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Charles Stanley 
Algemene leringen en activiteiten 

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/stanley/general.htm, augustus 2001 

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

Noot : De links in de tekst werden in de voetnoten ondergebracht. 
 
► Dr. Charles Stanley (geb. 1933) is de senior pastor (sinds 1971) van de 13.000 leden tellende 
First Baptist Church van Atlanta (FBCA), (Southern Baptist Convention - SBC)1. Stanley werd 
twee keer verkozen tot president van de SBC tijdens zijn 30-jarige bestuur bij FBCA. Hij bezit gra-
den van de universiteiten van Richmond, Southwestern Theological Seminary, en Luther Rice Se-
minary. Stanley heeft meer dan 30 boeken geschreven. 
Hij zendt zijn preken en boodschappen uit over de nationale radio en televisie via In Touch Minis-
tries. In Touch is begonnen in 1974 over de radio, en ging nationaal in 1977, en wordt nu gehoord 
in elk land in de wereld over meer dan 500 stations en in 14 talen, en heeft een jaarlijks budget van 
meer dan $40 miljoen (voornamelijk betrokken van productverkopen en donaties). In de VS gaat In 
Touch over 478 radiostations; met 261 additionele omzetters en satellieten; twee radio satelliet net-
werken; 143 televisiestations; met 265 lage-kracht stations; acht televisie satelliet netwerken; en 18 
kabel toegangskanalen (cijfers uit 1999 - huidige gegevens beschikbaar op de In Touch website). In 
Touch opereert vanuit kantoren in Moskou, Engeland, Brazilië en de Filippijnen; Stanley publiceert 
ook een gratis maandelijks magazine getiteld In Touch (alhoewel routinematige verwijdering van 
niet-contribuanten). 
► Stanley’s vrouw, Anna J. Stanley, vroeg na 40 jaar huwelijk, de echtscheiding aan, op 22-6-
1993, volgend op haar vertrek in de lente van 1992, maar zijn advocaat bewoog haar ertoe de 
rechtszaak te amenderen en een wettelijke basis voor scheiding te zoeken (“separate maintenance”), 
en ondertussen een poging te doen om zich te verzoenen. Zij vroeg dan opnieuw de echtscheiding 
aan op 20-3-1995. Anna Stanley’s echtscheidingsaanvraag vroeg om een rechtszaak met jury (oor-
spronkelijk te beginnen midden 1996) en zocht een alimentatieregeling en boelscheiding van hun 
bezittingen en huis. Stanley beweerde dat zijn “moeilijkheden tijdens de kinderjaren” de problemen 
veroorzaakten in zijn huwelijk. 
Stanley legde al zijn administratieve taken neer van de First Baptist Church van Atlanta (FBCA) 
(effectief op 1-9-1995), in een emotionele 4-uur durende meeting, maar behield zijn predikingsver-
antwoordelijkheden. Hij zei dat hij helemaal ontslag zou nemen indien de scheiding finaal werd. 
Stanley’s zoon, Andy Stanley, nam ontslag uit het pastoraat (2-8-1995) van FBCA’s northside satel-
lite congregation (opgericht 1988) en startte een nieuwe kerk (Northpoint Community Church; 
diensten begonnen najaar 1996). Hij dacht dat zijn vader opzij zou stappen als leider van FBCA. 
Ook verscheidene andere FBCA senior-stafleden namen ontslag. 
Op de 10-1995 congregatiemeeting, stemden ongeveer 86% van FBCA’s leden die aanwezig waren, 
in met de beslissing om Stanley te behouden als pastor. Stanley beweerde dat God hem vertelde: 
“Blijf doen waarvoor ik u geroepen heb, en waar ik u riep om iets te doen, tot ik u zeg iets anders te 
doen” en zei: “Als God wil dat ik vertrek, dan kan hij mij onmiddellijk verwijderen. … Ik ga geen 
stap opzij zetten en aftreden in ongehoorzaamheid aan God. …” Stanley maakte duidelijk dat hij 
nog steeds de leider van de kerk was -- “Iemand moet besturen”. (Verslag in de 1-5-1995 & 15-9-
1995 uitgaven van de Calvary Contender2, en de 9-10-1995, Christian News). 
Vroeg in 1996, trok Anna Stanley haar bijna 3 jaar oude petitie voor scheiding in. Ze zei: “Ik ben 
verheugd u aan te kondigen dat Charles en ik vooruitgang boeken naar verzoening met betrekking 

