
 1

Beth Moore bouwt aan  
de één-wereld-kerk 

Friday Church News Notes, http://wayoflife.org, 13 januari 2012  
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Boeken van Beth Moore uitgegeven door uitgeverij H.P. Medema 

 
Beth Moore is een van de populairste vrouwelijke christelijke sprekers en schrijvers. Haar bijbel-
studieboeken worden in vele miljoenen exemplaren verkocht. 
Haar Living Proof Live conferenties, met hosting door LifeWay (Southern Baptist), hebben duizen-
den aanwezigen aangetrokken. 
Moore’s meetings worden bijgewoond door mensen vanuit “elke denominatie”, omdat “zij zich niet 
laat opsluiten in verdeeldheid brengende leerstellige onderwerpen” en “onderwerpen vermijdt die 
bestaande kloven tussen verschillende stromingen in het lichaam van Christus zouden kunnen ver-
wijden” (Charisma, juni 2003).  
Dit is de onschriftuurlijke “enkel-positief” oecumenische filosofie die zo behulpzaam is voor het 
bevorderen van eindtijdse afvalligheid en het bouwen van de afvallige één-wereld-kerk. 
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Paulus vermaande Timotheüs geen andere leer toe te laten (1 Timotheüs 1:3) en waarschuwde de 
broeders om diegenen te mijden die dwaling onderwijzen, maar mevr. Moore wil niet “belachelijk 
intolerant” en “enggeestig” zijn.  
Haar aanbiddingsleider, Travis Cottrell, “heeft een unieke, frisse benadering van aanbidding die de 
kerk samenbrengt”, een benadering “die elke confessionele muur doorbreekt” (LifeWay Christian 
Resources website). 
Op een conferentie in Houston, Texas, had Moore op het podium vrouwen zitten om een hutsepot 
van leringen te vertegenwoordigen. Ze zei: “Wij zijn een erg interconfessionele groep; ik kan niet 
zeggen hoe ik van die diversiteit houd”. 
De groepen die zij in het bijzonder naar voren haalde waren United Methodists, Lutheranen, Pres-
byterianen, Baptisten, Charismaten, en Rooms-katholieken. 

Moore is een blinde die de blinden leidt. 
Ze negeert de krachtige bijbelse waarschuwingen over de vermenigvuldiging van valse leraren en 
de explosie van eindtijdse afvalligheid. 
Ze negeert het feit dat binnen de “interconfessionele diversiteit” waar zij zo van “houdt” een ver-
bijsterende variatie van ketterijen wordt gevonden, zoals kinderdoop, sacramentalisme, Mariolatrie, 
verering van relikwieën, papisme, antinomianisme1, universalisme2, contemplatief mysticisme, the-
ologisch modernisme, het vrouwelijke godinisme van The Shack, om er enkele te noemen. 
Wij leven temidden van de alom heersende eindtijdse afvalligheid die geprofeteerd werd in de 
Schrift (2 Timotheüs 3-4). 
Het is helemaal niet de tijd om confessionele muren te “doorbreken”; het is tijd om ernstig “te strij-
den voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3) en om muren op te rich-
ten van bijbelse afscheiding als een goddelijke bescherming tegen dwalingen en de wereldgeesten. 
Romeinen 16:17: “En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden te-
weegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van 
hen af ” 
Romeinen 16:17, Judas 3 en gelijkaardige geboden, worden gewoonlijk genegeerd door populaire 
evangelische sprekers, maar ze zullen niet genegeerd worden bij de rechterstoel van Christus (ge-
steld dat deze mensen wedergeboren zijn) of de rechterstoel van God (het laatste oordeel in Open-
baring 20). 

Hierna een videoclip waarin Beth Moore de diverse denominaties prijst: 
http://apprising.org/2011/12/22/beth-moore-gods-vision-for-the-church-includes-the-roman-
catholic-church-denomination/  
Of op YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0-Lk5YyI43Y. 
 
 
 

Zie ook een reeds verschenen artikel over Beth Moore: 
Beth Moore op de Contemplatieve toer : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BethMoore.pdf  
 

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

 
1 Antinomianisme: Opvatting dat, wanneer men het evangelie aanvaardt, de morele wet niet langer van toepassing is. 
(F.A.S.). Het misbruiken dus van de christelijke vrijheid in het nieuwe verbond. 
2 Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat 
Gods genade iedereen ten deel zal vallen. 
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