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Zie het VS-pausbezoek voor september: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=18000
In mei 2014 schreef Roger Oakland een vijfdelige
serie over Rick Warren’s televisie-interview met de
katholieke Tv-host Raymond Arroyo [plaatje hiernaast]. De feiten die Roger blootlegde zouden schokgolven moeten gezonden hebben doorheen de evangelicale kerk … maar dat gebeurde niet. In feite leken
de leiders en de meeste pastors in de christelijke kerk
zich daar helemaal niet bezorgd over te maken. En nu
wil Rick Warren samengaan met paus Franciscus (op
uitnodiging van de paus) wanneer deze paus naar de
VS komt, in september. Warren werd opgenomen als
een centrale spreker op één van de evenementen1.
Voor onderscheidende christenen die bezorgd zijn
over wat er gebeurt in de kerk, inbegrepen het huidige
oecumenische maneuver om de “verloren broeders”
terug te brengen naar de Moederkerk (om uiteindelijk
een verenigd wereldomvattend religieus lichaam te
vormen, zoals de Bijbel leert dat dit zal gebeuren), willen wij deze vijf artikels van Roger Oakland
onder uw aandacht brengen, en we vragen dat u bidt dat vele ogen mochten geopend worden met
betrekking tot wat er gebeurt. En heel veel van wat er gebeurt binnen het evangelicalisme, kan toegeschreven worden aan de acties van leiders zoals Rick Warren, Beth Moore, wijlen Chuck Colson,
en vele anderen, die dit gevaarlijke oecumenisme hebben doen escaleren waardoor het gelaat van
het mainstream Christendom vandaag verandert.
Hierna de links naar deze vijf artikels uit die bijzondere 2014 reeks, geschreven door Roger Oakland van Understand The Times, met enkele korte notities over elk. Er zijn ook links naar het eigenlijke interview tussen Warren en Arroyo
Deel 1: Rick Warren’s oecumenische weg naar Rome vervolgt
(Artikel van Roger Oakland: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15336 )
a. Rick spreekt over de expansie van zijn buitenlandse bediening, de recente komst van een Vaticaanse delegatie naar Orange County om de stijl van evangelisatie van zijn kerk te bestuderen,
en om te zien welk televisiekanaal hij het vaakst bekijkt en welke uitzending hem aantrekt.
b. Rick Warren startte het Purpose Driven Catholics programma in 2005.
c. Rick Warren bevestigt zijn voorkeur voor het Roman Catholic New Evangelization programma (opgezet om de “verloren broeders” terug te winnen voor de Moederkerk).
(Zie video deel 1 van het interview tussen Rick Warren en Raymond Arroyo:
https://www.youtube.com/watch?v=xSurujv5Izg&feature=youtu.be )
Deel 2: Rick Warren, Rooms-katholieke mystici en paus Franciscus
(Artikel van Roger Oakland: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15376 )
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a. Er is geen plaats voor twijfel: Warren’s mars naar oecumenische eenheid met Rome wordt
duidelijker en stoutmoediger naarmate de tijd verstrijkt.
b. Zijn eigen woorden bevestigen dat Rooms-katholieke mystici en hun geschriften een sterke
invloed op hem persoonlijk en zijn bediening gehad hebben.
c. De auteurs en de boeken die Warren aanhaalt zijn meer dan onthullend. Ze geven duidelijk
aan waarop zijn theologie gefundeerd is.
(Zie video deel 2 van het interview tussen Rick Warren en Raymond Arroyo:
https://www.youtube.com/watch?v=CWFmuPE9UpE )
Deel 3: Rick Warren, religieuze vrijheid, en katholieken en evangelicals
samen (Artikel van Roger Oakland: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15432)
a. Rick Warren kan een plan achter de hand hebben voor de toekomstige promotie van een “religieuze vrijheid beweging” dat het equivalent zal zijn van de “burgerlijke vrijheden beweging”2
van het verleden.
b. Het is mogelijk dat een zogenaamde “religieuze vrijheid” beweging, verdedigd door “Amerika’s Pastor” die zelfs naar de gevangenis wil gaan voor het staan op religieuze rechten voor alle
religies, een springplank is naar iets anders. In het bijzonder wanneer het zo vanzelfsprekend is
dat dit een andere belangrijke weg is voor het verenigen van evangelicals en katholieken, een
algemene trend van onze dag.
c. Warren zou een belangrijke woordvoerder kunnen zijn voor het overtuigen van evangelicals
om samen te gaan met Rooms-katholieken.