 
1 SBC is een afvallige denominatie! (M.V.) 
2 http://home.hiwaay.net/~contendr/  
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tot de geschillen in ons huwelijk. Verleden week annuleerde ik mijn petitie voor echtscheiding. … 
Alhoewel wij op dit ogenblik niet samen leven, werken wij daarnaar toe …”. (26-3-1996, Indiana 
Baptist). Mrs. Stanley keerde kort daarna terug naar huis. 
Volgens de 23 mei editie van de Atlanta Journal-Constitution, diende Anna Stanley opnieuw een 
petitie in als “Anna J. Stanley vraagt de echtscheiding aan van Charles F. Stanley”, op 16 februari 
2000, omdat hun huwelijk van 44 jaren “onherstelbaar verbroken” was. Een rechter van Atlanta 
tekende het finale echtscheidingsdecreet op 11 mei 2000, met daarop de uitvoering van een boedel-
scheidingsakkoord van de Stanley’s op 5 april. Stanley bleef echter zijn positie van pastor van 
FBCA behouden. 
► Stanley was een van de oorspronkelijke stichters (samen met Jerry Falwell3 en andere neo-evan-
gelicals4) van de “Moral Majority” (nu opgevolgd door de Liberty Federation), dat een van de klas-
sieke exemplaren is van “het doel wettigt de middelen”: de overtuiging dat christenen de bijbelse 
demarcatielijnen kunnen oversteken als de beoogde zaak maar goed genoeg is. (In werkelijkheid 
verenigt de Moral Majority gelovige en ongelovige, mormoon en methodist, katholiek en charis-
maat, in een onheilige eenheid om het land te redden. Maar in plaats dat het land wordt gered wordt 
de zaak van Christus beschadigd. De demarcatielijn tussen de godvruchtige en de “goeddoener” is 
onherkenbaar vervaagd). (Verslag in New Neutralism II, pp. 70-71). [Stanley was ook instrumen-
taal in de vorming van Pat Robertson’s5 Christian Coalition]. 
► Stanley heeft ook gediend in het bestuur van de National Religious Broadcasters, een van de 
meest compromitterende neo-evangelicale organisaties in het Christendom vandaag. Maar nog erger 
is Stanley’s connectie met de Southern Baptist Convention (SBC). Er kan geen echte fundamenta-
list zijn in de SBC. (Fundamentalisme is het militante geloof en de verkondiging van de totaliteit 
van de leer van Christus, inbegrepen Schriftuurlijke afscheiding van hen die dat weigeren en van 
hen die effectief de genoegzaamheid van Christus ontkennen). 
Stanley beweert te geloven in bijbelse inerrantie, en ooit erkende hij duidelijk de afvalligheid van 
de SBC. Stanley onderrichtte zijn kerk dat de manier om afvalligheid te bestrijden erin bestond 
deze te laten uitsterven door te weigeren bij te dragen aan SBC’s Coöperatieve Programma. Maar 
dan in 1984, werd Stanley verkozen voor het presidentschap van de SBC. Zijn verklaring bij zijn 
eerste persconferentie was: “Ik denk dat we moeten leren om samen te leven en elkaar lief te heb-
ben, of we het met elkaar eens zijn of niet”. Stanley verkondigde aan de Baptist Press Association 
op 17-9-1984, dat hij nu zijn kerk had gevraagd om voor het Coöperatieve Programma de bijdragen 
meer dan te verdubbelen in het komende jaar en om haar hele missieprogramma te “heroverwegen”. 
Dr. Stanley koos voor ‘pariteit’ in plaats van ‘puriteit’ (zuiverheid) (New Neutralism II, pp. 70-71). 
► Stanley heeft de Life Application Bible6 onderschreven (samen met [de afvalligen, M.V.] Billy 
Graham7, Howard Hendricks8 en D. James Kennedy9), een bijbel met studienoten ter ondersteuning 
van zelfliefde10 en andere humanistische concepten. Stanley wordt geciteerd op de achterflap, waar 
hij zegt: “De Life Application Bible is een concrete stap waardoor de Geest toegestaan wordt de 
lezer te transformeren in een moderne levende brief”. 
► Stanley heeft Rapha Hospital Treatment Centers11 in Houston, Texas, onderschreven (samen 
met andere zogenaamde evangelicals zoals D. James Kennedy, Jerry Falwell, en Beverly La-
Haye12). Rapha is een organisatie die sterk Alcoholics Anonymous13, 12-Step codependen-
cy/recovery programs14 promoot als een “christelijke methodologie voor de behandeling van “dis-

