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De Foursquare Church 
Compilatie van artikel-uittreksels door M.V., 2-2-2023. Uitgebreid op 7-2-2023 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

Wikipedia over de Foursquare Church en Aimee Semple McPherson: 
De Foursquare Church is een Pinksterdenominatie. 
De kerk werd in 1927 opgericht door Aimee Semple McPherson (1890-1944), een controversiële 
vrouwelijke* evangeliste. Zij begon in 1923 in Los Angeles met de Angelus Temple, waar plaats 
was voor 5.300 mensen. [* Een vrouwelijke stichter is compleet onbijbels!] 
Haar zoon Rolf K. McPherson nam na haar dood in 1944 de leiding over. Het kerkgenootschap 
groeide onder zijn leiding van 400 tot meer dan 10.000 aangesloten gemeentes. 
Vandaag de dag zijn meer dan 30.000 kerken uit 123 landen aangesloten. Samen hebben zij meer 
dan 3.5 miljoen leden. In Nederland maakt Rafaël Nederland deel uit van de beweging. Jack W. 
Hayford is de huidige leider van Four Square. In met name de Verenigde Staten geniet Hayford be-
kendheid. 
De kerk dankt haar naam aan een visioen dat McPherson in 1922 kreeg. Zij zag een visioen dat af-
komstig was uit het Bijbelboek Ezechiël. Daarin zag zij een gezicht van een man, een leeuw, een os, 
en een adelaar. In dit gezicht zag ze Jezus als de ‘man van zorgen’, in de leeuw Jezus ‘als de mach-
tige doper’, in de os zag ze Jezus als ‘de drager van onze lasten’ en in de adelaar zag ze Jezus als de 
‘toekomstige bruidegom’. Het was het complete evangelie voor lichaam, ziel, geest en de eeuwig-
heid. Vandaar de naam Foursquare Gospel. https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Foursquare_Church . 
Enkele foute leringen van de Foursquare Kerk ( https://en.wikipedia.org/wiki/Foursquare_Church ): 

-  Een wedergeboren gelovige kan afvallen van het geloof.1 
-  Geestesdoop waarbij geestelijke gaven worden ontvangen waaronder het spreken in tongen2. 
-  Zij geloven dat alle geestelijke gaven in werking blijven [dus ook de gave van apostelen en 

profeten van Efeziërs 4, en de gaven van wonderen, wondertekenen3, genezingen, tongen, 
enz.].4  
En in hun geloofsverklaring: “We believe that the Holy Spirit has the following gifts to be-
stow upon the believing church of the Lord Jesus Christ: wisdom, knowledge, faith, healing, 
miracles, prophecy, discernment, tongues, interpretation”.5 

-  Goddelijke genezing maakt deel uit van de verzoening van Christus.6 
-  De plicht om tienden te geven.7 

Verwerpelijke Kerkstructuur: De Foursquare-kerk wordt geleid door een internationale raad van be-
stuur, die verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen voor de kerk. Pastor Jack Hayford 
was de recentste president van de Foursquare Church. Dit lijkt nogal op de leiding bij Jehovah’s ge-
tuigen! 

 

Jack Hayford: 
 

1 Zie in tegenstelling daarmee uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#Zekerheid  
2 Zie uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#tongen  
3 Zie over wonderen en wondertekenen uitgebreid hier: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen  
4 Zie uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#zijnervandaagnog  
5 https://foursquare-org.s3.amazonaws.com/assets/Declaration_of_Faith.pdf , p. 9. 
6 Zie in tegenstelling daarmee uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing  
7 Zie in tegenstelling daarmee: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tienden-geven.pdf en  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tienden.pdf  
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Naar aanleiding van Hayfords boek “De schoonheid van geestelijke taal”, uitgave 
Kok Kampen, en gerecenseerd door dr. Jos Douma, ND en  
http://www.vergadering.nu/boekhayfordschoonheid.htm , vond ik het hoogtijd de 
lezers te waarschuwen voor de waanzinnige leringen van Jack Hayford. De ket-
terse “vergadering.nu”-site, onder leiding van gifadder Harry Sleijster8 (ook van  
http://www.dossiers.tk/ ), vond het dus nodig dit boek mee aan te prijzen als “lief-
devol boek over tongentaal”. Laat u niet beetnemen door deze blinde gidsen! 
(M.V.) 

