijbelgetrouw”, maar dat is beslist niet zo. Heel wat dwaal-
leer wordt daar gepredikt of geconsolideerd. Hun website is : https://www.heartcry.nl/ . Ik wil erop 
drukken de volgende links te onderzoeken. HeartCry brengt valse leer vermengd met goede leer, en 
dat is juist zo bedrieglijk. Jakobus zegt ons: 
“Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? Kan ook, mijn broeders, een 
vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water 
voortbrengen” (Jakobus 3:11-12). 

1. Foute leraars die uitgenodigd worden 
Paul Washer 

Hij behoort tot de afvallige Southern Baptist Convention. Hij is een 5-puntscalvinist en predikt 
Lordship Salvation (een werken-evangelie). Paul Washer is één van de vijf leden van de raad 
van bestuur van de HeartCry Missionary Society. Hij wordt wereldwijd als spreker gevraagd. 

Over Paul Washer :  
- http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlpaul-david-washer/  
- Hij predikt ook de stilte: https://www.discerningtheworld.com/2010/04/20/paul-washer-

practice-the-presence-silence-and-meditation/ 

Over Calvinisme : http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm  
Over Lordship Salvation : 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bekering.pdf  
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LordshipSalvation9.pdf 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LordshipSalvation-DCloud.pdf 

Henry en zoon Richard Blackaby  
Met de zegen van Paul Washer. Over deze dwaalleraars is het volgende verschenen : 
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/experiencinggod-Blackaby.pdf 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby.pdf 
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby2.pdf 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Blackaby3.pdf 

2. Boeken van foute leraars te koop aangeboden 
Zie hun aanbod hier : https://www.heartcry.nl/webwinkel/boeken/  

Andrew Murray : Mysticus, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AndrewMurray.pdf 

Zac Poonen : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ZacPoonen.pdf 

Paul Washer : Zie hogerop. 
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Roy Hession : Keswick aanhanger, valse leer van de “Second Blessing”. Hession zegt dat het voor 
de gelovige nodig is binnen te gaan in een tweede ervaring van Christus, een “volle redding” (full 
salvation). Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heiliging-valse.pdf (zie ook pag. 4 bovenaan). 

R. A. Torrey : Keswick aanhanger, “Second Blessing”, gehele heiligmaking, “volle redding”. 
Watchman Nee : Naast goede dingen ook foute boeken. 
John MacArthur : http://www.verhoevenmarc.be/macarthur.htm  

John Piper : maatje van Driscoll, Rick Warren, enz., 

- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Driscoll.pdf  
- http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JohnPiper-hedonism.pdf 

- http://indefenseofthegospel.blogspot.com/2010/03/john-piper-to-feature-rick-warren-at.html 
- https://watcherslamp.blogspot.com/2010/04/whats-worse-than-john-pipers-invite-to.html 

3. Linken naar foute websites 
Zie hun aanbod hier : https://www.heartcry.nl/links/  

Het Zoeklicht : bijzonder veel foute auteurs!, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zoeklicht.pdf 

Jessie Penn-Lewis : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JessiePL.pdf  
Johannes Calvijn : http://www.calvijn.org/ ; http://www.verhoevenmarc.be/reformed.htm 

John en Richard Blackaby : https://blackaby.org/ ; zie links hogerop. 

Zac Poonen : https://www.cfcindia.com/ ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ZacPoonen.pdf 

John Piper : https://www.desiringgod.org ; zie links hogerop. 
En zovele andere…  

4. Video’s van foute leraars 
Zie hun aanbod hier : https://www.heartcry.nl/media/videofragmenten/ 

Paul Washer : zie links hogerop. 

Arie Kleyne : fantast. 
Orlando Bottenbley : http://www.toetsalles.nl/bio.bottenbley.htm 

Dick Baarsen : leert de stilte (Quakers), http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Quakers.pdf  

Corrie Ten Boom : charismatisch. 

David Wilkerson : valse profeet, http://www.verhoevenmarc.be/PDF/WilkersonDavid.pdf  
Francis Chan : Onderschrijft de nieuw apostolische Mike Bickle: 

-    https://www.apprising.org/2014/01/03/francis-chan-has-endorsed-new-apostolic-teacher-mike-bickle/  

-    https://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=31284  

-    https://www.apprising.org/2014/01/02/francis-chan-declares-i-love-mike-bickle-of-ihop/  

J. I. Packer : oecumenist, anglicaan, calvinist, 

-    https://en.wikipedia.org/wiki/J._I._Packer#Ecumenism  
Henry en Richard Blackaby : zie links hogerop. 

John Piper : zie links hogerop. 

Tim Keller : rooms-katholiek mysticisme,  
-    http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keller.pdf  
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-    http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keller2.pdf  

-    http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Keller3.pdf  
Kent Hovind : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/KentHovind.pdf 

Zac Poonen : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ZacPoonen.pdf 

Tot Slot 
Dit zijn louter de dingen die ik onderzocht heb. Talloze andere namen, boeken en video’s (en de 
MP3’s) op hun site heb ik niet onderzocht, maar naar aanleiding van wat ik hierboven heb bijeen-
gebracht heb ik het grootste wantrouwen in sommige andere namen en hun werken!! 
Moge iedereen zich bewust worden van het reële en dagelijkse gevaar van de  
valse werkingen tegen én onder christenen! 

Zie de Schriftplaatsen voor valse leraars en leringen: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valsePredikers.pdf  
 

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