 
3 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/falwell/  
4 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/neoe.htm  
5 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/robertson/  
6 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/BookReviews/life.htm  
7 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/graham/  
8 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hendricks/  
9 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/kennedy/  
10 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/self-est/  
11 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/self-est/rapha.htm  
12 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/lahaye/  
13 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/codep/aa.htm  
14 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/codep/  
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functionele” relaties. Rapha is gespecialiseerd in de “behandeling” van zogenaamde codependen-
cy15 en/of verslaafde christenen door het toepassen van Adleriaanse-Maslowiaanse16 psychologie en 
de Bijbel. Rapha begon in 1986 en beweert meer dan 30.000 psychiatrische patiënten sindsdien be-
handeld te hebben. Rapha beweert ook dat meer dan 3.500 kerken in de VS haar materialen gebrui-
ken. Stanley wordt geciteerd waar hij zegt: “Ik ben God dankbaar voor Rapha in haar hulp voor 
gekwetste mensen. Dezen onder ons die pastors zijn, zijn dankbaar voor een organisatie zoals 
Rapha”.  
(Zeker te lezen voor ieder die een beter begrip wil krijgen van de “codependency” ketterij die van-
daag door de kerken raast, is: 12 Steps to Destruction: Codependency/Recovery Heresies17, door 
Martin and Deidre Bobgan18). 
► Maart 1990: Stanley kondigde op zijn televisieshow een “Inspiration Cruise” aan waar een gast-
spreker David Seamands19 aanwezig zou zijn, de belangrijkste proponent van de “Kerk” met be-
trekking tot Healing of the Memories/Inner Healing20 (dat een of meer psychologische en/of occulte 
technieken gebruikt, zoals regressie, visualisatie, geleide verbeelding, droomanalyse en de verschil-
lende Gestalt therapieën, enz.). In Stanley’s 9-1991 In Touch magazine, kondigde hij opnieuw een 
“cruise” aan met Seamands voor maart 1992. In een uitzending van 23-10-1998, getiteld “Zelfver-
dediging tegen Satan’s meedogenloze aanslagen”, leerde Stanley dat visualisatie niet occult is maar 
geheel normaal. In datzelfde licht moeten christenen “zich visualiseren dat zij goeddoen, zodat Sa-
tan’s taperecorder in uw geest geen schadelijke effecten zou hebben”. 
► Gary Smalley21 werkte samen met Stanley voor de “Bible Cruise” van In Touch Ministries op 4-
8 maart 1991. Smalley is de belangrijkste proponent van de Rechterhersenhelft/Linkerhersenhelft22 
pseudowetenschap. (De mythe die beweert persoonlijkheidstypes te beschrijven door hersen-hemis-
feer dominantie). 
► Stanley onderschreef ook het NIV Men’s Devotional Bible (Zondervan): “... u zult de dagelijkse 
inscherping vinden die u nodig heeft van meer dan honderd christelijke mannen”. Deze “christelij-
ke” mannen omvatten Tom Landry, Larry Burkett23, Bill Hybels24, en Dave Dravecky. Dezen on-
derwezen ook op Stanley’s 1994 January Cruise. Stanley hield ook een 1995 January Bible Study 
Cruise. Sprekers waren neo-evangelical, psychologeerder, vrouwelijke leraar Kay Arthur25 en de 
voormalige SBC-presidenten Jerry Vines en Adrian Rogers. Stanley was ook spreker op het Billy 
Graham Training Center at the Cove, North Carolina, van 11-8-1994 tot 14-8-1994, en elk jaar 
sindsdien. 
► Promise Keepers26 (PK) is de gigantische (sinds 1991) “mannenbeweging” onder belijdende 
evangelicale christenen. Haar wortels zijn katholiek en charismatisch tot in de kern. PK’s contradic-
torische standpunt over homoseksualiteit, hun promotie van seculiere psychologie, de onschriftuur-
lijke vervrouwelijking van mannen, hun afbeelden van Jezus als een “fallische messias” verleid tot 
homoseksuele daden, en hun oecumenische en onbijbelse leringen zouden elke ware christen moe-
ten ontraden om daarbij aan te sluiten. Promise Keepers bewijst zich als de meest goddeloze en mis-
leidende beweging te zijn in de annalen van de christelijke geschiedenis. Niettegenstaande is Stan-
ley een promotor van deze oecumenische, charismatische, gepsychologiseerde mannenbeweging - 
meer dan 200 leden van Stanley’s First Baptist of Atlanta (FBCA) bezochten de Promise Keepers 