Jack Hayford9 is de invloedrijke pinksterpastor van “Church on the Way” in Van Nuys, Californië, 
en auteur van vele populaire boeken en hedendaagse praise songs, inbegrepen “Majesty”. Hayford 
behoort bij de “Four Square Pentecostal Church”, een denominatie die gesticht werd door een 
vrouw: Aimee Semple McPherson10, in directe ongehoorzaamheid aan Gods Woord. “Want ik sta 
niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij 
zich stilhoudt” (1 Timotheüs 2:12). 
Het magazine Christianity Today noemt Hayford “The Pentecostal Gold Standard” (“De gouden 
standaard van het Pentecostalisme”; Christianity Today, juli 2005), maar wanneer zijn theologie en 
praktijk van naderbij onderzocht worden, vinden wij dat zijn positie niet overeenkomt met het on-
verbleekte goud van de Schrift maar wel met de roest en corrosie van extrabijbelse “openbaring”. 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hayford.pdf  

 

Foursquare link met Agnes Sanford: 
Agnes Sanford begon op eigen houtje de “Inner Healing”-beweging, met zijn 
verschrikkelijk destructieve “genezing van herinnering”-technieken. Dit … 
werd sterk gepromoot door het “Vineyard Fellowships”; aanvankelijk door 
Kenn Gulliksen, de stichter van de beweging, en later door John Wimber, die 
de geschriften van Sanford en haar “Inner Healing”-discipelen aanprees. Erg 
recent hebben vele kerken van de “Foursquare denomination”, gesticht 
door “pastor” Aimee Semple McPherson, Sanfords onbijbelse methoden 

omarmd, namelijk die door “Cleansing Streams”, een eerder duur “Inner Healing”-programma met 
video’s, werkboeken, en een “spiritueel” weekend dat beladen is met psychotherapeutische confron-
tatiegroep-methoden.  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloofsvrouwen.pdf . 
Agnes Sanford en Inner Healing: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ellel.pdf en  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/InnerHealing-Psychologie.pdf . 
Cleansing Stream: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cleansingStream.pdf en  
http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlcleansing-stream/ . 
 

Aimee Semple McPherson  
Ze is zonder twijfel 
de meest controversi-
ele van alle pinkster-
vrouwen. Zij werd 
gedoopt in 1907 en 
spoedig ging ze met 
haar man naar China, 
waar hij stierf. Ze 

kwam in de VS terug een reisde als evangelist. In 
 

8 http://vergadering.nu/contact.htm  
9 Hayford geb. 25-6-1934 stierf recent op 8-1-2023. Zie http://www.foursquare.org/  
10 Lees over Aimee Semple McPherson ook: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwen-Pinksterbeweging.pdf ; 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloofsvrouwen.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf 

Angelus Temple Los Angeles (Wiki) 
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1919 vestigde zij zich in Los Angeles waar zij de Angelus Temple bouwde. Zij diende als pastor 
van de tempel tot aan haar dood in 1944. Zij is controversieel omdat zij haar eigen kidnapping 
fingeerde om een overspelige affaire te kunnen voortzetten in 1926. Tijdens de verontwaardi-
gende reacties tegen haar over deze affaire stichtte ze “The Internationale Church of the Foursquare 
Gospel”, die later opging in een grote Pinkster-denominatie. De Foursquare-denominatie bestaat tot 
op vandaag11. “Sister Aimee” stierf aan een barbituraat-overdosis in 1944. (The Interactive Bible, 
1998). Zij, en andere pinkstervrouwen die de leiding nemen, worden neo-montanistisch genoemd.  
Montanisme: De ketterse 
Montanus (2de eeuw 
n.C.) is de “vader” van de 
profetische beweging van 
zijn dagen. Hij was de 
eerste om vrouwen toe te 
laten tot een volle en ge-
lijke participatie in de 
geestelijke bediening. Hij 
was vergezeld door twee 
vrouwelijke profetessen 
die samen met hem valse 
profeten bleken te zijn. 
Van hun geestelijke voor-
vader adopteerden de 
vroege pioniers van de 
Pinksterbeweging de ket-
terse aard en voegden er 
nog aan toe, inbegrepen 
het toelaten van vrouwen in de bediening die in de Bijbel enkel gereserveerd wordt voor mannen. 
Eén van de redenen voor het toelaten van vrouwen in de bediening, is de invloed van de heiligings-
beweging aan het begin van de 19de eeuw. Mensen die geloofden in het ketterse concept van het 
“tweede werk van genade”, d.w.z. volmaakte heiliging, leerden dat gezien zij tot de staat van per-
fectie waren gekomen, de vloek op de vrouw sinds de zondeval was verwijderd.  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwen-Pinksterbeweging.pdf  
“Alhoewel de ‘Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements’ wel schrijft over de contro-
versiële aspecten van het leven van ‘zuster Aimee’ - zoals haar mysterieuze verdwijningen en affai-
res, meerdere huwelijken (twee eindigden in echtscheiding), en haar dood door een blijkbare drug-
overdosis - is deze eigenaardig stil over haar theatrale bezigheden van het “slain in the spirit” (ge-
slagen in de geest : zie foto hierboven) fenomeen”. (Hank Hanegraaff, Counterfeit Revival, 1997, 
168). http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf . 

Lees verder: 
o Rubriek Pinkster- en Charismatische beweging: http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster  
o Cartoons: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons17.htm  
o Waarschuwingen over valse predikers: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/valsePredikers.pdf  
o Satan is de god van deze wereld: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/satan-god-vd-wereld.pdf  
o De duivel zaait zijn zonen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/onkruid-tussen-tarwe.pdf  
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
11 Als de “International Church of the Foursquare Gospel”, afgekort ICFG. ( http://www.foursquare.org/ ). 
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