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Rick Warren is blijkbaar niet happy. Waarom? Omdat Rick Warren blijkbaar niet gelukkig zal zijn
totdat de hele evangelische wereld diep buigt voor zijn Doelgericht altaar en aan zijn voeten ligt.
Meer dan een jaar geleden hoorde ik van een vriend, in christelijk leiderschap, dat Rick Warren hem
had gemaild. Warren was er niet gelukkig mee dat mijn vriend artikels publiceerde die de onbijbelse
natuur onthulden van Rick Warrens revolutionaire kerkbeweging. Ik las de email, en ik kreeg een
afkeer van zijn schaamteloze poging mijn vriend te paaien om niet langer de waarheid bloot te leggen. Warren suggereerde zelfs dat hij misschien geïnteresseerd was om een van mijn vriends boeken te gebruiken in Saddleback. Gelukkig is mijn vriend niet iemand die kan omgekocht worden
met goedkope vleierij. Hij schreef een brief terug waarbij hij Rick Warren opriep zich te bekeren.
Hij hoorde nooit meer van hem
Wel, vandaag hoorde ik dat een andere vriend, in christelijke uitzendingen, een email ontving van
Rick Warren. Deze was niet gelukkig met mijn vriends ontmaskering van de condoom-gelukkige
AIDS-experten op de recente Global Summit in Saddleback. Warren zei dat het inaccuraat was te
zeggen dat hij het condoomgebruik promootte als een oplossing van de AIDS-crisis.
Wel, meneer Warren, u bent een schrander man. U zal niet met een pak condooms gezwaaid hebben
op het podium van Saddleback, maar u hebt er wel goed voor gezorgd uw vrienden mee te brengen
die heel erg geloven dat condooms deel uitmaken van de oplossing. Dat zijn homoseksueel Mark
Dybul, Global AIDS Ambassador & abortus en homoseksuele rechten kampioen Hillary Clinton,
UN Undersecretary General Peter Piot1, en CDC2 AIDS kampioen Susan Hillis.
Warrens probleem is dat hij gelooft in het dialectische proces waarbij je twee met elkaar in strijd
zijnde zienswijzen hebt, maar dat je daaruit een derde alternatief produceert: een synthese. Daarom
denkt Rick Warren dat het een goede en productieve zaak is homoseksuelen die naar condooms
grijpen, en christenen met de Bijbel, bij elkaar te klutsen en te geloven dat gehoorzaamheid aan
Gods plan voor seksualiteit geen optie is. Vanuit deze kluts denkt Warren dat er oplossingen kunnen
gevonden worden voor AIDS. Uitermate nonsens.
Wat Warren in feite doet, is een gevaarlijke veronachtzaming van wat God ons reeds gezegd heeft
in Zijn Woord. In de naam van medelijden brengt Warren diegenen in zijn kerk die volgens Gods
definitie dwazen zijn, met verduisterde harten en geesten. Hij vertelt christenen dat zij kunnen leren
van deze rebellen in de strijd tegen AIDS. Hij heeft voor dit alles niet de minste bijbelse basis. Wat
hij wel lijkt te hebben is een politieke agenda, geworteld in zijn blijkbare behoefte aan macht en
invloed. Dat is de reden waarom Rick Warren moet ontmaskerd worden voor wat hij is, en zijn valse leringen moeten in het zicht gesteld worden van de ware kerk. Zij die ogen hebben moeten zien.
Tot slot
Het is significant dat Rick Warren, die de lieveling is van Rupert Murdoch (die een multimiljardendollars mediabedrijf heeft en de “golden boy” is van zowel de seculiere als de christelijke media
wereldwijd), niet de minste tegenspraak kan tolereren. Zij die de moed hebben te spreken krijgen
emails met woorden als “laster” erin, of ze worden gepaaid in een poging hen tot onderwerping te
vlijen.
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Een Vlaamse arts, gekend om zijn notoire zedeloze visie op homoseksualiteit. In 1995 door koning Albert in de adelstand verheven (baron). (Wiki).
2
De Centers for Disease Control and Prevention, meestal afgekort CDC, is in de Verenigde Staten de organisatie die
zich van staatswege bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten, vooral met het oog op het
openbaar belang. (Wiki).
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Rick, als u niet de reputatie wilt hebben condoomgedreven oplossingen aan te bieden, stop er dan
mee hen die tot de politieke linkervleugel behoren uit te nodigen in uw kerk. Zelfs Salon Magazine
heeft de draai van Saddleback naar de “linkervleugel” opgemerkt. Als u wilt dansen met de duivel,
blameer dan geen oprechte christenen als zij daar verslag over brengen.
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