 
15 Codependency/codependence; Engels voor medeafhankelijkheid, is een door aanhangers van twaalfstappenprogram-
ma’s gepropageerde aanduiding voor een psychische aandoening. (Wiki) (M.V.) 
16 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/methods.htm  
17 http://www.psychoheresy-aware.org/12stepbk.html  
18 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. (M.V.) 
19 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/seamands/  
20 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/inheal.htm  
21 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/smalley/  
22 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/brain.htm  
23 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/burkett/  
24 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hybels/  
25 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/arthur/  
26 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/pk/  
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National Convention in Boulder, Colorado in 1994, en PK staat op de lijst als een “Support Group” 
bediening (te ondersteunen groep) bij het FBCA. 
► Oktober 1989: Stanley zendt een radioboodschap uit ter ondersteuning van onvoorwaardelijke 
liefde en acceptatie, met als bijbelse onderbouw de Parabel van de Verloren Zoon (Lukas 15:11vv). 
Stanley stopte bij vers 20, en noemde dat vers een bewijs voor onze onvoorwaardelijke acceptatie 
door God, zonder onze belijdenis van zonde! De verzen vanaf 21 en verder, geven echter aan dat 
acceptatie enkel volgt op zondebelijdenis! 
► Stanley heeft de algemene leringen en het counselingmodel onderschreven van de zogenaamde 
“christelijke” psycholoog dr. Larry Crabb27. Crabb’s model van counseling is primair een psycho-
logisch systeem van “onbewuste noden” die naar veronderstelling alle gedrag motiveren. Dit sys-
teem is ontleend aan het Freudiaanse28 (het “onderbewuste”) en de humanistische (een “hiërarchie 
van noden”) psychologie, met grote benadrukking van zogenaamde emotionele noden. 
► Howard Hendricks29 geeft vandaag Teammates huwelijkseminars samen met Bruce en Donna 
Cook. De Cook’s zijn geen bijbelgebaseerde leraren, maar zijn nog meer psychologie-georiënteerd 
dan Hendricks en Stanley. Bruce Cook is ook president van Rapha Southeast, dat een Teammates-
brochure beschrijft als zijnde “een Christus-gecentreerde counselingbediening, gebaseerd in Atlan-
ta”. De 10-tapes Teammates video serie promoot sterk “temperamentsonderzoek, persoonlijkheids-
toetsing”30, en “individuele noden” analyse. Vreemd genoeg werd Teammates onderschreven door 
Charles Stanley, die in die tijd onbijbels gescheiden leefde van zijn vrouw!: “Teammates is een 
van de beste hulpmiddelen die we hebben om partners te helpen huwen, of te helpen tijdens hun 
huwelijk. Vele koppels drukken de ongelooflijk positieve impact uit van dit programma op het ver-
rijken van hun huwelijk. Ik beveel Teammates van harte aan”. Wat een ongelofelijke hypocrisie 
hier! Als Stanley’s self-esteem (eigenwaarde, eigendunk, trots) therapie niet werkte voor zijn eigen 
huwelijk waarom blijft hij het dan verkopen aan de hele wereld? (Zie verderop). 
► Stanley’s evangelisatie-inspanningen zijn erg oecumenisch geworden - hij onderschreef Pat Ro-
bertson’s31 initiële inspanningen tot het vormen van “een coalitie van fundamentele evangelicals, 
conservatieve katholieken en hun bondgenoten … om de overheid en de media verantwoordelijk te 
stellen voor onze bezorgdheden. Het is hoog tijd dat we ons realiseren dat sterkte komt door een-
heid”. (Verslag in de 9-1990 Omega Letter). 
Robertson begon zijn inspanningen in 1989 met de vorming van de Christian Coalition. In 1990 
startte Robertson het American Center For Law and Justice (ACLJ), een groep die voorziet in vrij 
wettelijk advies voor christenen die strijd leveren met “anti-God, anti-gezin groepen”. De algemeen 
directeur van het ACLJ is voormalig Ohio openbare aanklager Keith Fournier, een charismatische 
katholieke activist, voormalig “Dean of Evangelism and legal counsel” aan de Rooms-katholieke 
(Franciscaner) University of Steubenville in Ohio, en auteur van het boek Evangelical Catholics 
(welk boek een pleidooi is voor protestanten om zich te verenigen met katholieken in een gezamen-
lijke evangelisatie-inspanning; d.w.z. een “een evangelisatie-inspanning” die de wereld zal “evan-
geliseren” tegen het jaar 2000). Fournier, die sprak over Stanley en anderen in Evangelical Catho-
lics: “Ik vond niet enkel een geweldige openheid voor mijn aanwezigheid maar ook een groeiend 
respect voor mijn kerk en een dooi in wat in het verleden hard ijs was geweest” 
► Dr. Bill Jackson, president van de Association of Fundamentalists Evangelizing Catholics 
(AFEC), stelde een 18-6-1999 verklaring op over “The Gospel of Jesus Christ - An Evangelical 
Celebration” (EC) (zie de 14-6-1999 Christianity Today voor de volledige tekst van de EC). Dit 
document werd onderschreven door [de afvalligen (M.V.)] Charles Colson, Bill Bright, en J.I. 
Packer, en ook onderschreven door R.C. Sproul, John MacArthur en D. James Kennedy. Andere 
“evangelicale” onderschrijvers van EC omvatten John Ankerberg, Kay Arthur32, Tony Evans, Jerry 

