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Opmerking: niet elke CGM&PDC-kerk komt in alles overeen met de posities in onderstaande tabel.
Deze tabel is eerder een algemene richtlijn om de heiligen toe te rusten en mensen te waarschuwen.

De Kerkgroeibeweging &
Doelgerichte Kerk
De mens doet er dagelijks tot de gemeente toe, als zij die
zalig worden (zo gedacht) door middel van hedendaagse
marketingmethoden.
Kerken onderzoeken bij ongelovigen en/of niet-kerkelijken
wat zij al dan niet graag zien in de kerk. Zij plaatsen de resultaten ervan in statistieken en bepalen daaruit hoe de kerk
zou moeten draaien.
De Kerk heeft een nieuw doel nodig.

De kerk moet meer met de wereld overeenstemmen, opdat
ze aangenamer en comfortabeler wordt voor hen die nog
niet gered zijn.

Promoot eigenliefde.

Het doel van de Kerk is gelukkig zijn en persoonlijke voldoening.
Geef geen aanstoot aan zoekenden door het gebruik van
‘religieuze’ woorden.

Mensgemaakt 12-stappen-programma voor psychologische
heling en bevrijding. (en dan nog steeds niet vrij zijn)

Bijbel
“En de Heere deed er dagelijks tot de gemeente toe, die zalig werden” (Hand 2:47). “Zo de HEERE het huis niet
bouwt, tevergeefs arbeiden zijn bouwlieden daaraan; zo de
HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
Het is tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, eet
brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als
in de slaap geeft” (Ps 127:1-2).
De Kerk heeft haar doel reeds van bij haar aanvang, 2000
jaar geleden. Haar grote opdracht is: “Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen” (Mark
16:15). “… u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat
eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Judas 1:3). “Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden;
maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”
(Mark 16:16)2.
“… weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is?” (Jak 4:4). “En wordt deze wereld niet gelijkvormig…” (Rom 12:2). “Maar de rechtvaardige zal uit
het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard
van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid
der mensen…” (Rom 1:17-18).
“Die zijn leven liefheeft, zal het verliezen; en die zijn leven
haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven”
(Joh 12:25). “…en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de
dood toe” (Op 12:11).
Het doel van de Kerk is heiligheid: “Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:16).
“De Steen, Die de bouwlieden verworpen hebben, Deze is
geworden tot … een steen des aanstoots, en een rots der
ergernis; hun namelijk, die zich aan het Woord stoten …” (1
Petrus 2:7-8).
Goddelijk 1-stap-bevrijdingsprogramma: “Indien dan de
Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij
zijn” (Joh 8:36).
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Artikel beschikbaar op o.a. http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Psychology/cgrowth/ en
http://www.deceptioninthechurch.com/chart/index.html.
2
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De Schrift is niet voldoende om de mens te vervolmaken.
Psychologie en sociologie helpen de Kerk waar de Bijbel
tekort lijkt te schieten
Zoek de ‘sleutel’ van iemands hart om hem tot Christus te
leiden.

Onze verlossing is een evenredige handel voor de waarde
van de mens: de prijs die door Christus werd betaald is bepalend voor de waarde van de mens. Wij moeten ons daarom focussen op de waarde van elke niet geredde mens.

‘Vermaak (entertain) de wereld tot het Koninkrijk Gods’.

Koestert het vlees.

Mensenbehagers.

Het antwoord op zelfminachting is zelfachting.

Natuur van de mens: de mens is slachtoffer.

Op zichzelf gericht.

Christenen moeten voor de wereld ‘welriekend’ zijn.

Wees geliefd in de wereld.

Zoekt eerst de wereldlijke behoeften, en het Koninkrijk
Gods zal u toegeworpen worden.
Avondmaalsviering inclusief.
Ongelovigen hebben de kerk afgewezen, maar niet noodzakelijk God.

