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“I AM brooding over many areas in the earth - government, economic and spiritual structures - and
changing the structures of how these systems have operated in past seasons....
“There are sounds that are flowing through your blood. There are sounds that I am rearranging in the
bloodlines of nations. Get in step with My harmony and the earth. I AM shaking nations into MY next order”.
-- Chuck Pierce[1]
“It is the dominion activity of the church, especially relative to Israel, that creates the kairos moment of
His return. Taking dominion of the earth should be the object of the church’s obsession”.
-- Mark Pfeifer[2]

Een van de verbazingwekkendste aspecten van het May Day1 evenement, in Washington, D.C. in
het Lincoln Memorial op 1 mei 2010, is haar officiële programma van “Gebeden van Bekering voor
de Zeven Bergen van Cultuur”.[3] Veel gelovigen met goede bedoelingen worden naar dit evenement geleid omdat zij steun geven aan de conservatieve politieke ideologieën en morele boventonen
ervan. Zij steunen Israël en ze zijn tegen abortus. Maar steunen deze mensen ook het Seven Mountains of Culture Mandaat? En zijn zij het helemaal eens met de esoterische theologie van deze gebeden van “spiritual warfare” (geestelijke oorlogvoering) en de Dominionistische doelstellingen van
de New Apostolic Reformation leiders van het May Day gebedsevenement?
Dit May Day prayer evenement is in vele opzichten gelinkt aan de Global Day of Prayer (GDOP)
dat vijf jaar geleden gelanceerd werd in 2005. Als ogenschijnlijk groepsgebed-evenement was de
GDOP in feite een niet-zo-subtiele manier om de gekke, esoterische doctrines van de New Apostolic Reformation (NAR) [4] te introduceren aan de rest van de wereld. Discernment Ministries
schreef extensief over de GDOP in twee belangrijke verslagen: hier en hier.[5] Rick Warren lanceerde zijn “2de Reformatie” in connectie met dit GDOP gebedsevenement en wij gaven daarop het
volgende commentaar:
The Global Day of Prayer appears to be a chief mechanism for launching a “Second Reformation” in Christianity. The GDOP provides a convenient vehicle to transition the church from the
old order to a new global order. Rick Warren is quoted as saying at the Global Day of Prayer
event, “The first Reformation was about belief; this one’s going to be about behavior”.[6]
De uitgeschreven gebeden voor de GDOP zijn gelijk aan de voorgestelde gebeden op het May Day
evenement. Beide roepen op voor een transformatie (hervorming) van de “sferen” (anders gekend
als de “bergen”) van cultuur, en beide roepen op tot een Christelijk cultureel mandaat.[7] In 2005
analyseerden we deze typen van gebeden en vatten we de doelstellingen samen:
The dominionists teach that restoration occurs as believers serve as stewards of this world, taking back what belongs to God. Believers are to bring the Kingdom of heaven to earth and enforce the dominion and authority of heaven upon everything evil. The spheres are a way to
channel this mandate.[8]
Dit May Day evenement is verbonden met de GDOP omdat de gebedsleiders op het May Day evenement onderling verbonden zijn met dezelfde leiders van de NAR dat ons de GDOP bracht. Het
officiële programma geeft aan dat het May Day evenement om 9 uur v.m. begint met gebeden van
“Repentance for the Mountain of Religion” (bekering voor de berg van religie) en voor “De Kerk”,
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Verwijst 1. naar het noodsein “Mayday” (komt van het Franse venez m'aider), en 2. de dag van 1 mei.
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gegeven door Dutch Sheets, Chuck Pierce en Cindy Jacobs, en anderen. Deze valse “apostelen” zijn
verbonden met C. Peter Wagner en zijn International Coalition of Apostles, die geloven dat zij een
Dominion (heerschappij/eigendomsrecht) mandaat op aarde hebben.
Mensen, word wakker! Deze lieden zijn de zelf-benoemde, zelf-gezalfde “apostelen”, wereldleiders
van een aberrante sekte met de naam Latter Rain, die zij de nieuwe naam gaven van New Apostolic
Reformation.[9] Dit zijn dezelfde “profeten” die u de Toronto and Pensacola dronken/lachen-revivals brachten waar mensen blaften als honden, kronkelden in pijnen, en ergere dingen.[10] Dit is
hetzelfde volkje dat ons Todd Bentley in Lakeland, Florida bracht, nu te schande gevallen door
flagrante zonden, maar waarmee zij nog steeds willen opscheppen.[11] Dezen zijn dezelfde leiders
die Ted Haggard ondersteunden. Erger nog, dezen zijn dezelfde NAR “apostelen” die trachten
“Joel’s Army” te creëren. Volg de links in dit artikel en de twee voorgaande Herescope-inzendingen
over dit onderwerp! En vraag u dan af: zijn dezen het soort van “respectabele leiders” waarmee wij
bekeringsgebeden willen bidden?!