 
27 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/crabb/  
28 http://www.psychoheresy-aware.org/freudl36.html  
29 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hendricks/  
30 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/temper.htm  
31 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/robertson/  
32 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/arthur/  
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Falwell33, Bill Hybels34,  David Jeremiah35, D. James Kennedy36, Max Lucado37, Woodrow Kroll38, 
Tim & Beverly LaHaye39, Erwin Lutzer40, Bill McCartney41, Luis Palau42, Pat Robertson43, Ronald 
Sider, Charles Stanley, John Stott, Joseph Stowell, Chuck Swindoll44, Bruce Wilkinson, en Ravi 
Zacharias; ook EC-onderschrijvers waren hyper-charismaten Jack Hayford45 en Steven Strang. [Al-
lemaal afvalligen! (M.V.)]. 
Het is belangrijk te noteren dat het EC-document (dat verondersteld wordt een definitieve en veel-
omvattende verklaring te zijn over het reddende evangelie van Christus), nooit berouw vóór red-
ding46 vernoemt, en nergens spreekt over de algehele verdorvenheid van de mens. Bovendien pro-
moot de EC een oecumenische eenheid met alle belijdende gelovigen in instemmen met EC’s “es-
sentiële punten” van het geloof. Maar dit is niet de eenheid van geloof dat geleerd wordt in Efeziërs. 
Terwijl wij onderricht worden door de Schrift om één van geest te zijn, spot de hedendaagse evan-
gelical met het idee van ware bijbelse eenheid gebaseerd op algehele overeenstemming met, en on-
derwerping aan, Gods heilige Woord. Het enige gebruik van het woord “eenheid” in het Nieuwe 
Testament wordt gevonden in Efeziërs hoofdstuk vier. Het betreft daar “de eenheid van de Geest” 
(vers 3), niet de eenheid van mensen. Het is “de eenheid van het geloof en van de kennis van de 
Zoon van God” (vers 13) gebaseerd op de gezonde leer waarvoor gelovigen moeten strijden, niet 
verwateren en herklasseren in “essentiële dingen” en “niet essentiële dingen” (Judas 3). Er kan geen 
echte geestelijke eenheid zijn los van leerstellige eenheid, en wij moeten “hen in het oog houden die 
onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvan-
gen, en keer u van hen af” (Romeinen 16:17). 
► In 1987 stichtte Bill Bright, van het oecumenische Campus Crusade for Christ47, een “breed ge-
baseerde coalitie van denominaties en christelijke wereldleiders”, New Life 2000 genoemd. Billy 
Graham is de ere-voorzitter van een adviesraad van 1000 leidende “christenen”. Deze zogenaamde 
christelijke leiders omvatten James Dobson48 van Focus on the Family, James Kennedy van Coral 
Ridge Ministries, Charles Stanley , E.V. Hill, en Ted Engstrom49 (stichter van World Vision en 
voorzitter van de commissie). Dan is er ook Jay Gary, auteur, adviseur en compagnon van New Age 
occultist, Robert Muller50.  
Stanley is ook betrokken in een andere oecumenische evangelisatieorganisatie - de CoMission, een 
coalitie van meer dan 60 “evangelicale” groepen, voorgezeten door Bruce Wilkinson, het oecume-
nische hoofd van Walk Thru The Bible Ministries en auteur van name-it-and-claim-it51 bestseller: 
Het gebed van Jabez.52 Leden naast Stanley’s In Touch Ministries omvatten: Campus Crusade for 
Christ, Moody Bible Institute, Youth For Christ53, Church of God, en Biola. De CoMission heeft de 
onderschrijving van de Russisch-orthodoxe kerk. (Verslag in de 1-7-1993 Calvary Contender). 
► Campus Crusade stichter Bill Bright vastte 40 dagen tijdens de zomer van 1994, tijdens welke 
hij beweert een “profetie van God” te hebben ontvangen dat er een geweldige revival komt. Hij dan 

 
33 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/falwell/  
34 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/hybels/  
35 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/jeremiah/  
36 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/kennedy/  
37 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/lucado/  
38 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/back.htm  
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deed een oproep aan honderden liberalen, charismaten en nieuw-evangelicals om samen te komen 
in Orlando 5-12-1994 tot 7-12-1994 om te vasten en te bidden voor een revival. Er werd een Invita-
tion Committee gevormd, bestaande uit een hutsepot van 72 liberalen, new-evangelicals en charis-
maten. Hierin begrepen54 waren: Robert Schuller, Charles Colson, E.V. Hill, Jack Hayford, James 
Dobson, W.A. Criswell, Charles Stanley, Paul Crouch, Luis Palau, Bill Gothard, Pat Robertson, 
Kay Arthur, en Larry Burkett. 
► Stanley is uiteraard op de muziekwagen gesprongen van de charismatische spirituele oorlogvoe-
ringsbeweging55. Het 9-1-1993 bulletin van Stanley’s FBCA bevatte de volgende aankondiging: 
“Spiritual Warfare Conference - zaterdag en zondag, 15 en 16 januari. Sprekers: Dr. Mark I. 
Bubeck [voormalig professor aan het Moody Bible Institute, auteur en zelfbenoemde “spiritual war-
fare counselor” (Center for Counseling, Sioux City, IA)], Dr. Victor M. Matthews [demonen-bevrij-
dingsleraar aan het Grand Rapids Baptist Seminary], en Dr. C. Fred Dickason [professor en voorzit-
ter van het Theology Department aan het Moody Bible Institute, waar hij zijn studenten “demonen-
bevrijding” leerde sinds 1961]. In een 2-1994 brief aan “Friends of IN TOUCH”, schrijft Stanley: 
“Wanneer Satan een immorele gedachte in uw geest zet, wijs die dan af. Wanneer hij u verleidt, 
dank dan God voor Zijn vluchtweg. Wanneer hij uw geest of emoties onderdrukt, zeg hem dan weg 
te gaan ‘in Jezus’ naam”. 
Als resultaat van deze conferentie, werden mogelijk duizenden christenen onderworpen aan de ge-
concentreerde inspanningen van drie leidende veteranen (40+ jaren) van de oorlogvoerings-, demo-
nen bevrijdingsbeweging, plus al hun Satan-/demonen-gecentreerde boeken. Sommige van de titels 
waren: “Interfacing Our Three Enemies”, “Spiritual Warfare Counseling”, “Practical Benefits of 
Spiritual Warfare”, en “Helping People Grow Toward Freedom”. Deze charismatische meetings, 
seminars, conferenties en boeken, zijn niet Christus-gecentreerd, maar veeleer Satan- en demon-
gecentreerd. 
► De ernstige dwaling van uitroeiing (eradicatie) van de Adamitische natuur van de gelovige 
brengt overal schade toe in de kerk. Het is een product van Verbondstheologie, en ze wordt ver-
spreid door Charles Stanley. In een TV-uitzending zei Stanley: 