(Zie video deel 3 van het interview tussen Rick Warren en Raymond Arroyo:
https://www.youtube.com/watch?v=0KJ0Kr0vXMs&feature=youtu.be )
Deel 4: Rick Warren, Jean Vanier, en de Nieuwe Evangelisatie
(Artikel van Roger Oakland: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15470 )
a. Als Rick Warren en zijn volgelingen de vertegenwoordiging zijn van de richting die vele
voormalige “protestanten” thans volgen, is het slechts een kwestie van tijd dat de komende
“Eengemaakte Oecumenische Wereldreligie” opgericht zal worden. Het Jezuïtische plan om de
“afgescheiden broeders Thuis naar Rome” te brengen zal dan volbracht zijn.
b. Warren bevestigt dat hij een “spiritual director” heeft in het retraitecentrum van Saddleback
die opgeleid werd door de katholieke contemplatieve Jean Vanier3.
c. Vanier is een contemplatieve mysticus die inter-spiritualiteit en inter-geloof promoot, die de
hindoe Mahatma Gandhi “een van de grootste profeten van onze tijd”[3] en “een man gezonden
door God”[4] noemt. In het boek Essential Writings, spreekt Vanier over “het openen van deuren naar andere religies” en mensen te helpen hun eigen geloven te ontwikkelen in het Hindoeïsme, Christendom of de Islam.[5] Het boek beschrijft ook hoe Vanier Thomas Merton las en
praktiseerde en dat hij beïnvloed werd door de geestelijke oefeningen van de stichter van de Jezuïeten, Ignatius van Loyola.
(Zie video deel 4 van het interview tussen Rick Warren en Raymond Arroyo:
https://www.youtube.com/watch?v=xxNmARvbtKw&feature=youtu.be )
Deel 5: Rick Warren en de Devotie van de Goddelijke Barmhartigheid4
– “Eén van mijn favoriete uitzendingen”
(Artikel van Roger Oakland: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15554 )
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a. Wanneer een christelijke leider verklaringen of onderschrijvingen geeft, door dingen te zeggen of te doen die de Bijbel tegenspreken, dan moet die leider daar openbaar op aangesproken
worden opdat zij die beïnvloed werden terug op het rechte spoor kunnen gezet worden.
b. Warren’s belangrijkste reden om te kijken naar het Roman Catholic Eternal Word Television
Network is om kennis en begrip te verwerven van de christelijke geschiedenis. Het is dan duidelijk dat hij vooringenomen raakt door een eenzijdige zienswijze.
c. In Warren’s eigen woorden: “Een van mijn favoriete uitzendingen , waar ik van houd, die jullie vaak herhalen, is de Devotie van de Goddelijke Barmhartigheid. En als ik een erg stresserende dag heb gehad, kom ik thuis, zet de tape aan en wij luisteren. Wij zitten dan gewoon relax en
in aanbidding. En in de tijd van reflectie, meditatie en stilheid vind ik mezelf vernieuwd en hersteld. Zo, dank u voor het continu uitzenden van de Devotie van de Goddelijke Barmhartigheid”.
d. “De Devotie van de Goddelijke Barmhartigheid is … gebaseerd op visioenen van Jezus bij
de heilige Maria Faustina Kowalska (1905-1938)5, gekend als
de ‘apostel van de Goddelijke
Barmhartigheid’. … Faustina
stelde dat zij het gebed ontving
middels visioenen en conversaties met Jezus, Die specifieke
beloften deed met betrekking tot
de recitatie van de gebeden. …
De Devotie wordt vaak opgezegd
als een rozenkrans6-gebaseerd
gebed met de zelfde rozenkrans
Links: Maria Faustina Kowalska. Rechts: Schilderij van de Goddelijke
(of: paternoster) die gebruikt
Barmhartigheid door Adolf Hyla (1943). Wikipedia.
wordt voor het reciteren van de
Heilige Rozenkrans of de ‘Rozenkrans van de wonden van Jezus’, in de Rooms-katholieke kerk.
… De devotie kan ook opgezegd worden zonder de rozenkrans, gewoonlijk door het tellen van
de gebeden op de vingertoppen, en ze kan vergezeld gaan met de verering van ‘de Beeltenis van
Goddelijke Barmhartigheid’7 [zie plaatje hierboven]”.
(Zie video deel 5 van het interview tussen Rick Warren en Raymond Arroyo:
https://www.youtube.com/watch?v=C2xnKVnTIGk&feature=youtu.be )

Zie ook:
 “RICK WARREN AGAIN JOINING HANDS WITH THE POPE”:
http://www.wayoflife.org/friday_church_news/16_37.php
verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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