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De Navigators: psychoketterij & oecumenisme 
Bron: Biblical Discernment Ministries,  

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/navigato.htm 

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

 
►  “Mensen bereiken, discipelen maken, toerusten om Christus te kennen en bekend te maken in de 
opeenvolgende generaties”, dat is de gestelde missie van De Navigators, een parakerkorganisatie 
met hoofdkwartier in Colorado Springs, Colorado. De U.S. International Ministries Group, welke 
de zendingstak is van de U.S. Navigators, zegt: “Wij dienen 460 stafmedewerkers die in 65 landen 
werken”, en: “Wij hebben ook banden met landen waar onze niet-Amerikaanse stafleden dienen, u 
in de gelegenheid stellend te dienen in 102 landen”. De U.S. Military Ministry of The Navigators 
zegt: “Wij zijn samengesteld uit 257 stafleden en meer dan 1200 werkers in actieve dienst die die-
nen in Leger, Zeemacht, Luchtmacht, Marinierskorps en Kustwacht in meer dan 117 militaire bases 
en posten in de VS en overzee”. (Bron: Navigators website, sept. 2000). 
Wanneer De Navigators hun geschiedenis en hun huidige werk beschrijven, zal men onder de in-
druk zijn - indien hun psychologisering van het geloof (psychoketterij) en hun absoluut oecume-
nisme niet in aanmerking worden genomen. Door hun betrokkenheid in zowel psychoketterij en 
oecumenisme, is De Navigators organisatie drastisch uit koers gedreven. Met betrekking tot psy-
choketterij is De Navigators organisatie daarin diep verwikkeld in twee belangrijke bedieningsin-
spanningen. De eerste door boeken, gepubliceerd door NavPress, die de uitgever is van De Naviga-
tors; de tweede door hun rekrutering en zorg voor zendelingen. Met betrekking tot oecumenisme: 
De Navigators onderschrijven en/of affiliëren met een aantal oecumenische, onbijbelse organisaties, 
en publiceren boeken van oecumenische auteurs. 
►  De Navigators hebben een voorliefde voor psychologie gedemonstreerd door hun NavPress 
boeken. Er zou een enorme hoeveelheid schrijfwerk moeten geleverd worden om al de boeken van 
NavPress te recenseren die psychoketterij, self-esteem (eigenwaarde, eigendunk, trots), 12-stappen 
programma’s, en andere aberrante dingen bevatten. Sommige van de grootste psychoketterijen in de 
kerk hebben NavPress als bron, met auteurs als Dan Allender, Gary Collins, Larry Crabb, en Robert 
Hicks, om er maar enkelen te noemen. De twee beste voorbeelden van psychoketterij zijn de boeken 
van Larry Crabb [zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LarryCrabb.pdf ] en Robert Hicks. 
►  De liefde voor psychologie bij De Navigators is niet beperkt tot NavPress, maar de hele organi-
satie is ervan doordrongen en wordt omarmd door zowel de leiders als de zendelingen. De leiders 
zijn trots op hun rekrutering van zendelingen, niettegenstaande zij twee betwistbare psychologische 
testen gebruiken, alsook een psychologische evaluatie door een Ph.D. psycholoog, om kandidaten te 
examineren voor zendingswerk. De Navigators zijn ook trots op de psychologische manier waarop 
zij zorg dragen voor hun zendelingen op het veld. Als een Navigators-zendeling persoonlijke of 
familiaire problemen heeft op het veld, zenden De Navigators een psycholoog om psychologische 
assistentie te geven. Zo’n vertrouwen in psychologische testen, psychologische evaluaties en psy-
chologische counseling communiceert weinig vertrouwen in het Woord van God of in de kracht van 
de Heilige Geest. Er is geen goede reden voor het betrekken van psychologische testen, psycholo-
gische evaluaties of psychologische counseling voor de rekrutering van of zorgdragen voor zende-
lingen. Om zowel bijbelse als wetenschappelijke redenen is zo’n gebruik van psychologie compleet 
onnodig en onverantwoord (v.b.: zie Bobgan’s1 Four Temperaments, Astrology & Personality Tes-
ting2; Missions & PsychoHeresy3; en Against Biblical Counseling: For the Bible4). 