“Ik geloof niet langer dat de gelovige twee naturen heeft. Al onze worstelingen zijn spiritueel 
van natuur. Elk ervan maakt deel uit van een voortdurende worsteling tussen het koninkrijk van 
God en het koninkrijk van Satan”. 

De eradicationist, zoals gezien hierboven, schaft de zondige Adamitische natuur af. 
► Stanley’s religieuze wortels zijn pentecostal56, en hij heeft ze nooit verlaten. Een 9-1996 Cha-
risma artikel onthult dat Stanley’s Atlanta kerk vele charismaten aantrekt die ook zijn programma 
zien op stations aangesloten bij Paul Crouch’s TBN. Stanley zegt: 

“Ik heb geen probleem met de pinksterbeweging. Ik meen eerlijk gezegd dat zij terug leven ge-
bracht hebben in de kerk. Mensen vragen me: ‘Hebt u charismatische mensen in uw meetings?’ 
Absoluut! Dan vragen ze: ‘Vind u dat goed?’ Absoluut! Het zorgt voor een goede mengeling. 
Hun behoefte aan leven, vreugde, geluk en het prijzen van God, daar ben ik voor”. 

Stanley denkt dat het grappig is dat vele charismaten geloven dat hij een van hen is, terwijl sommi-
ge baptisten niet zo zeker zijn over wat hij is. Stanley zegt: “Niets van dat hindert me, ik heb God 
gewoon lief. Als iemand anders God liefheeft, wat maakt het dan uit welke titel zij dragen?” (Ver-
slag deels in de 15-9-1996 Calvary Contender). 
In een recente radio-uitzending zei Stanley dat God geen mensen naar de hel zal zenden als zij 
nooit het evangelie hebben gehoord. Hierna een uittreksel: 

“Zou God mensen naar de hel sturen omdat zij Jezus niet ontvingen waarover zij nooit gehoord 
hebben, die nooit het voorrecht hadden daar iets van te weten? En mijn antwoord is: Nee, Hij 
zou dat niet doen” (Stanley, In Touch Ministries, “Reconciling God’s Love with His Justice”, 
31 juli 2001). 

