De preken van Saddleback = stevig dieet
van zelfhulp & populaire psychologie
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Wist u dat Rick Warren beweert dat het boek “The Purpose Driven Life” (Doelgericht Leven) NIET
een zelfhulpboek is? Hier is wat hij zegt op pagina 19:
“Dit is niet een zelfhulpboek. Het gaat niet over het vinden van de juiste carrière, het bereiken
van uw dromen of het plannen van uw leven”.1
Merk op dat Warren, in dit citaat, zelfhulp definieert als informatie die u zou helpen …
1. de juiste carrière te vinden
2. uw dromen te bereiken
3. uw leven te plannen
Op pagina 20 spreekt Warren verder over het type waarheden waarvan God wil dat wij daarop onze
levens zouden bouwen. Zo zegt hij:
“U moet uw leven op Eeuwige Waarheden bouwen, niet op pop-psychologie, succes-motivatie
of inspirerende verhalen. De Bijbel zegt: ‘Het is in Christus dat wij kunnen vinden wie we zijn
en waarvoor we leven’”.
U zou nu denken dat vermits Warren zo nadrukkelijk ontkent dat het boek “The Purpose Driven
Life” een zelfhulpboek is, en vermits hij zo vol zelfzeker verklaart dat God wil dat wij onze levens
op “Eeuwige Waarheden” bouwen, in plaats van op populaire psychologie, en dat dus de preken in
de Saddleback Kerk NOOIT de koers zouden opgaan van zelfhulp of populaire psychologie. Als u
dit denkt, dan hebt u het geheel fout!
In plaats van Christus-gecentreerde preken te brengen en de eeuwige waarheden van de Schrift,
brengen Rick Warren en de andere pastors in Saddleback, een stevig dieet van pop-psych- en zelfhulp-preken.
Laten we eens een kijken naar hun recente aanbiedingen en u zult in staat zijn dit feit voor uzelf
vast te stellen. (Het plaatje vóór elke preek hieronder is de creatie van de Saddleback Kerk voor
elke predicatieserie).
Predicatieserie: Growing Through Goal Setting (“Groeien door het stellen
van doelen”)
Preektitel: Setting Financial Goals (“Stellen van finaciële doelen”)
Datum: 27 mei 2007
Presentator: Rick Warren
Genre: Self-Help (“Zelfhulp”; alles wet, niets evangelie)
Vraag: Hoeveel “Stellen van financiële doelen”-preken hielden Jezus en Zijn apostelen? Vind u
daar IETS van in de Schrift?
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Vertaald uit de Engelse versie van het boek “The Purpose Driven Life” van Rick Warren.
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Predicatieserie: Growing Through Goal Setting (“Groeien door het stellen
van doelen”)
Preektitel: Managing Your Time (“Uw tijd beheren”)
Datum: 3 juni 2007
Presentator: Rick Warren
Genre: Self-Help (“Zelfhulp”; alles wet, niets evangelie)
Vraag: Hoeveel “Uw tijd beheren”-preken hielden Jezus en Zijn apostelen? Vind u daar IETS van
in de Schrift?
Predicatieserie: Handling Toxic People (“Handelen met toxische / besmettelijke mensen”)
Preektitel: Handling Toxic People (“Handelen met toxische mensen”)
Datum: 23 september 2007
Presentator: Rick Warren
Genre: Pop-Psych (“Populaire psychologie”)
Vraag: Kan u ons EEN systematische-theologie-tekst, of zelfs maar EEN historische geloofsverklaring aanwijzen die de doctrine van iets als “toxische mensen” behandelt?
Predicatieserie: Running on Empty... Learn the Ancient Secrets From God’s
Word for a Less Stressed, More Relaxed, and Lighter, Freer Lifestyle (“Opgebrand zijn… Leer de oude geheimen van Gods woord voor een minder stresserende, meer relaxe, en lichtere, vrijere levensstijl”)
Preektitel: Lightening Your Load (“Uw last verlichten”)
Datum: 15 april 2007
Presentator: Rick Warren
Genre: Pop-Psych (“Populaire psychologie”)
Vraag: Sinds wanneer is het Christendom een godsdienst die bevrijding van stress aanbiedt? Jezus
leerde ons om onze kruisen op te nemen en Hem te volgen, en Hij verzekerde christenen dat zij
zouden vervolgd worden voor hun geloof in Hem.
