
HOE HERKEN IK 
EEN GEVAARLIJKE 
RELIGIEUZE  
GROEPERING? 
‘W ie niet voor zichzelf 

 kan nadenken of 
 beslissingen kan 

nemen, die heeft een probleem. Je 
bent er zelf verantwoordelijk voor 
waarin je gelooft. Als je er niet 
mee kunt stoppen, dan maak je 
het jezelf erg moeilijk, zo is het nu 
eenmaal.’

Deze woorden zijn afkomstig 
van iemand die de neergaande 
trap van een gevaarlijke religieuze 
groepering is afgedaald. In de 
bladzijden die volgen zullen we 
leren van zijn ervaringen en die 
van anderen die uit de duisternis 
en de angst voor geestelijk 
misbruik bevrijd zijn.

Het is onze hoop dat iedereen 
die dit leest niet alleen aan 
anderen denkt, maar ook kritisch 
naar zichzelf zal kijken. De Schrift 
waarschuwt ons ervoor dat het 
zaad van het gevaarlijke religieuze 
denken niet alleen om ons heen is, 
maar ook in en onder ons.

Martin R. de Haan II
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BIJ DE START 
VAN HET DERDE 
MILLENNIUM

Het leek wel of het 
tweede millennium 
zijn eigen einde voelde 

naderen. Nationale rampen, 
sociale onrust, herindeling 
van landen en een ongekende 
snelheid waarmee dingen 
veranderden, dat alles wekte 
de indruk van een planeet die 
op zijn grondvesten schudde 
en een historische periode van 
zijn bestaan inging.

Naast de donkere wolken 
die zich aan de horizon 
samenpakten, was er ook 
sprake van een enorme, 
wereldwijde groei van het 
aantal gevaarlijke religieuze 
groeperingen die hun kracht 
haalden uit de groeiende 
verwachting van een 
naderende apocalyps.

In een artikel in de 
Boston Globe schreef Sharon 
Moshavi: ‘Jaren nadat de Aum 
Shinrikyo-sekte het zenuwgas 
sarin in de metro van Tokyo 
liet ontsnappen, waarbij twaalf 
mensen omkwamen en meer 
dan 5.000 mensen gewond 

raakten, schieten de religieuze 
sekten hier als paddenstoelen 
uit de grond… In het Japan 
van nu, dat een consumerende, 
seculiere samenleving is die 
in economisch onzekere 
tijden leeft, bieden sekten en 
zogenaamde ‘nieuwe religies’ 
een geestelijke troost die velen 
aantrekkelijk vinden, vooral 
jonge mensen.’

Vervolgens citeerde 
Moshavi Toshi Yamakawa, 
een vroegere bureaucraat die 
het tot schrijver van spirituele 
boeken bracht, en die gezegd 
heeft: ‘De mensen zoeken 
steeds meer naar iets dat hun 
hart kan vullen, en gevaarlijke 
religieuze groeperingen 
wachten er gewoon op hen te 
kunnen verwelkomen.’

Dit is geen nieuw gevaar. 
Al in de eerste eeuw schreef de 
apostel Paulus, tegen het eind 
van zijn leven: 

‘Ik weet dat er na mijn vertrek 
woeste wolven bij u zullen 
binnendringen, die de kudde 
niet zullen ontzien. Uit uw 
eigen kring zullen mensen 
voortkomen die de waarheid 
verdraaien om de leerlingen 
voor zich te winnen.’
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DE VISIE VAN 
EEN INSIDER

Het is voor ons van 
groot belang om 
eraan te denken dat 

een gevaarlijke religieuze 
groepering een eigen logica 
heeft. Het zou een vergissing 
zijn om te denken dat deze 
religieuze rand enkel bestaat 
uit irrationele, fanatieke 
uitingen van misleide, 
onwetende slachtoffers. 
Religieuze splintergroeperingen 
worden vaak voor een deel 
gevoed door een zorgvuldig 
beredeneerde poging om 
de logica, het geloof en 
de persoonlijke opoffering 
te vernieuwen die ook de 
traditionele godsdiensten 
weliswaar claimen, maar veelal 
zijn kwijtgeraakt.