Bovendien, de “Prayers of Repentance for the Seven Mountains of Culture” in het Officiële programma, geeft aan dat deze gebeden gebaseerd zijn op een recent uitgedokterde theologie die de
naam draagt van IDENTIFICATIONAL REPENTANCE.[12] Wij schreven extensief over deze
theologie in een Herescope inzending van 10-8-2007, waar wij ernaar verwezen als de sleuteldoctrine van het Dominionisme. In ons verslag noteerden we dat deze “prayer warfare” (gebedsoorlogvoering) gebaseerd is op het idee dat een gelovige zich moet bekeren voor andermans zonden, inbegrepen de begane zonden in het verleden door voorouders en/of de zonden die gemeenschappelijk
begaan werden door een natie of groep. Al Dager geeft in zijn boek The World Christian Movement
(Sword 2001) een korte samenvatting:
“The idea of identificational repentance is to stand in the gap as a substitute for a corporate people in order to nullify so-called ‘generational curses’.
“In essence, it is to identify oneself with a corporate group of people to confess that group’s social sins (e.g., I’m a white man who killed an Indian and stole his land). This is the basis of the
Reconciliation Movement”. (p. 125)[13]
Hoe kwam die bepaalde ketterij tot stand? Wij verklaarden de geschiedenis ervan:
C. Peter Wagner, chief “apostle” of the New Apostolic Reformation, lists “Identificational Repentance” as one of the “10 Major Prayer Innovations of the 1990s,” which includes “Strategiclevel spiritual warfare,” “Prayer evangelism,” “On-site praying,” “City transformation,” “Commitment to the land,” and “Spiritual mapping,” among others. This list is basically a compilation
of the new prayer-warfare doctrines that were promulgated during the 1990s....
C. Peter Wagner cites “Identificational Repentance” as one of the key “New Spiritual Weapons”
for advancing the Kingdom of God on earth. In other words, “identificational repentance” is a
useful tool for Dominionism. Wagner believes that in these last days “God has provided the Body of Christ with some new spiritual weapons which will help us penetrate the darkest realms of
the Enemy”. Undergirding Wagner’s ideas about spiritual warfare is the erroneous doctrine that
Jesus’ work was not finished at the Cross, and that Jesus “has delegated His Church to continue
the [war against Satan]” here on earth. Another key component of this new doctrine is the idea
of “Corporate Sin”. A corollary heresy teaches that nations are entities (beings) that can corporately experience salvation, and a related heresy teaches that the land itself is spiritual and in
need of redemption. These heresies can be found in various traditions of pagan mysticism, but
they are not biblical.[14]
De May Day menigten zullen bidden om “God terug uit te nodigen” in ons land. En zij zullen de
gemeenschappelijke zonden van Amerika belijden. Maar zijn deze mensen, die aan het Lincoln
Memorial staan op die meidag, werkelijk schuldig aan de zonden die zij zullen belijden? Waarschijnlijk niet! De echte zondaars zullen daar niet hun zonden staan belijden. En dat is het probleem
met Identificational Repentance. Deze foute groepsgebedtheologie is gebaseerd op het idee dat de
kerk de cultuur kan transformeren of verlossen, maar ze brengt niet de eenvoud van de prediking
van het Evangelie. In plaats daarvan proberen zij door politieke actie en/of psychosociale middelen
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de wereldbeschouwing te veranderen van een seculiere of heidense maatschappij naar een zogenaamde christelijke cultuur. Zoals we samengevat hebben in een inzending:
Make no mistake about it: the “cultural mandate” to “redeem cultures” (or whatever other terminology is used) is a re-work of the old “Social Gospel” movement of the 20th Century.[15]
Er zijn bijkomende bezorgdheden met betrekking tot de gebedstheologie die dit evenement onderschraagt. Zie deze link:
http://www.mayday2010.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=59.
Hier leren we dat “Deborah Fritch, Lite the Fire Ministries; Becca Greenwood, Christian Harvest
Int’l en Melinda Richardson, Kingdom Concepts, in samenwerkingsverband het gebedscomité delen
voor deze samenkomst”. Wie zijn deze vrouwen en waarom werden zij belast met de May Day
prayers?
Men kan hun websites bezoeken en leren over hun controversiële theologieën en bedieningen, die
duidelijk erg verweven zijn met de agenda van de NAR:
•

Deborah Fritch of Lite the Fire http://www.litethefire.org/. Her e-mail is given as the key
contact person for praying for May Day prayer support. Her ministry is committed to seeing
the “Torch” of non-stop prayer go into every sphere of society (mountain) as part of its work
on the “Seven Mountains Strategy”,[16] and says its role is “we are here to connect God’s
army together”.[17]

