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Iedere chauffeur is wel vertrouwd met de impact van kuilen in de weg. Men ziet ze haast nooit opdagen, en welke bestemming u ook neemt, er is er altijd wel eentje die zich meldt wanneer u dat het
minst verwacht.
En als u bent zoals ik, iemand die naar de dingen langs de weg ziet in plaats van uit te kijken voor
kuilen, dan zal u meer dan waarschijnlijk telkens weer dezelfde kuilen treffen, en dat stilt zeker niet
de frustratie die u voelt, en vergroot die nog wanneer u denkt aan degenen die hun door belastingsgeld gefinancierde job niet naar behoren uitvoeren.
Wel, ook kerken treffen kuilen op hun weg. En net zoals ik zijn zij geneigd om telkens weer dezelfde kuilen te treffen, want ook zij bekijken en overdenken de lichtzinnige dingen langs de weg, zoals
hoe zij daarmee de ongeredden kunnen verlokken om ze ’s zondags in hun kerk te krijgen, in plaats
van zich te focussen op de rechte weg vóór hen. Het zijn zij die verzot zijn op clichés zoals: “Er
bestaat niet zoiets als een volmaakte kerk”, ondanks de oproep van de Heer naar vervolmaking.
“Weest gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is” - Matt. 5:48

Die weg is afgezet met allerlei soorten boeiende tonelen, aanlokkelijkheden, attracties en personaliteiten, slim geëxploiteerd door de “god van deze wereld”, om ons af te leiden, af te schrikken, te
vertragen en te ontmoedigen onze weg te vervolgen tot vervolmaking. Wie wil immers voor zich uit
kijken op de saaie, grijze weg van discipline en discipelschap als er zovele andere, aanlokkelijke
dingen te zien en te ervaren zijn aan beide kanten van de weg. Zo zien de promotors van de kerkgroeibeweging de “oude paden”, alhoewel het volgen van de Heer Jezus allesbehalve saai en grijs
is.
“Zo zegt de HEERE: Staat op de wegen, en ziet toe, en vraagt naar de oude paden, waar
toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel” - Jer. 6:16a

Ongelukkig genoeg worden deze promotors vandaag op kansels, conferenties, in boekwinkels, op
grote schermen en podiums gezien, waar zij christenen aanmoedigen om de “oude paden” te vermijden die hun ouders en grootouders bewandelden, om in plaats daarvan hun ogen en oren te verzadigen met alles wat de nieuwe wereld te bieden heeft aan de rechter- en linkerzijde, en zij noemen
dat “evangelisme”.
“De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd” - Spr. 27:20

In feite is het zo dat auteur, beroemdheid en pastor Rick Warren dit nieuw “evangelisme” en haar
wereldlijke manieren inmiddels al vele jaren op kerkleiders aan het overdragen is om hen te helpen
nieuw bloed binnen te krijgen, terwijl zij zich ontdoen van het oude. De laatste poging van die aard
werd recent gepubliceerd op zijn website, Pastors.com, onder de titel: What Do You Do When Your
Church Hits a Plateau?)1. Hierin heeft hij dit te zeggen:
Als uw kerk zes maanden heeft stilgestaan, dan zou het wel eens zes maanden kunnen duren om ze terug op dreef te krijgen. Als ze een jaar heeft stilgestaan, dan kan het een jaar
duren. Als ze 20 jaar heeft stilgestaan, moet u zich gaan inzetten voor die duur!

Maar zijn het “stilstanden” (Eng. plateau’s) waar wij voor moeten uitkijken? Zijn het niet eerder
kuilen?
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Vertaald: Wat doet u wanneer uw kerk tot stilstand is gekomen? Zie hierover ook het artikel:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/PDtegenstanders.pdf .
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Het is verbazingwekkend dat hij daarna dit zegt:
Ik zeg dat sommige mensen zullen moeten sterven of vertrekken (to die or leave). Mozes
moest 40 jaar in de woestijn zwerven terwijl God een miljoen mensen afmaakte (killed off)
voordat het volk in het beloofde land werd toegelaten. Dat kan brutaal en bot zijn, maar
het is waar. Er kunnen mensen in uw kerk zijn die God oprecht liefhebben, maar die nooit
zullen veranderen.