Met een profetisch inzicht 
dat in de bredere samenleving 
meestal ontbreekt, geloven 
deze groepen dat zij de 
weg vooruit veel helderder 
kunnen zien dan zij die zich 
op de hoofdstroom van de 
maatschappij laten meedrijven. 
Welbespraakte, autoritaire 
leiders ontmaskeren de gevaren 

die iedereen die zonder 
emotie, geloof, offerbereidheid 
of gehoorzaamheid God 
aanbidt, bedreigen. 
Met een meedogenloze 
redenering wijzen ze op 
ouders en pastores en hele 
kerkgenootschappen die 
kopje onder lijken te gaan in 
het verlies van hun ‘eerste 
liefde’, in een zwak geloof, 
blinde hypocrisie en geestelijke 
lauwheid.

Van binnenuit gezien, 
beschouwen de leden van 
dergelijke groepen zichzelf 
als veel minder gevaarlijk 
dan degenen die een houding 
hebben die zegt ‘ach, zo is het 
altijd al geweest’. Wanneer ze 
in het verdachtenbankje staan, 
is er een aantal dingen dat 
voor hen vanzelf spreekt:

‘Jullie zijn gek, wij 
niet.’ ‘Jullie zijn degenen 
die alle contact met de 
werkelijkheid zijn kwijtgeraakt. 
Jullie zijn het die beweren in 
God te geloven, terwijl daarvan 
in jullie leven helemaal 
niets blijkt. Jullie zijn het die 
beweren in de bijbel als het 
Woord van God te geloven, 
terwijl je die nauwelijks leest 
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of bestudeert. Jullie zijn het die 
zeggen dat je in het leven na 
de dood gelooft, terwijl je leeft 
alsof materiële voorspoed het 
enige is dat telt.’

‘Jullie vergooien de 
toekomst, wij niet.’ ‘Jullie 
zeggen dat wij onze ogen 
moeten openen en zien wat er 
met ons gebeurt. Jullie zeggen 
dat wij ons leven vergooien 
en onszelf uitleveren aan een 
leider die onze toewijding niet 
waard is. Maar jullie zijn het 
die gewoon niet zien wat er 
gebeurt. Jullie zien de tekenen 
van de tijden niet. Jullie zien 
niet waar de samenleving naar 
op weg is, waar jullie liefde 
voor geld je heen voert, en 
hoeveel spijt je zult hebben op 
de dag van het oordeel.’

‘Jullie zijn fanatici, 
wij niet.’ ‘Jullie zeggen dat 
wij overdreven toegewijd en 
fanatiek zijn. Maar niet zo erg 
als jullie zelf. Jullie zijn het die 
de grenzen van de materiële 
schulden opzoeken en veel 
te veel geïnvesteerd hebben 
in instellingen en tradities 
die op weg zijn naar hun 
onvermijdelijke ineenstorting 
en het oordeel. Jullie zijn het 

die geloven dat God genoegen 
neemt met symbolische 
gebeden terwijl jullie 99 
procent van je genegenheid 
aan je baan, je huis, je gezin en 
je ontspanning besteden.’

‘Jullie zijn het die 
Christus afwijzen, wij 
niet.’ ‘Jullie beweren dat 
je in Hem gelooft. Maar Hij 
zei: “Wie mij volgt, maar 
niet breekt met zijn vader en 
moeder en vrouw en kinderen 
en broers en zusters, ja zelfs 
met zijn eigen leven, kan niet 
mijn leerling zijn. Wie niet zijn 
kruis draagt en mij op mijn weg 
volgt, kan niet mijn leerling 
zijn” (Lucas 14:26-27).’