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering,
tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de
rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot
alle goed werk volmaakt toegerust” (2 Tim 3:16-17).
De toestand van het menselijke hart is reeds ontdekt: “En de
HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was
op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten
te allen dage alleenlijk boos was” (Gen 6:5). “Arglistig is
het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het
kennen? Ik, de HEERE, doorgrond het hart…” (Jer 17:9).
“Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed” Jes 64:6. “…te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet,
er is ook niet tot één toe” (Rom 3:12).
De Heer betaalde niet voor onze waarde, maar voor onze
schuld.
Veroordeel de wereld tot redding: “Deze … hebt gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis
gehecht en gedood …” (Hand 2:23). “Daarom zijt gij niet te
verontschuldigen, o mens … Maar naar uw hardheid, en
onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schat, in
de dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig
oordeel Gods …” (Rom 2:1-5).
Kruisigt het vlees: “Want indien gij naar het vlees leeft, zo
zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen
van het lichaam doodt, zo zult gij leven” (Rom 8:13).
God behagen: “Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie zou toebetrouwd worden, alzo
spreken wij, niet als mensen behagende, maar God, Die onze harten beproeft” (1 Thess 2:4).
Het concept ‘zelfachting’ bestaat niet in de Schrift: “De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en
verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten” (Psalm
51:19).
Natuur van de mens: de mens is een zondaar: “Want zij
hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods”
(Rom 3:23). “En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God
in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in
een verkeerd denken, om te doen dingen, die niet betamen”
(Rom 1:28).
“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk
Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt” (Joh
13:34).
“Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in hen,
die zalig worden, en in hen, die verloren gaan; dezen wel
een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven” (2 Kor 2:15-16).
“Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer
zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om de Zoon des mensen “ (Lukas 6:22). “Verwondert u
niet, mijn broeders, zo u de wereld haat” (1 Joh 3:13).
“Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden” (Matt
6:33).
Avondmaalsviering exclusief voor gelovigen.
Alle ongelovigen staan in rebellie tot God en hebben Hem
afgewezen: “Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand, die verstandig is, er is
niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen
zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is
ook niet tot één toe” (Rom 3:10-12).
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Ongelovigen zullen tot geloof komen door goede ervaringen Ongelovigen zullen slechts geloven door Gods soevereine
in de kerk.
genadewerk: “Want uit genade zijt gij zalig geworden door
het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave” (Efez 2:8).
Op zichzelf gericht.
Zelfopoffering.
Deze generatie verschilt van alle vroegere generaties.
Deze generatie is IDENTIEK aan alle generaties.
Stelt wat God van ons verlangt.
Stelt wat wij van God kunnen verkrijgen, waarop wij aanspraak kunnen maken.
Zoekt persoonlijke voldoening.
Zoekt gehoorzaamheid aan Christus.
Integreert psychologie bij de Bijbel.
“O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer
hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap” (1Tim 6:20).
“Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen,
naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”
(Kol 2:8).
Integreert persoonlijkheidstesten en -theorieën bij de Bijbel, “Laat nu opstaan, die de hemel waarnemen, die in de sterren
zoals Meyer-Briggs Test, S.H.A.P.E.3, Kiersey-Bates Tem- kijken, die naar de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u
perament Sorter, gebaseerd op occultisten en atheïsten Carl verlossen van die dingen, die over u komen zullen” (Jes
47:13). “Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men
Jung & Siegmund Freud en de astrologische tekens van de
ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?” (Matt
Dierenriem.
7:16). “Want het is geen goede boom, die kwade vrucht
voortbrengt, en geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt; want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend;
want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen
druif van bramen” (Lukas 6:43-44). “Kan ook, mijn broeders, een vijgeboom olijven voortbrengen, of een wijnstok
vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen” (Jak 3:12). “Gij kunt de drinkbeker des Heeren niet
drinken, en de drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heeren, en aan de tafel der duivelen” (1 Kor 10:21).
Onvoorwaardelijk aanvaarding.
Berouw vereist: God is niet tolerant voor het kwaad. De
oudsten in de kerk moeten kerkdiscipline voeren (oordelen
en herstellen).
U stelt de grenzen.
God stelt de grenzen.
Zoek een hogere macht … wie of wat dat ook moge zijn,
“En de zaligheid4 is in geen ander; want er is ook onder de
om van kwalen bevrijd te worden.
hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is,
door Welke wij moeten zalig5 worden” (Hand 4:12).
6
“Spiritual Journaling” houdt u met God verbonden.
Gebed en Gods Woord overdenken houdt u met God verbonden.
Nodigt valse leraars uit tot de kansel, zoals moslimgeestelij- Herders beschermen en bewaken de kudde tegen wolven en
ken; of stelt valse leringen in een positief daglicht, vanaf de wolven in schaapskleren. “Zo hebt dan acht op uzelf en op
kansel.
de gehele kudde, waarover u de Heilige Geest tot opzieners
gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij
verkregen heeft door Zijn eigen bloed…” (Hand 20:28-31).
Ondersteunt “Evangelischen en Katholieken Samen”
“Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt
(Evangelicals and Catholics Together - ECT) en andere oe- de Heere, en raakt niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannecumenische initiatieven.
men” (2 Kor 6:17). “En ik bid u, broeders, neemt acht op
hen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer,
die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van hen” Rom
16:17. “Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen;
want wat heeft de gerechtigheid gemeen met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?” (2 Kor 6:14).
Volgt de raad van mannen die geen christen zijn om hun
“Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der
nieuwe kerkbouwprojecten uit te voeren of te financieren.
goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in
3