 
54 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/  
55 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/warfare/  
56 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/char/more/pente.htm  
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Dit is een grote dwaling. In Efeziërs 2 beschrijft God de toestand van hen die buiten Christus staan.  
Zij zijn dood door de overtredingen en zonden (vers 1), van nature zijn zij kinderen van de toorn 
(vers 3), zij hebben geen hoop, en zijn zonder God in de wereld (vers 12). Dit is de toestand van de 
ongeredde mens ongeacht of hij het evangelie heeft gehoord of niet. Hij is reeds veroordeeld en 
daarom is het zo nodig dat Christus’ boodschap wordt gehoorzaamd en het evangelie gepredikt 
wordt tot de einden der aarde. (Church News Notes, 3-8-2001, David Cloud, FBIS). 
► In zijn 1994 boek How To Listen To God, drukt Stanley het geloof uit dat God vandaag nog 
steeds tot de mens spreekt buiten Zijn Woord om (d.w.z. bijzondere openbaring) (pp. 15-16; 81-82), 
en dat hij specifiek door God gebruikt werd als een geleidekanaal voor deze bijzondere openbaring 
tot anderen! (pp. 15-16). Stanley beweert zelfs dat hij een visioen van God heeft gekregen (p. 11), 
en dat zij die uitsluitend vertrouwen op de Schrift, tekort komen wat God voor hen heeft (p. 128). 
Hij spendeert zelfs een heel hoofdstuk aan “De Stem van God identificeren”, wat neerkomt op niets 
anders dan giswerk. 
► Stanley is het niet eens met het standpunt van zijn denominatie tegen vrouwelijke leiding in de 
kerk (28-6-2000), Charlotte Observer). Hij zei dat hij tot Christus was geleid door een vurige 
vrouwelijke pastor en, “Er zijn sommige godvruchtige vrouwen …”. “Ik zou nooit zeggen dat een 
vrouw niet zou mogen prediken …”. “Je kan niet gewoon de lijn trekken en zeggen: ‘Je kan dit en 
dat niet doen’. Je kan God niet in een doos plaatsen”. (Bron: 15-7-2000, Calvary Contender). 
► In een augustus 1990 advertentie flyer, verzonden naar ouders die hun kinderen zelf thuis on-
derwijzen (home schooling), bood Stanley’s In Touch Ministries een persoonlijkheidsprofielpakket 
aan, dat dit belooft: “bouw uw kinderen hun self-esteem [eigenwaarde, eigendunk, trots] op, ontdek 
wat hun handelingen motiveert, … begrijp terugkerende patronen van gedrag, voorzie in de gepaste 
discipline en onderricht, aangepast aan hun specifieke temperament, bereid je kinderen voor om om 
te gaan met groepsdruk door middel van een positief zelfbeeld, en maak uw job als ouder minder 
frustrerend en meer lonend”. De testresultaten beloven ook te voorzien in “een klassiek persoonlijk-
heidspatroon” voor elk kind, zoals presteerder, perfectionist, overreder, enz., om het kind zijn emo-
ties, doelstellingen, sterkten, zwakheden, groepsgedrag en waardensysteem te beschrijven, allemaal 
om de ouder zijn relatie tot zijn kind te “transformeren”; d.w.z.: “Het persoonlijkheidsprofiel zal uw 
kind helpen voorbereiden op toekomstige carrièrebeslissingen, terwijl het een omgeving bouwt 
waar uw kind negatieve groepsdruk kan vermijden en het geestelijk groeit”. (Nadruk toegevoegd). 
Stanley’s persoonlijkheidsprofiel is louter een zoveelste psychologische test/persoonlijkheidstype-
ring57 trucje terwijl al zulke testen in het verleden bewezen hebben dat ze onvoldoende statistische 
waarde of betrouwbaarheid vertonen, zowel in het meten van persoonlijkheidstrekken als in het 
gebruik van zulke trekken om succesvol het gedrag te motiveren of aan te passen. (Zie Psycho-
Heresy58 pp. 74-75, en Four Temperaments, Astrology & Personality Testing59, beide door Martin 
and Deidre Bobgan, EastGate Publishers, Santa Barbara, CA, voor excellente analyses van de 
waardeloosheid van psychologische en persoonlijkheidstesten). 
► Stanley’s kerk leert zelfliefde/self-esteem60 aan kinderen in hun zondagsschoollessen voor be-
ginners, en ze heeft talloze seminars gegeven over “Uw kind zijn self-esteem opbouwen”. Eén pu-
blicatie stelt: “Tracht pré-schoolgaanden te onderwijzen. Toon een peuter de wonderen van de na-
tuur of hoe wonderlijk hij/zij is gemaakt en leer dat zij onvoorwaardelijk geliefd zijn vormt een ge-
weldige opleidingsbasis voor het delen van uw geloof” (28-7-1991, The Witness). Stanley blijft 
doorgaan met zijn self-esteem thema: In een uitzending van 23-10-1998, getiteld “Zelfverdediging 
tegen Satan’s onophoudelijke bestorming”, leerde Stanley dat Satan’s constante aanvallen er voor 
zorgen dat christenen zich waardeloos voelen en dat hun zelfbeeld beschadigd is. Dit is slecht vol-
gens Stanley, vermits “Christus voor ons stierf wegens onze grote waarde”. 
God stierf voor ons “wegens onze grote waarde”?! Wat een tragedie van onmetelijke magnitude dat 
we mensen hebben die beweren tot de levende God te behoren, en kerken die beweren bijbelgelovi-