In de logica van GRG’s 
(gevaarlijke religieuze 
groeperingen) zit altijd 
wel iets van waarheid. De 
inschattingsfouten waarvoor 
de insiders zo vaak de ogen 
sluiten, zijn voor de outsiders 
vaak een kans om belangrijke 
levenslessen te leren. De 
gevaren zijn duidelijk, maar 
niemand van ons kan het zich 
permitteren om te stoppen met 
het zoeken van gevaarlijke 
vormen van denken die in 
ieder van ons kunnen zitten.
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WAS CHRISTUS 
GEVAARLIJK?

Een bezorgde ouder 
van een van Christus’ 
eerste volgelingen 

zou Hem zomaar als een 
gevaarlijke persoon gezien 
kunnen hebben. Hij beweerde 
dat Hij namens God sprak, 
had veel kritiek op geëerde 
godsdienstige leiders, en vroeg 
zijn volgelingen om Hem te 
gehoorzamen en te vertrouwen 
(Matt. 10:35-37).

Toch was Jezus bepaald niet 
voorspelbaar. Hij vroeg zijn 
discipelen niet om hun salaris 
in te leveren om een groter 
huis voor zichzelf te kunnen 
bouwen, en ook bleef het bij 
Hem niet slechts bij woorden 
alleen. Hij genas blinde ogen 
en verschrompelde ledematen, 
en bracht de doden weer tot 
leven. Hij liep op het water en 
kalmeerde de zee wanneer die 
stormachtig was. Telkens weer 
en op talloze manieren liet Hij 
zien dat Hij het waard was om 
te volgen — niet slechts door 
over geloof en zelfopoffering 
en de eindtijd te spreken, maar 
door de wonderen die Hij deed. 

Hij bewees dat Hij Gods offer 
voor onze zonden was toen 
Hij, na zich vrijwillig aan het 
kruis genageld te laten hebben, 
lichamelijk opstond uit de 
dood om te laten zien dat Hij 
de Koning van alle koningen 
en de Heer van alle heren was.

Een bekwaam  
leider kan 

elk argument 
aannemelijk laten 
klinken, maar er  
is geen bedrieger 
die de doden kan 

opwekken.

Als een deel van zijn erfenis 
liet Hij een groepje leerlingen 
achter die bereid waren om te 
leven en te sterven voor het 
getuigenis dat zij Hem na zijn 
opstanding allemaal samen in 
levenden lijve gezien hadden. 
Samen getuigden zij van 
Degene wiens onderwijs en 
voorbeeld de norm zou worden 
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voor hen die gevaarlijk zijn en 
voor hen die dat niet zijn.

HOE HERKEN IK 
DE LEIDER VAN 
EEN GRG?

Het zou handig zijn als 
een gevaarlijke leider 
vanaf het begin zijn 

werkelijke motieven helder 
zou hebben en wereldkundig 
zou maken. Het zou handig 
zijn als hij direct duidelijk zou 
maken dat hij, in tegenstelling 
tot Christus, niet de bedoeling 
heeft om te dienen maar om 
gediend te worden, niet om te 
geven maar om te ontvangen, 
niet om lief te hebben maar om 
liefgehad te worden.

Het zou handig zijn als 
ze altijd ‘van buiten af’ en 
niet ‘van binnen uit’ zouden 
komen. Maar de bijbel zegt 
dat we op onszelf moeten 
letten en op hen die uit ons 
midden opkomen en hun eigen 
volgelingen achter zich aan 
meetrekken (Hand. 20:30).

Gevaarlijke religieuze 
leiders zorgen er wel voor 
dat hun groep niet weet 

dat ze bekende woorden 
langzaam maar zeker een 
andere betekenis geven, of 
dat ze een liefde laten zien 
die op een zeker moment zal 
veranderen in een keiharde, 
autoritaire zeggenschap. Ze 
zijn het zichzelf misschien 
niet eens bewust hoezeer 
zij hun volgelingen vleien, 
verhalen over Gods wonderen 
overdrijven of aanspraak 
maken op een directe lijn met 
de hemel die vooral in hun 
eigen fantasie bestaat.