•

Becca Greenwood of Christian Harvest International has written a book Destined To Rule:
Spiritual Stragies for Advancing the Kingdom of God which is plugged as “Discover your
right as Christ’s ambassador to exert power over the enemy and usher forth spiritual & social transformation”.[18]

•

“Prophetess” Melinda Richardson heads up Kingdom Concepts
http://kingdomconceptsinc.net which is linked with Chuck Pierce’s Glory of Zion,[19] and
believes in his brand of “declaring and decreeing” type of spiritual warfare prayer.[20]

Het May Day evenement, zoals de Global Day of Prayer, gebruikt een format van uitgeschreven
publieke gebeden met daarin leerstellige boodschappen ingesloten. Alhoewel men met sommige
gebeden zou kunnen instemmen, zijn andere gebeden vermengd met de nieuwe doctrines van de
NAR. Kan u de ketterijen onderscheiden achter deze gebeden? Bent u in staat in te stemmen met de
geloofspunten van deze NAR-gebedsagenten? Bezit u het onderscheidingsvermogen om de gebedstaal te determineren van het apostolisch dominionisme, zelfs wanneer dat komt onder het mom van
fervent patriottisme? Bij hen die dit evenement ondersteunen dringen wij aan zorgvuldig onze twee
verslagen te onderzoeken, hier en hier, in het licht van onderhavige inzending.
Verder onderzoeksmateriaal over dit onderwerp wordt onderaan de voetnoten opgegeven.
Eindnoten:
1. Chuck Pierce is a leader of the May Day event. Chuck Pierce’s “prophetic utterance” (the reader is supposed to understand that this is an utterance directly from God), “New Harmonies, New Sounds, and a New Army Rising in the
Earth!” The Elijah List, November 18, 2008, bold in original: http://www.elijahlist.com/words/html/textonly-111808Pierce
2. This is a key document explaining the theology that undergirds the 7 Mountains Mandate, which are a modern revision of the Coalition on Revival’s “sphere” documents from the 1980s. Mark Pfeifer, “The Dominion Process: Theology
of Reclaiming 7 Mountains”
http://www.reclaim7mountains.com/apps/articles/default.asp?articleid=41538&columnid=4347
3. “A Cry to God: May Day 2010: May 1st - Lincoln Memorial: For A Nation In Distress,” Official Program:
http://f2a.org/mayday/MayDay2010Program-Color.pdf
4. A full resource page explaining the history and personnel of the New Apostolic Reformation can be found here:
http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html
5. See the first report http://www.discernment-ministries.org/NLMayJune_2005.htm and the follow-up here:
http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm
6. Ibid, http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm
7. See this post: http://herescope.blogspot.com/2007/07/cultural-mandate.html
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8. http://www.discernment-ministries.org/NLJulyAugust_2005.htm
9. Pastor Bob DeWaay, “The Roots and Fruits of the New Apostolic Reformation,”
http://cicministry.org/commentary/issue103.htm
10. See Ed Tarkowski’s excellent 1990s article series on the laughing “revivals” beginning here:
http://users.stargate.net/~ejt/corpchr1.htm
11. See
http://www.morningstarministries.org/Groups/1000040651/MorningStar_Ministries/Media/VIDEO_Todd_Bentleys/VI
DEO_Todd_Bentleys.aspx and http://www.elijahlist.com/words/html/textonly-021710-Joyner.html
12. See http://herescope.blogspot.com/2007/08/identificational-repentance.html
13. Ibid.
14. Ibid.
15. http://herescope.blogspot.com/2007/07/redeeming-cultures.html
16. http://www.litethefire.org/7_mountain_torches
17. http://www.litethefire.org/vision
18. http://www.christianharvestintl.org/
19. http://kingdomconceptsinc.net
20. http://kingdomconceptsinc.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=54
For further reading, see the previous two posts on this topic: “The Coalescing of the Christian Right with Apostolic
Dominionism: It is not about FREEDOM, it is about DOMINION” http://herescope.blogspot.com/2010/04/coalescingof-christian-right-with.html and “R&R Revival and Revolt: The Tea Party’s Strange Bedfellows and What They Believe” http://herescope.blogspot.com/2010/04/r-revival-and-revolt.html.
Also see this archived Discernment Newsletter, which explains the “spheres,” which are now called “mountains” http://www.discernment-ministries.org/NL_JulyAugSept1992.pdf.
If you are unfamiliar with the history, beliefs and personnel of the New Apostolic Reformation, see Deception in the
Church’s NAR webpage: http://www.deceptioninthechurch.com/newapostolic.html.
For key background reading, read Al Dager’s book on the history of these “sphere” mandates: Vengeance Is Ours: The
Church In Dominion, available here: http://home.etcable.net/hestervanboven/products.htm.
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