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Rick Warren, senior pastor van Saddleback Church van Orange County, Californië, heeft aangekondigd dat hij zal worden opgevolgd door Andy en Stacie Wood, een man-vrouw pastor team. De
Woods zijn momenteel pastor en “teaching pastor” van Echo Church in San Jose, Californië.
Saddleback, de op een na grootste kerk in de Southern Baptist Convention, trotseert de geloofsverklaring van de Conventie (om nog maar te zwijgen van de duidelijke leer van de Bijbel) die vrouwelijke voorgangers verbiedt:
“Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar
ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid,
maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen” (1 Timotheüs 2:12-14).
Een jaar geleden stelde Saddleback zijn eerste drie vrouwelijke pastors aan: Liz Puffer, Cynthia
Petty en Katie Edwards. Nu krijgen ze daar een vrouwelijke senior pastor.
Warren wordt door Christianity Today “Amerika’s meest invloedrijke pastor” genoemd, en zijn invloed is enorm. Zijn “Purpose Driven” filosofie, gebaseerd op zijn bestseller The Purpose Driven
Life, reikt tot in elk gebied van het christendom, van katholicisme tot mormonisme tot liberaal protestantisme tot evangelicalisme tot fundamentalistische bijbel- en baptistenkerken.
Tien jaar geleden hadden meer dan 12.000 kerken uit alle 50 staten in Amerika en 19 landen deelgenomen aan Warrens 40 Days of Purpose. Meer dan 60.000 pastors abonneren zich op Rick Warrens
Ministry Toolbox. Veel onafhankelijke baptistengemeenten zijn beïnvloed door Warrens leer. Hij
leidde een Purpose Driven Super-Conference in oktober 2003 aan de Jerry Falwell’s Liberty University (Falwell was dubbel verbonden aan de Southern Baptist Convention en het Baptist Bible
Fellowship). Tegelijkertijd werd Warren’s 40 Days of Purpose-campagne per televisie uitgezonden
in meer dan 4.000 kerken, waaronder onafhankelijke baptisten.
Rick Warren wordt “Amerika’s pastor” genoemd, en dat is niet voor niets. Hij is zo oppervlakkig in
zijn leer, zo positief in zijn benadering, zo geringschattend van berouw/bekering, zo verwaarlozend
van impopulaire doctrines zoals oordeel en hel, zo tolerant voor ketterijen, zo oecumenisch, zo enthousiast over rockmuziek, en hij spreekt zich zo zacht uit over dat nare onderwerp van wereldgelijkvormigheid, dat het afvallige Amerika niet anders kan dan van hem houden.
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Al deze kenmerken komen terug in zijn bestsellerboek. Zijn evangelie is zo leeg dat het ongetwijfeld een vals evangelie is. Hier is hoe je gered kunt worden, volgens Rick Warren: “Waar je dit ook
leest, ik nodig je uit om je hoofd te buigen en rustig het gebed te fluisteren dat jouw eeuwigheid zal
veranderen. ‘Jezus, ik geloof in u en ik ontvang u’. Ga je gang. Als je dat gebed oprecht bedoelde,
gefeliciteerd! Welkom in het gezin van God!” (The Purpose Driven Life, pp. 58, 59).
Dit is niet het evangelie dat werd gepredikt in het boek Handelingen of de brief aan de Romeinen of
in 1 Korinthiërs. Er is geen duidelijke omgang met de zondekwestie, niets over Gods heiligheid en
gerechtigheid, geen duidelijke leer over wat Jezus aan het kruis deed, niets over het bloed of de opstanding. Geloof gewoon in Jezus. Welke Jezus? Wat geloven? Hoe geloven?
De apostel Paulus waarschuwde fel en volhardend voor valse evangeliën en beschreef het ware
Evangelie duidelijk en uitgebreid, maar Rick Warren is uit een ander soort hout gesneden. Hij is een
vrolijke, sympathieke ketter, en het feit dat hij lid is van, en een hoge status heeft in de Southern
Baptist Convention onthult de afvalligheid van die conventie. (Voor uitgebreide verdere documentatie van deze aanklacht, zie Purpose Driven of Scripture Driven 1, een gratis e-book verkrijgbaar
bij www.wayoflife.org.)
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