Toch zullen personen die 
alles opgegeven hebben om 
een leider die ze vertrouwen te 
volgen, uiteindelijk dingen zien 
en horen die ze nooit verwacht 
hadden te zien of te horen van 
een man van God. Ten slotte 
zagen de volgelingen van Jim 
Jones hoe hun geëerde profeet 
tijdens een preek een bijbel op 
de grond smeet en uitriep: ‘Te 
veel mensen kijken hiernaar in 
plaats van naar mij!’ (Appel, 
Cults in America, p. 44). Een 
ex-lid herinnert zich dat ‘hij zich 
echt deed kennen en wilde dat 
wij hem Vader zouden noemen, 
en dat wij tot hem zouden 
bidden. Hij wilde dat wij zijn 
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foto altijd in onze portemonnee 
zouden meenemen’ (Enroth, 
The Lure of the Cults, p. 56).

Wanneer iemand op dit 
punt is aanbeland, dan is er al 
een grens overschreden. Het 
heeft al te veel gekost. Te veel 
offers zijn al gebracht. Mensen 
hebben bruggen achter zich 
verbrand. Toezeggingen 
zijn gedaan. Het is gewoon 
gemakkelijker om de leider 
het voordeel van de twijfel te 
geven en in hem te geloven. 
‘Dit moet de manier zijn 
waarop God ons op de proef 
stelt. Het belang van de groep 
staat op het spel. Te veel 
mensen zouden maar al te 
graag zien dat wij uit elkaar 
gaan en toegeven dat we erin 
getuind zijn. We weten dat hij 
op zoveel punten de waarheid 
heeft gesproken. We moeten 
gewoon op God blijven 
vertrouwen en volhouden.’

Meestal duurt het wel 
even voordat ze er niet 
meer onderuit kunnen dat 
de persoon in wie ze zoveel 
vertrouwen stelden, niet de 
dienaar van God is waarvoor 
hij zich uitgaf. Heel pijnlijk om 
te beseffen en beschamend om 

toe te geven dat deze leider 
hen op de weg van een ‘andere 
Jezus’ geleid heeft, hen ‘een 
andere geest’ heeft geboden 
en hen ‘een ander evangelie’ 
geleerd heeft (2 Kor. 11:4).

Ontkenning komt 
voor wanneer 

mensen die zo veel 
opgeofferd hebben 
de behoefte voelen 
om de dingen niet  
te zien zoals ze  

zijn, maar zoals zij 
willen dat ze zijn.

Toch maken steeds meer 
mensen het vaak emotioneel 
verwoestende proces door 
om van dergelijke groepen 
los te komen. Ze hervinden 
hun vrijheid en hun gevoel 
van blijdschap wanneer ze uit 
de eerste hand horen van de 
gevaren die Jezus beschreef 
toen Hij zei:
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‘Pas op voor valse profeten, 
die in schaapskleren op 
jullie afkomen maar eigenlijk 
roofzuchtige wolven zijn. 
Aan hun vruchten zul je 
hen herkennen. Men plukt 
toch geen druiven van 
doornstruiken of vijgen van 
distels? Zo draagt elke goede 
boom goede vruchten, maar 
een slechte boom draagt 
slechte vruchten. Een goede 
boom kan geen slechte 
vruchten dragen, evenmin 
als een slechte boom goede 
vruchten kan dragen. 
Elke boom die geen goede 
vruchten draagt, wordt 
omgehakt en in het vuur 
geworpen. Zo kunnen jullie 
hen dus aan hun vruchten 
herkennen.’
Het voelt niet fijn om 

wantrouwig te zijn. We hebben 
geleerd om niet te twijfelen, 
maar te geloven. Het valt 
niet mee om te accepteren 
dat iemand die praat alsof 
hij veel van de Heer weet, en 
die met verachting over de 
duivel spreekt, gevaarlijk zou 
kunnen zijn. Toch kunnen 
we van Jezus leren om aan 
te nemen dat we niet door 

iemands woorden, maar door 
de vruchten in zijn leven 
kunnen zien met wie ze hun 
tijd hebben doorgebracht.

