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Rick Warren en zijn Saddleback Church hosten1 een intergeloof-samenkomst voor 30 christelijke,
joodse en moslimleiders “om coöperatie te bespreken voor het algemene bestwil”.
Warren zegt dat hij geïnteresseerd is in intergeloof-coöperatie “over dingen die alle mensen aangaan, ongeacht wat zij geloven” (“Interfaith Cooperation”, OneNewsNow, 25 juli 2008).
Warren host1 ook een presidentieel forum om onderwerpen te bespreken met presidentskandidaten
Barack Obama en John McCain, die geen van beiden een bijbels getuigenis hebben van redding,
noch van een bijbelse levenswijze.
Dit alles maakt deel uit van Warren’s P.E.A.C.E. plan, dat mikt op het overwinnen van de vijf “global giants” (wereldomvattende reuzen) van Geestelijke Leegheid, Zelfdienstig leiderschap, Armoede, Ziekten en Onwetendheid (of Ongeletterdheid).
Om gezag te verlenen aan deze intergeloof-ondernemingen, citeert Warren Mattheüs 10:112, uit de
erg onbetrouwbare parafrase-bijbel, genaamd “The Message”.
Warren zegt: “Als je een dorp binnenkomt, vind dan de mens van vrede. Als hij accepteert, en hij
staat ervoor open, en hij is ontvankelijk, en hij wil met je samenwerken, start dan daar je bediening”.
In feite gehoorzaamt Warren geenszins Mattheüs 10. Christus beval niet de “mens van vrede” te
vinden, maar “na te gaan wie het waard is”, in die plaats. Hij verwees slechts naar iemand die gastvrijheid wilde tonen voor Gods discipelen.
Bovendien is de opdracht in Mattheüs 10:5-14 duidelijk niet voor vandaag, omdat Christus de discipelen onderrichtte om enkel tot de Joden te prediken. Bovendien ook moesten zij de zieken genezen, de melaatsen reinigen en de doden opwekken; zij moesten geen geld meenemen of zelfs maar
kleren om te wisselen; en zij moesten het stof van hun voeten schudden en het verschrikkelijkste
oordeel uitspreken over hen die weigerden hun boodschap te geloven.
Rick Warren doet NIETS van dit alles. Nu, de opdracht voor de Kerk staat in Mattheüs 28:18-20;
Markus 16:15; Lukas 24:46-48 en Handelingen 1:8, en die zegt niets over het samenwerken met
“mensen van vrede” uit allerlei religieuze overtuigingen, noch zegt die iets over een wereldomvattend sociaal-rechtvaardig programma.
De apostel Paulus veroordeelde Warren’s intergeloofspolitiek in de strengst mogelijke termen, in 2
Korinthiërs 6:14-18:
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met
wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk
verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God,
zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn
en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. 18 Ik zal u tot een Vader zijn en u zult
Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige”
De Bijbel zegt dat de “gemeente3 van de levende God, pijler en fundament van de waarheid” is in
deze donkere wereld (1 Timotheüs 3:15).
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To host: de rol van gastheer/gastvrouw vervullen.
Mattheüs 10:11: “Welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, ga na wie het daarin waard is; en blijf daar, totdat
u weer vertrekt”.
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Door het ontvangen van ongelovige mannen, die valse goden aanbidden, en valse christussen, en
valse evangeliën, en hen een forum te geven om hun opinies te vertolken, verandert Rick Warren de
kerk in een pijler en fundament van verwarring, en u kan er zeker van zijn dat de Almachtige God
hem daarvoor rekenschap zal vragen!
Waar zijn nu alle “conservatieve” Southern Baptist predikers die hun stemmen zouden moeten verheffen tegen deze boosheid? Ik zou van hen ook wel eens willen horen dat zij Billy Graham’s oecumenisch evangelisme veroordelen, maar zolang kan ik mijn adem niet inhouden.

Zie verder :
More on Rick Warren, Obama, and the global PEACE Plan:
http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=1160&more=1&c=1
CNN Interview with Rick Warren on Obama/McCain at Saddleback;
(Warren: They’re both amazing men):
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=1157&more=1&c=1
Dalai Lama and Rick Warren Both Preach Compassion in Interfaith Settings: (3-8-2008)
http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=1169&more=1&c=1
Joint Appearance of Obama and McCain at Saddleback Church’s Civic Forum:
http://socklessexploits.blogspot.com/2008/07/joint-appearance-of-obama-and-mccain-at.html.
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Het Griekse woord ekklèsia (kerk, gemeente, vergadering) is een samentrekking van ek (uit) en een derivaat van kaleó
(roepen). De kerk is dus een vergadering van uitgeroepenen.
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