Predicatieserie: Breaking Free from Desperate Hidden Lives (“Bevrijding
van hopeloze, verborgen levens”)
Preektitel: What I Eat and What’s Eating Me (“Wat ik eet, en wat mij eet”)
Datum: 4 maart 2007
Presentator: Recovering Overeater, Steve Arterburn (“Herstellend veelvraat :
Steve Arterburn”)
Genre: Pop-Psych (“Populaire psychologie”)
Vraag: Welke bijbelse brief werd geschreven voor hen die meedoen in een ondersteuningsgroep
voor veelvraten?
Hoe zou het komen dat Rick Warren en zijn pastorale staf, pop-psych en zelfhulp prediken vanaf
het spreekgestoelte in Saddleback, terwijl Warren tegelijk duidelijk maakt dat zijn boek NIET dat
type informatie geeft, en dat God niet wil dat wij daar onze levens op bouwen?
[Een lezer gaf hierop commentaar; zie hierna :]
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Commentaar van een lezer
Zou u de reden willen weten waarom Rick Warren het ene zegt en het andere doet? De reden is
Hegeliaanse dialectiek2 - het proces van synthese van twee compleet tegengestelde ideeën.
Hitler gebruikte dit, de Sovjets gebruikten het, en nu gebruiken onze megakerkpastors het.
Het is een hersenspoelingmethode die mensen manipuleert tot het samenklutsen van tegengestelden
en hen “synthetiseert” tot een nieuw geloofssysteem. Het zijn agenten van de verandering, valse
profeten, die sluw bedrog invoeren voor consumptie op massaschaal.
Het is geen wonder dat Warren een lid is van de Council on Foreign Relations - een globale veranderingsagent voor de Nieuwe Wereld Orde. Als mensen, in het bijzonder christenen, wakker zouden
worden, hun videorecorder afzetten en hun bijbels openen, dan zouden zij ontdekken dat, niettegenstaande de suikergelaagde taal en geschriften van Warren en vele anderen, deze mannen valse leraars zijn, die het Christendom over de hele wereld kapen, om het te gebruiken voor hun eigen
doeleinden.
O, de mensen zouden moeten wakker gemaakt worden, en moeten vechten voor het geloof dat bewaard werd doorheen de generaties en dat zoveel bloed heeft gekost. Wij zijn een luie, verwende,
boze, perverse generatie, die haar ogen voor de waarheid gesloten heeft, en die zich afgekeerd heeft
van Gods waarheid naar een oorstrelende fantasie. De Heer Jezus zou onze schat moeten zijn, om
wat Hij deed om ons te redden van Gods toorn. O, de ernst van dit alles brengt zulke droefheid in
mijn hart wanneer ik de rest van de wereld om mij heen naar de hel zie lopen, over de brede weg
van entertainment, wereldlijkheid en complete ongehoorzaamheid aan de waarheid. Maar het is
enkel door Gods genade dat Hij voor mij die dingen heeft ontmaskerd die mij eens verleidden. Ik
bid dat anderen zouden horen en ontvangen, en dat God de harten van Zijn volk zou richten naar
Hem. Heer Jezus, roep uw volk uit deze afvalligheid en breng hen terug in de waarheid. Moge de
Heer met ons zijn.
Andrew, 20 oktober 2007
Amen!
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Lees hierover uitvoering in “De God die Leeft” van Francis A. Schaeffer: “Hegel heeft de horizontale lijn van de
vroegere denkvormen vervangen door een driehoek: thesis - antithesis - synthesis. In plaats van met de antithese benadert de moderne mens de waarheid via de synthese” (uit Hoofstuk 2). Zie ook op mijn site “De Kerk van het Volk”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/volkskerk.pdf.
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