Een zeker ex-lid van een 
GRG vertelt hoe het principe 
dat je een boom aan zijn 
vruchten kent, een van de 
principes is die hem geholpen 
hebben om te zien wat het was 
waarin hij verzeild geraakt was. 
Nu hij daarop terugkijkt zegt 
hij: ‘Er waren verschillende 
bijbelteksten die me geholpen 
hebben. Een ervan ging over 
het beoordelen van de wortel 
van de boom aan de hand 
van zijn vruchten. En ik zag 
geen enkele goede vrucht. Ik 
zag alleen maar verwoesting. 
Ik zag dat mensen slechter 
in plaats van beter werden. 
Ze groeiden niet en werden 
niet verantwoordelijker; ze 
werden steeds afhankelijker 
en psychotischer. Er was heel 
veel schuld en schaamte en 
negatieve gevoelens. Er was 
geen enkele liefde. Er was geen 
vergeving meer.’

De tijd zal uiteindelijk 
laten zien welke vruchten er in 
het leven van een leider zijn. 
Een eerste indruk en eerste 
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woorden op zich zeggen weinig 
over iemands motieven. Toch 
zie je vaak dat het leven zelf 
de drijfveren van het hart 
naar boven haalt. Een van de 
manieren waarop dat gebeurt, 
is wat Paulus de ‘vrucht van 
de Geest’ noemt. In zijn brief 
aan de Galaten schrijft Paulus 
dat zij die zich werkelijk 
aan Christus onderwerpen, 
gekenmerkt worden door 
liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing (Gal. 5:22-23).

Het tegenovergestelde 
van dergelijke vruchten is 
te zien in mensen die meer 
om zichzelf geven dan om 
anderen. Dergelijke personen 
zullen mensen vaker gebruiken 
dan liefhebben. Hun relaties 
worden gekenmerkt door een 
kritische houding, conflicten, 
ongeduld, ongevoeligheid, 
grofheid, zelfzucht, het niet 
nakomen van beloftes, en 
het niet kunnen beheersen 
van hun tong, hun woede 
en hun seksuele verlangens. 
Dergelijke aanwijzingen van 
iemands innerlijke gesteldheid 
moeten zorgvuldig beluisterd 

worden, hoe mooi zo iemand 
het ook kan brengen of hoeveel 
bijbelteksten hij of zij ook uit 
zijn hoofd kent.

Wanneer we de genoemde 
vrucht van de Geest in 
gedachten houden, doen 
we er goed aan om de 
volgende vragen te stellen 
over de mensen van wie we 
leiderschap hopen te krijgen.
1. Worden ze gekenmerkt 

door eerbied en 
nederigheid, of door 
onbeschaamdheid en 
arrogantie? (2 Kor. 10:28)

2. Zijn ze zachtmoedig of 
veeleisend? (2 Tim. 2:24-26)

3. Geven zij zelf blijk van 
respect voor gezag (van 
zowel vriend als vijand), 
inclusief dat van de Heer, 
ouders, de overheid en 
zelfs Satan? (2 Pet. 2:10-12; 
Judas 8-10)

4. Geven ze blijk van  
respect en liefde voor 
andere leiders?  
(1 Kor. 3:1-9)

5. Stimuleren ze persoonlijk 
onderscheidingsvermogen, 
groei en volwassenheid 
bij hun volgelingen, 
of cultiveren ze 
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afhankelijkheid en 
onderworpenheid? 
(Hand. 17:11; Ef. 4:11-16)

6. Buiten zij hun volgelingen 
uit op financieel gebied?  
(1 Pet. 5:2; 2 Pet. 2:3)

7. Zijn er duidelijke bewijzen 
van seksuele trouw en 
zuiverheid, of geven ze 
aanleiding tot vragen en 
geruchten op dat gebied?  
(2 Pet. 2:14)