 
1 Martin en Deidre Bobgan: * Martin: University of Minnesota, B. A., B. S., M. A.; University of Colorado, Doctorate 
in Educational Psychology; * Deidre: University of Minnesota, B. S.; University of California, M. A. in English. 
http://www.psychoheresy-aware.org/mainpage.html. 
2 http://www.psychoheresy-aware.org/fourbk.html  
3 http://www.psychoheresy-aware.org/missphbk.html  
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►  De Navigators hebben op een aantal manieren oecumenisch gecompromitteerd. Hierna slechts 
enkele voorbeelden: 
(a) Promise Keepers (PK) is de gigantische, nieuwe (1991) “mannenbeweging” onder belijdende 
evangelische christenen. Hun wortels zijn katholiek en charismatisch tot op het bot. Hun contradic-
torisch standpunt over homoseksualiteit; hun promotie van seculiere psychologie; hun onschriftuur-
lijke vervrouwelijking van mannen; hun uitbeelding van Jezus als een “fallische messias” die be-
koord wordt tot homoseksuele handelingen; en hun oecumenische en onbijbelse leringen, zouden 
elke ware christen moeten ontraden om met hen te participeren. Promise Keepers bewijst zich als 
een van de meest ongoddelijke en misleidende bewegingen in de annalen van de christelijke ge-
schiedenis. Niettemin hebben De Navigators en hun president Terry Taylor, PK sterk gesteund. 
Taylor heeft verwezen naar “de overweldigend positieve invloed die Promise Keepers op mannen 
heeft in onze maatschappij”. Taylor verwijst ook naar de PK-beweging als “een opmerkelijk werk 
van God in onze tijd”. Als verdere ondersteuning van PK heeft NavPress ook een ander PK-boek 
gepubliceerd: What Makes a Man, door Bill McCartney, de stichter van PK. 
(b) Renovaré is een internationale New Age oecumenische organisatie die de religieuze tradities 
uitstraalt van de Quakers, wiens boodschap het is dat de hedendaagse kerk een aantal wonderlijke 
spirituele ervaringen mist die enkel kunnen gevonden worden door het bestuderen en praktiseren 
van de “meditatieve” en “contemplatieve” levensstijl van “het vroege Christendom”. In feite propa-
geert Renovaré het gebruik van de vroege heidense tradities van geleide verbeelding en visualizatie, 
astrale projectie, “Zen”-gebedstechnieken voor meditatie (d.w.z. Boeddhisme), Jungiaanse psycho-
logie (d.w.z. een mengsel van oosters mysticisme en Rooms-katholieke mystieke spirituele traditie, 
wat netjes past in het New Age model), allemaal als middelen voor het verkrijgen van “persoonlijke 
geestelijke vernieuwing” in de levens van gelovigen. Richard Foster [zie: http://www.verhoeven-
marc.be/PDF/rkkSpiritualiteit.pdf ] is de auteur van Celebration of Discipline (Harper & Row), een 
boek dat gevuld is met psychoketterij en oosterse meditatieve technieken. Foster is ook de codirec-
teur van Renovaré. Niettemin hebben De Navigators een Richard Foster conferentie gesponsord in 
het Glen Eyrie retraitecentrum van De Navigators, en een aankondiging gestuurd naar degenen die 
op de e-maillijst staan van De Navigators. 
►  Misschien de meest aanstootgevende zaak bij de Navigators is haar acceptatie van het katholi-
cisme als gewoon een andere christelijke denominatie. Een e-mail naar hun stafleden op het veld, 
dd. 14-9-2000, maakt de volgende aankondiging (uittreksel; onderstrepingen door ons): 

“… Tijdens het afgelopen decennium heeft God verscheidene stafleden ertoe geleid om bedie-
ningen te ontwikkelen met katholieken, te beginnen met de Spaanse bediening in Albuquerque 
in het midden van de jaren (19)80. In 1993, begonnen Rich and Gail Cleveland een experiment 
met een katholieke bediening in Colorado Springs en werden verwelkomd door de lokale bis-
schop en verscheidene parochiepriesters. Rich leidt nu de kleine-groep bediening in de grootste 
katholieke kerk in Colorado Springs, en leidt meer dan 200 mensen per jaar doorheen een drie-
boeken hulpmiddel voor discipelvorming, Emmaus Journey, dat speciaal is ontworpen voor ka-
tholieken. Deze reeks, welke katholieke terminologie, theologie en referenties incorporeert, ter-
wijl ze Navigator-waarden en -kenmerken bewaart, werd heel goed ontvangen door katholieke 
leiders en leken doorheen het land. … 
‘God heeft consistent gedemonstreerd dat Hij deuren zal openen voor bedieningsgelegenheid’ 
zegt Rich - ‘zolang als we komen met het verlangen katholieken te helpen Christus te leren ken-
nen en we geen poging ondernemen om hun katholiciteit te ondermijnen. Alles wijst erop dat 
God vóór deze bedieningen gaat, terwijl Hij deuren opent en wat rotsachtig is tot een vlakte 
maakt5, en dat Hij verlangt dat katholieken ten volle participeren in de Navigatorsbediening’. 
… De speciale eenheid concludeerde dat er, voor de VS-Navigators, ruimte is voor bediening 
samen met katholieken als katholieken. Katholieke discipelen kunnen de Navigatorcultuur ver-
rijken, in het bijzonder op het gebied van devotie tot Christus, zorg voor de armen en behoefti-
gen, en acceptatie van het mysterie van God en Zijn werk. … bevestigde de legitimiteit en stra-

 
4 http://www.psychoheresy-aware.org/againstbk.html  
5 Zinspeling op Jesaja 40:4. 
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tegische waarde van bediening samen met katholieken. Wij geloven dat de Heilige Geest een 
nieuw en uniek werk van evangelisatie aan het doen is, in en doorheen katholieke gemeen-
schappen …” 

Rooms-katholieken moeten bereikt worden met het evangelie van genade van Jezus Christus, maar 
de Bijbel verbiedt absoluut dat bijbelgelovige christenen een ongelijk span vormen met de Rooms-
katholieke kerk op voorgaande genoemde manier. Het is onmogelijk getrouw aan de Schrift en de 
Grote Opdracht van de Heer te blijven terwijl we tezelfdertijd  “geen poging ondernemen om hun 
katholiciteit te ondermijnen”. Het gezegende evangelie prediken tot katholieken is gehoorzaamheid 
aan het bevel van de Heer; een ongelijk span aangaan in de bediening met de Rooms-katholieke 
kerk, op welke manier ook, is een grove ongehoorzaamheid en verwarring. (Bron: 26-9-2000, FIBS 
e-mail). 

Het is droevig te zien dat zoveel goed menende organisaties het verkeerde pad oplopen. De dubbele 
kankers van psychologisme en oecumenisme neigen ertoe iedereen te overstromen en te verzwel-
gen. Alle ware christenen moeten zich nodig gedragen zoals de nobele Bereërs “want zij ontvingen 
het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die din-
gen zo waren” (Handelingen 17:11). 

 
 

Gerelateerd artikel :  http://www.psychoheresy-aware.org/navigators.html  
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