 
57 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/temper.htm  
58 http://www.psychoheresy-aware.org/psychobk.html  
59 http://www.psychoheresy-aware.org/fourbk.html  
60 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/self-est/  
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ge kerken te zijn, die God beroven van wat Hem toebehoort en Hem alleen -- alle achting, alle eer 
behoort tot Zijn werk van verlossing -- trekken zij naar zichzelf toe. Wat een godslastering wordt er 
gepromoot binnenin de kerk vandaag dat mannen zoals Charles Stanley een manier kunnen vinden 
om te zeggen: “Wilt u weten hoe waardevol ik ben? Wilt u weten wat mij zelfachting geeft? Wel 
God vond mij waardevol genoeg om er voor te sterven”. Dat is godslastering. God stierf niet voor 
ons wegens onze grote waarde, maar wegens onze grote zonde! Hij stierf voor wat Hij is, ondanks 
wat wij zijn (vgl. Romeinen 5:8). Hij stierf om Zijn goddelijke gerechtigheid en rechtvaardigheid te 
tonen (Romeinen 3:23-26). Er zou geen genade zijn als het iets met mijn waarde zou te maken heb-
ben. Iedereen die zou trachten iets weg te trekken van Gods glorie, eer en achting ten bate van de 
mens, berooft God van de aanbidding die enkel Hem toekomt. 
► Stanley’s psychologisering is evident doorheen de materialen die hij zendt naar hen die zich in 
zijn e-maillijst bevinden. Enkel als voorbeeld: in het 1-1993 In Touch magazine, spreekt Stanley 
over het bereiken van “emotionele overladingen” te wijten aan problemen in de kindertijd. Hij leert 
onvoorwaardelijke liefde voor anderen (6-1-1993), zelfliefde voor jezelf (7-1-1993), zelfvergiffenis 
noodzakelijk om de bevrijding te genieten die Gods vergiffenis brengt (7-1-1993), zelfwaarde en 
self-esteem (8-1-1993; 29-1-1993), onvoorwaardelijke liefde en acceptatie (8-1-1993; 19-1-1993), 
en intrinsieke waarde (11-1-1993). In de 6-1993 en 7-1993 In Touch magazines, impliceert Stanley 
dat de mens doorgaans goed geboren wordt, maar dat hij slechts verandert “over tijd en misbruik” 
(6-1993); dat ’s mensen grootste behoefte eigen betekenis is (17-6-1993); dat zelfachting en zelf-
waarde noodzakelijk zijn voor goede echtgenoot-echtgenote relaties (17-6-1993); en dat het belang-
rijk is uw kind gevoelens van waarde bij te brengen opdat het “gezonde groei en stabiliteit” mocht 
ervaren en niet een worsteling “met de acceptatie van Gods liefde en genade” (20-7-1993). Boven-
dien, in het 9-1993 In Touch magazine, citeert Stanley welwillend uit het boek van mysticus Ri-
chard Foster The Celebration of Discipline (22-9-1993). (Foster is het hoofd van Renovaré, een 
internationaal oecumenische organisatie die het gebruik omhelst van geleide verbeelding en visuali-
satie61 als middel om “persoonlijke spirituele vernieuwing” te verkrijgen). In het 11-1993 In Touch 
magazine, adverteert Stanley voor de verkoop van boeken van psycholoog James Dobson (When 
God Doesn’t Make Sense) en de oecumenische katholicisme-sympathisant Charles Colson62 (The 
Body). 
Stanley wil ook erg bijzonder zijn voor zijn luisteraars en kijkers. Op een 23-6-1991 In Touch ra-
dio-uitzending, bood Stanley een pakket materialen aan met de titel: “Meditaties met Charles Stan-
ley”. In de kit inbegrepen waren “twee zwart-wit foto’s van Dr. Stanley om u te helpen bij uw me-
ditaties”! 
Recenter bracht de First Baptist Church Atlanta website (vanaf 8-2001) in detail een brede waaier 
van door de kerk gesponsorde psychologische bedieningen (betiteld “Support Groups”): 

Substance Abuse 
Sexual Abuse Survivors (for women) 
Healing for Damaged Emotions63 
Sexual Addiction (for men) 
Homosexual Recovery 
Eating Disorders 
Promise Keepers (!) 
HIV/Aids (dezen die geïnfecteerd en dezen die erbij betrokken zijn) 
Adult Children of Dysfunctional Families 

► Stanley’s FBCA heeft een “Freedom in Christ” Seminar gepland voor 14-9-2001 tot 15-9-2001. 
Het Seminar is opgehangen aan Neil Anderson’s psychologische/geestelijke oorlogvoering-georiën-
teerde Freedom in Christ Recovery Ministries. Zij die deelnemen zullen geleerd worden “hoe vrij-
heid te vinden in uw leven in kwesties zoals: verslaving en codependency, woede en bitterheid, per-
fectionisme en workaholisme, laag zelfbeeld, eetstoornissen, gokken en andere compulsieve gedra-

 
61 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/inheal.htm  
62 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/colson/  
63 http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/inheal.htm  
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gingen, depressie en irrationele vreesachtigheid, seksverslaving en pornografie, stress en angstig-
heid, [demonische] bolwerken, gewoontezonden, negatieve gedachten, gebroken relaties”.  
Zie BDM’s rapport64 over Neil Anderson voor een kritische analyse van zijn “bediening”):  
► Voor een meer gedetailleerde informatie over Stanley’s blijkbare liefde voor “christelijke” pop-
psychologie en het psychologische evangelie, zie de volgende boodschappen: 
(1) “Unmet Needs”65 -- 9-1992 & 2-1999;  

(2) “Childhood Memories”66 -- 2-1991;  
(3) “Self-Rejection”67 -- 1-1990. 

 

 
Lees ook “Charles Stanley’s In Touch magazine”:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Charles-Stanley_InTouch.pdf (25-7-2013). 
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