Acroniem dat de “vijf elementen” beschrijft: “Spiritual gifts, Heart (passion), Abilities, Personality, Experience”.
Gr. sótèria: redding, behoud, bevrijding, verlossing. (Prisma G/N).
5
Gr. sóthènai: gered, behouden, bevrijd, verlost worden.
6
Spiritual Journaling: Verslag doen van uw wandel met God.
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het gestoelte der spotters” (Psalm 1:1). “Maar zo zij in Mijn
raad hadden gestaan, zo zouden zij Mijn volk Mijn woorden
hebben doen horen, en zouden hen afgekeerd hebben van
hun boze weg, en van de boosheid van hun handelingen”
(Jer 23:22).
Roept een denkbeeldige Jezus (geest) in met behulp van een “Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en
geestelijke gids (spirit guide) om te speuren naar wonden uit strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doelhet verleden, verloren herinneringen, enz.
wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in
Christus Jezus” (Filip 3:14).
Nooit bekritiseren wat God ‘zegent’.
“Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u
een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Gal 1:8). “En hebt geen
gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis,
maar bestraft ze ook veeleer” (Ef 5:11). “Geliefden, gelooft
niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God
zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld”
(1 Joh 4:1).
Principe van pragmatisme: als het werkt dan moet het goed Blijf trouw aan dezelfde boodschap, of men ze beantwoordt
zijn!
of niet: “En ga heen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen van uw volk, en spreek tot hen, en zeg tot hen: Zo
zegt de Heere HEERE, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen…” (Ezech 3:11).
Alle waarheid is Gods Waarheid.
“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der
waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden” (Joh 15:26;
16:13).
Verplichte, ondertekende beloften en piramideschema’s.
“Maar Ik zeg u: Zweert in het geheel niet, noch bij de he(Niveaus die overeenkomen met de vrijmetselarij, het Hin- mel, omdat hij is de troon van God; Noch bij de aarde, omdoe-kastensysteem, of de Babylonische mysteries).
dat zij is de voetbank van Zijn voeten; noch bij Jeruzalem,
omdat zij is de stad van de grote Koning; Noch bij uw hoofd
zult gij zweren, omdat gij niet één haar wit of zwart kunt
maken; Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit de boze” (Matt 5:33-37).
Maakt onderscheid tussen personen.
“En Petrus, de mond opendoende, zeide: Ik verneem in der
waarheid, dat God geen aannemer des persoons is” (Hand
10:34).
Maakt de ‘Hoofdweg naar de hemel’ (Highway to heaven) “Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven
zo breed mogelijk.
leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden” (Matt 7:14).
Onderschrijft of onderwijst de Alpha Cursus.
De aanwezigheid van de Heilige Geest imiteert geen demonische bezetenheid.
Een groeiende kerk betekent dat God ons zegent.
Zegen en tegenspoed houden geen verband met gehoorzaamheid aan Gods Woord.
Denken dat de mens naar God zoekt.
“Er is niemand, die God zoekt” (Rom 3:11). God zoekt de
mens: “Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor
door het Woord Gods” (Rom 10:17). “Want uit genade zijt
gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is
Gods gave” (Efez 2:8).
Promotie via het afwerken van cursussen.
“Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u
verhoge te Zijner tijd” (1 Petrus 5:6). “Verhoogt uw hoorn
niet omhoog; spreekt niet met stijve hals. Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit
de woestijn; maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en
verhoogt genen” (Psalm 75:6-8).
Predik enkel ‘positieve’ boodschappen vanaf de kansel.
Predik openlijk de volle waarheid Gods, en dat houdt zowel
Gods liefde in als Zijn toorn.
Gebaseerd op de beginselen van deze wereld en ‘universele De Kerk wordt bestuurd door Gods Woord, gebaseerd op
waarheden’.
niets anders dan de persoon van Christus en Hem gekruisigd: “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u,
dan Jezus Christus, en Die gekruisigd” (1 Kor 2:2).
Het heffen van tienden of vaste afspraken voor het geven
“Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet wevan geld.
ten, wat uw rechter doet” (Matt 6:3).
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Vangen mensen die zich van geen kwaad bewust zijn, of die “Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere door de filo
een lage geestelijke weerstand hebben.
sofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen,
naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus”
(Kol 2:8). “Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de
duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende, wie hij
zou kunnen verslinden” (1 Petrus 5:8). “Daarom opschortende [= omgordende] de lendenen van uw verstand, en
nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus” (1 Petrus 1:13).
De mens bouwt de Kerk.
“En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik
Mijn gemeente bouwen”.
“Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht” (2 Kor 12:9).
Mijn kracht wordt volmaakt in mijn ‘krachten’, d.w.z.
S.H.A.P.E.7
God vrezen?: “Ik denk niet dat vrees, als tactiek, echt men- “En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen
sen tot geloof beweegt vandaag. Dus, tactisch gezien denk
vreze Gods voor hun ogen” (Rom 3:17-18). “Eert een ieder;
ik dat er betere manieren zijn om de ongeïnteresseerden te
hebt de broederschap lief; vreest God; eert de koning” (1
interesseren voor de aanspraken van Jezus Christus” - Pas- Petrus 2:17).
tor Bill Hybels, Willow Creek Community Church.

E-mail:

verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:

http://users.skynet.be/fa390968/index.htm

Mirror sites:

http://members.lycos.nl/verhoevenmarc696/index.htm
http://members.lycos.nl/smetsdan/index.htm
http://members.fortunecity.com/marcverhoeven1/index.htm
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