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Wilt u gechoqueerd worden? Ga dan naar uw favoriete christelijke website, meer specifiek naar de
pagina waar ze boeken verkopen. Typ de namen in van bekende ketters en valse leraars in de zoekmachine van de site; namen van auteurs uit de kerkgroeibeweging, Emerging Church beweging,
Word Faith beweging en zelfs die van de New Age en zie wat er op het scherm allemaal te koop
wordt gesteld. Hou u vast, want het zou u kunnen verrassen. Of u het gelooft of niet, sommige
christelijke boekhandels verkopen de gepubliceerde werken van homoseksuelen, paganisten en occultisten! Maar dat is niet alles.
Herinnert u zich Peter Singer? Hij is die controversiële kerel waarover World
Net Daily zopas (14 september) nog een artikel schreef met de titel: ‘Bioethicist’: OK to kill babies after they’re born (‘Bio-ethicus’: het is OK baby’s te
doden nadat zij geboren zijn). Het WND-stuk begint op deze manier:
“Een internationaal gekend ‘bio-ethicus’ en dierenrechtenactivist zegt dat hij
misvormde baby’s zou doden als dat in het ‘belang’ was van het gezin, omdat hij geen onderscheid ziet in het leven van het kind wanneer dat reeds
geboren is of niet, en de wereld staat reeds abortus toe”. [rechts: Peter Singer]
World Net Daily meldde verder dat, in een recent vraag-en-antwoord-interview waar Singer gevraagd werd of hij een gehandicapt kind zou doden, hij daarop antwoordde met:
“Ja, als dat het beste was voor de baby en het gezin als geheel. Veel mensen vinden dit choquerend,
maar zij steunen wel het recht van de vrouw om een abortus te hebben”.
Wel, als u meer wilt lezen over de gezinswaarden van deze meneer Singer, dan kan u enkele van
zijn boeken te koop vinden bij AFA’s American Family Resource Center. AFA is, uiteraard, de
christelijke organisatie gerund door Don & Tim Wildmon dat zichzelf voorstelt als “Promoting
Traditional Family Values” (traditionele gezinswaarden promotend). Klik eens op de hierna volgende link en als de pagina’s opkomen tikt u de naam Peter Singer in hun zoekmachine (linksboven). Haast u echter want ik heb zo het gevoel dat het werk van meneer Singer daar niet lang
meer te koop zal staan: American Family Resource Center.
Van twee Singer-boeken die AFA aanbiedt, is er eentje over “bioethics” (bioethiek), en een ander met de titel:
Hegel - A Very Short Introduction.
[Hiernaast een gedeeltelijke printscreen
dd. 17-09-06 van de bewuste pagina;
voor het geval dat die plots zou ‘verdwijnen’].
U herinnert zich Hegel wel, niet? Dat is
Georg William Friedreich Hegel. Als die
naam bij u geen bel doet rinkelen, dan
herinnert u zich wellicht de term “Hegeliaanse dialectiek”. [Lees hierover in “De
Kerk van het Volk” van Paul Proctor] .
Op de site van AFA zegt de redactionele
recensie van het boek het volgende:
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“Hegel wordt gezien als een van de meest invloedrijke figuren op het vlak van moderne politieke en
intellectuele ontwikkeling. Na Hegels leven en tijd geschilderd te hebben, gaat Peter Singer verder
met een van de meer uitdagende aspecten van Hegels filosofie. Een brede bespreking van Hegels
ideeën en een verslag van zijn belangrijkste werken aanbiedend, geeft Singer op een heldere en
aantrekkelijke wijze uitleg over wat dikwijls beschouwd wordt als diepzinnige en obscure ideeën”.
“Op een heldere en aantrekkelijke wijze”? - Ja, ja ...
Ik heb in de voorbije jaren verscheidene artikels geschreven over Hegels schandelijke dialectische
methode en hoe die de hedendaagse kerken overheerst . Eén artikel verscheen in augustus 2000 met
de titel: “Willow Creek, Hegelian Dialectic and the New World Order”. Hierin schreef ik:
“De Hegeliaanse dialectiek1 of ‘consensusproces’ is een 200 jaar
oud drie-stappen-proces van ‘these, antithese en synthese’, ontwikkeld door Wilhelm Friedrich Hegel op het eind van de 18de
eeuw. Dit houdt de praktijk in van wat wij tegenwoordig kennen
als ‘groepsdenken’. Het is een systeem dat Dean Gother ‘praxis’
noemt die socialisten eeuwenlang hebben gebruikt voor het verleiden, reduceren en controleren van massapopulaties, zonder strijd.
Het is hier in de Verenigde Staten ten volle operatief onder
zulke namen als ‘Outcome Based Education’, ‘Goals 2000’, ‘Sustainable Development’, ‘School To
Work’, ‘DARE’ en veel meer. Het gaat allemaal over het omarmen van ‘tolerantie, diversiteit en
eenheid’ ten bate van de Nieuwe Wereldorde; om het in lekentaal te zeggen: het is hersenspoeling”.
Opdat u per ongeluk niet zou geloven dat “consensusproces”, “groepsdenken” en “kuddementaliteit” - dingen die vandaag zo populair zijn in de kerk - bijbelse concepten zijn, wil ik u de woorden
van de Heer Jezus Christus in herinnering brengen:
“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” Mattheüs 7:13-14.

Nu, voordat u uw kalmte verliest en uit uw sloffen schiet om een verontwaardigde mail of brief te
schrijven naar een of andere uitgever, webmaster of kerkleider, moet u eerst dit weten: Velen van
hen weten niet eens wat zij verkopen. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws is: sommigen
van hen weten dat echter wèl.