Hebt u het gemerkt? Doorheen zijn hou-van-iedereen-praat en vriendelijke façade, waarachter hij
altijd schuilgaat, sijpelt zijn niet verhulde verachting voor hen die weerstand bieden. En getuigend
van alle hartverscheurende e-mails die ik regelmatig krijg, worden de subjecten van deze verachting
regelmatig gedwongen tot vervreemding en het verdragen van verwijten, in hun eigen kerken, omdat de gehersenspoelde leidende broeders het 40-dagen programma hebben geadopteerd en een
kerkgroeiagenda die ALLES BEHALVE christelijk, Christus-gelijkend, is
Als Warrens woorden “brutaal en bot” zijn, zoals hijzelf aangeeft, behoren die woorden niet gesproken te worden, niet openbaar, noch privé. Bovendien, vermits hij aanstuurt op vijandschap tegen
de broeders, omwille van hun bijbelse overtuiging en geestelijke bezorgdheid, zou hij niet eens een
bediening MOGEN uitoefenen, laat staan een herderlijke positie. Ik bedoel: welke christen, die bij
zijn volle verstand is, zou op zijn website, voor allen te lezen, willen verkondigen dat, opdat er dingen veranderen in de kerk, bepaalde geliefden zullen moeten “sterven of vertrekken” (to die or
leave)? Hoe zit dat met de nederige dienaar die anderen zal liefhebben zoals zichzelf?
En wat meer is: hij betrekt er de naam van Mozes bij om zijn sadistische praat over tegenstanders te
bekrachtigen, ondanks het feit dat Mozes eigenlijk medelijden voelde voor hen die hem tegenstonden en dat hij zelfs bij God smeekte om hun levens te sparen. Pastor Warren kan misschien zichzelf
zien als de Mozes van onze dagen die zijn trouwe volgelingen het Purpose Driven Land binnenleidt,
maar ik zie met Mozes beslist geen overeenkomsten. Alles wat ik zie is goedkope imitatie en de
pervertering van Gods Woord om hen die God toebehoren te bedriegen en te minachten, terwijl hij
het eigen-ik (“self”) verheft en rechtvaardigt.
“Doch Ik zeg u: Zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door
het gericht” - Matt. 5:22a

Denk eraan, wij praten hier niet over een of andere ongelovige die goedkope opmerkingen maakt
over van elkaar vervreemde familieleden, zoals in een Jerry Springer show; wij hebben het over een
belijdend christelijke leider die tot broeders en zusters praat over ANDERE broeders en zusters die
weigeren mee te doen; alsof zijn arrogante agenda belangrijker is dan hun bezorgdheden, overtuigingen, bedieningen en zelfs hun levens! Dit is dezelfde man die slechts enkele weken geleden aan
de Philadelphia Inquirer2 zei dat het christelijk fundamentalisme een van de grote vijanden van de
21ste eeuw zal zijn!
“Van waar al die strijd en al dat geruzie in uw midden? Vloeien zij niet voort uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U begeert en krijgt niet. U bent
moordzuchtig en doet uw best dingen te bemachtigen en kunt ze niet verkrijgen. U maakt
ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel maar u ontvangt het
niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen” - Jak.
4:1-3

Velen waren geschokt toen zij in mijn laatste artikel, “Killing For The Kingdom - Just Fun & Games”, lazen dat een van Rick Warrens Purpose Driven partners, Mark Carver, in de raad van advies
zat van Left Behind Games, waar hij de ontwikkeling steunde van een gruwelijk “christelijk” videospel voor teenagers, met de titel: “Left Behind: Eternal Forces”, waarin niet-opgenomen (achtergelaten) christenen New York City “evangeliseren” door hen neer te schieten die ook dan weigeren
mee te werken.
Kan u hier het patroon zien?
Hierna leest u hoe Carver wordt beschreven op de Pastors.com website:
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“Als uitvoerend directeur voor de Purpose Driven Church, controleert Mark Carver de bediening van Purpose Driven in elk gebied van de wereld, behalve Noord-Amerika. Zijn visie
is een wereldwijde gemeenschap van gezonde kerken te zien die samenwerken om de Grote Opdracht te vervullen. Naar dat doel toe ontwikkelen Carver en zijn team instrumenten
om wereldwijd pastors op te leiden, en ontwikkelen zij leerplannen die de geestelijke gezondheid ondersteunen van individuele kerkleden”.