“En wie voor een van deze kleinen die in Mij geloven, een aanleiding tot vallen is,
het zou beter voor hem zijn dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de
zee geworpen werd” - Markus 9:42.

En wat meer is, er zijn christelijke uitgevers en organisaties - sommige erg prominent - die willens
en wetens boeken en materiaal verkopen van auteurs van wie zij de levensbeschouwingen, leringen
en levenswijzen openlijk verafschuwen! Dit betekent dat velen zelfs hun eigen overtuigingen gecompromitteerd hebben ter wille van pragmatisme, populariteit, profijt en/of macht. Of er is nog
een duisterder agenda aan het werk, met de naam “gecontroleerde oppositie”, wat slaat op het veinzen van een bijbels geloof in Christus als middel van infiltratie, beïnvloeding, ondermijning en verderving van de kerk, van binnenin.
Het is mijn overtuiging dat elite-stichtingen hun fondsen gebruiken om zulke individuen en organisaties te verleiden, spekken en controleren middels het dialectische proces waar absolute waarheid
en goddelijk gezag hoogstens symbolisch zijn.
O hedendaagse religieuze leiders, organisaties en hun vertegenwoordigers, die het dialectische proces omarmen, promoten en beoefenen en zo een mooie show geven, gepolijste voorstellingen,
schitterende speeches, stroperige preken en gevatte interviews geven voor het aanzien van aanbid
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Het principe van these - antithese - synthese. Een stelling heeft een tegengestelde. De twee tegengestelden versmelten
in een synthese die op haar beurt weer these wordt. Zie plaatje. Lees hierover meer in “De God die Leeft” van Francis
A. Schaeffer - zie op mijn site onder (gratis) Bijbelstudiemateriaal.
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dende menigten, die gaan over het belang van gezinswaarden, moraliteit, vrijheid, patriottisme,
kerkgroei, geestelijke gezondheid, en bla, bla, bla, maar die zich achter het podium en buiten de
spotlichten, verraden door hun conversaties, tegenstrijdigheden, compromissen en collaboraties.
Bud Press, directeur van Christian Research Service, een gerespecteerd onderzoeker en adviseur die
“voorziet in informatie, documentatie en doorverwijzing naar een brede waaier aan onderwerpen
voor enkelingen, pastors, grote bedieningen en christelijke nieuwsmedia”, sprak recent met een topvertegenwoordiger van de LifeWay Christian Resources (van de Southern Baptist Convention) over
14 boeken over yoga en oosters mysticisme die zij te koop stelden. Het lijkt erop, na ontvangst van
verscheidene klachten van klanten, dat LifeWay-officicials deze boeken uit hun inventaris haalden
en dat zij Bud Press de verzekering gaven dat dit een permanente maatregel was. Volgens Lighthouse Trails Research, die ook de verwijdering van deze boeken rapporteerde, waren er ook andere
boeken die eveneens hadden moeten verwijderd worden. Niettemin applaudisseerde Bud Press LifeWay’s actie toe en hun verbintenis om beter “haar cyber-rekken te controleren en het lichaam van
Christus te voorzien van solied christelijk materiaal”.
Andere uitgevers en verkopers zijn niet zo coöperatief geweest.
Ik ga hier geen namen meer noemen omdat u naar hun websites en zoekmachines kunt gaan en het
voor uzelf nagaan. Sommigen van hen zullen het misschien appreciëren van u te horen terwijl anderen uw bezorgdheden helemaal niet zullen delen. Maar het zal duidelijk zijn dat over het algemeen
christelijke boekhandels, zoals de meeste handelszaken, geïnteresseerd zijn in de commentaren van
hun klanten.
Bud Press bezit een hoofdlijst van auteurs die elke christelijke lezer bij de hand zou moeten hebben, als referentie, voordat hij enig boek online koopt of in een boekwinkel in de stad. Deze lijst
staat op zijn website en men kan die verspreiden om af te drukken.
Op christianresearchservice.com zal u ook een weelde aan informatie vinden over vele ketterse
boeken, auteurs, bewegingen, bedieningen en hun leiders.
Voordat ik besluit wil ik er dit aan toevoegen: mijn bedoeling voor het schrijven van dit artikel is
niet hen te veroordelen die onopzettelijk hun zakenvoordeel doen met het intellectuele en spirituele
vergif van Christus’ vijanden, of zelfs hen die gewoon zorgeloos of nonchalant zijn met hun inventarisaties, websites en verwantschappen. Mijn bedoeling is om helder te illustreren, en christenen en
hun families te waarschuwen, dat wij met de zogenaamde “christelijke boekhandelindustrie” een
verborgen en afschuwelijk probleem hebben. Enkel omdat zaken, bedieningen, organisaties en hun
leiders de woorden “christelijk”, “baptist”, “religieus”, etc. in hun namen dragen of in hun resumés
zetten, betekent helemaal niet dat alle producten die zij verkopen bijbels en gezond zijn. Consumenten mogen niet langer deze veronderstelling maken.
Alles wat blinkt is nog geen goud, vrienden! En daarom is het noodzakelijk dat ieder van ons de tijd
neemt om na te gaan wie en wat wij kopen, steunen en belonen met ons geld voordat wij hun leringen in onze harten en huizen brengen. Want de Schrift zegt herhaaldelijk dat er wolven zijn rondom
ons heen.
“Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des
levens” - Spreuken 4:23.
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