Mijn vraag is dan: was het “Left Behind: Eternal Forces” videospel een van de “instrumenten” die
hij “ontwikkelde” om “pastors op te leiden” om de “geestelijke gezondheid te ondersteunen van
individuele kerkleden”, of was hij zijn inkomen aan het spekken met iets uit de zijkant van de weg,
waarvan hij dacht dat het verkoopbaar en vermakelijk zou zijn? Ik ben gewoon benieuwd, want het
doet bij mij de vraag oprijzen welke andere “instrumenten” van “leerplannen” en tijdverdrijf deel
zullen gaan uitmaken van het Purpose Driven paradigma. Genoteerd moet worden dat Carver abrupt
ontslag nam uit zijn positie bij Left Behind Games, kort nadat zijn betrokkenheid op het internet
werd bekend gemaakt en ernstige kritiek begon te krijgen.
Warren gebruikt herhaaldelijk figuurlijke en dubbelzinnige termen in zijn zorgvuldig verwoord artikel over numerieke groei, zonder eigenlijk de woorden “numerieke groei” uit te spreken. Hij moet
dit doen omdat hij en anderen uit de kerkgroeibeweging in het verleden op de vingers getikt werden
voor het onbijbels nadruk leggen op aantallen, alsof DAT de ultieme maatstaf is van succes voor
een kerk; een valse premisse die grotelijks gemotiveerd wordt door de marketing-gekte van trots en
hebzucht die in het voorbije decennium meer kerken geestelijk schipbreuk deed lijden dan in enig
ander tijdperk, zo lijkt me.
Zijn schade-gecontrolleerd antwoord op dit vals idee wordt later gevonden in een ander Pastors.com
artikel met de titel: “Benadruk kerkgezondheid, niet kerkgroei” waar hij DAN zegt: “Kerkgezondheid is de sleutel voor kerkgroei”, en dat is gewoon een listige manier om precies hetzelfde te leren:
dat kerken wier aantal lidmaten niet stijgt, ziek en stervend zijn. Dat is even vals als iemands heiligheid af te meten aan het aantal bekeerlingen die hij kan claimen, een praktijk die ook heel gewoon is onder fervente Warren-supporters.
Als de kerkgroeigoden en hun wisselagenten uw onzekere pastor kunnen overtuigen dat het gebrek
aan numerieke groei in uw kerk betekent dat ze terminaal ziek is, dan zal hij, meer vaak dan soms,
in zelftwijfel, ontmoediging, wanhoop en vertwijfeling, haast alles proberen om ze te “redden”, samen met zijn job en reputatie; en DAT is het punt waarop de Purpose Driven reizende medicijnshow uw stad binnenrolt, met zijn drankjes en tonics die doen watertanden
Op diabolische wijze diagnosticeren zij gratis uw “ziekte” en verkopen u de passende “kuur” tegen
een enorme prijs, die dikwijls de echte eenheid, harmonie en geestelijke stabiliteit van uw kerkfamilie zal kosten.
“Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt; maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is
dan noch hij, die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die de wasdom geeft”
- 1 Kor. 3:6-7

Het is tijd dat wij onze blik AFWENDEN van alle horizontale ketterijen van kerkelijke ondernemers langs de weg, en dat wij ons opnieuw richten op de weg vóór ons, ongeacht hoe saai en grijs
die voor ons soms mag lijken; waar de voetstappen van onze Heer altijd gevonden worden en waar
ons gevraagd wordt Hem getrouw te volgen, ongeacht de situatie of toestand waarin wij ons bevinden.
“Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden. Weeg de gang
van uw voet, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn. Wijk niet ter rechter- of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade” - Spr. 4:25-27

Ziet u, het is wanneer wij onze blik zijwaarts richten, naar iedereen en alles om ons heen, in wellust,
afgunst en hebzucht, dat deze kuilen in de weg de grootste schade aanrichten.
“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf
leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; want de poort is eng, en de weg is nauw, die
tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden” - Matt. 7:13-14

En merk op voor wie in het bijzonder de Heer Jezus daarna waarschuwde, in het volgende vers:
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“Maar wacht u van de valse profeten, die in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen
zijn zij grijpende wolven” - Matt. 7:15

Gerelateerd artikel:
o Purpose Driven tegenstanders moeten vertrekken of uitsterven:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/PDtegenstanders.pdf
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