8. Vertellen ze moedig en 
liefdevol de waarheid over 
de zonde, of zeggen ze 
alleen wat de groep wil 
horen? (2 Tim. 4:3-4)

9. Offeren zij hun eigen  
belang op voor het  
welzijn van de groep, 
of worden ze door hun 
volgelingen als koningen 
op de schouders gedragen? 
(Fil. 2:3-4)

10. Richten ze de aandacht 
en de loyaliteit van hun 
volgelingen op Jezus 
Christus, of vestigen ze 
de aandacht op zichzelf? 
(Hand. 20:28-31; 
3 Joh. 9-10).

11. Geven ze leiding door 
op hun strepen te staan, 
of door informatie, 

aanmoediging en 
voorbeeld? (1 Pet. 5:1-4)

12. Zijn ze bereid om als 
broeders gezien te worden? 
(Matt. 23:8-12)

13. Is hun groep geliefd en 
gehaat vanwege hun 
persoonlijke geloof en trouw 
aan Christus, of vanwege 
de leringen en interpretaties 
van hun stichter? 
(1 Tim. 1:3-7)

14. Houden ze de leden van 
hun groep bijeen door 
liefde, voorbeeld en goed 
onderwijs, of door hen 
er bang voor te maken 
om de groep te verlaten? 
(Gal. 2:11-21)

15. Voldoen ze aan de vereisten 
van een geestelijk opzichter, 
of zijn het getalenteerde 
mannen van een dubieus 
karakter? (1 Tim. 3:1-7)
Deze vragen haken in  

op kwesties die niet slechts 
met de woorden van de  
leider te maken hebben,  
maar die uitkomen in zijn 
houding en daden. Ze helpen 
ons in te zien dat het niet 
slechts om de leer gaat, maar 
om de geest en vrucht in het 
leven van de leider.
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WAT ZIJN DE 
KENMERKEN VAN 
EEN GRG?

Jeannie Mills, voormalig 
lid van de sekte van Jim 
Jones en overlevende van 

het bloedbad van Jonestown, 
omschreef haar inzicht  
als volgt:

Wanneer je de vriendelijkste 
mensen ontmoet die je 
ooit gezien hebt, die je 
introduceren bij de meest 
liefdevolle groep mensen die 
je ooit bent tegengekomen, 
en je treft een leider aan 
die de meest inspirerende, 
meevoelende, zorgzame 
en begripvolle persoon is 
die je ooit ontmoet hebt, 
en je vervolgens hoort dat 
de zaak waar deze groep 
voor staat iets is waarvan 
je nooit hebt durven hopen 
dat het mogelijk is, en het 
klinkt allemaal te mooi om 
waar te zijn — nou, dan is 
het waarschijnlijk ook te 
mooi om waar te zijn! Laat 
niet zomaar je opleiding, 
je ideeën en je ambities los 
om achter een droom aan 
te gaan.

De kracht van foute 
groeperingen is niet gelegen in 
hun vergissingen. Hun kracht 
is om elementen na te bootsen 
die een gezonde religieuze 
groep kent, maar daar totaal 
anders mee om te gaan.

1. Idealisme. Een 
GRG bestaat vaak uit 
gedesillusioneerde idealisten 
die in een traditionele kerk 
te weinig ruimte kregen of 
tegengewerkt werden. Zij 
geloven dat het hun roeping 
is om dingen te bereiken 
waar anderen niet in geslaagd 
zijn. Hun visie houdt in dat 
ze willen terugwinnen wat 
de kerk aan doelgerichtheid 
kwijtgeraakt is.

2. Gezag. Mensen die 
zoeken naar ondubbelzinnige 
leiding, grenzen en zekerheid, 
worden aangetrokken door 
de veiligheid en structuur 
die geboden worden door 
een autoritaire vorm van 
leiderschap.

3. Enthousiasme. 
Vooral mensen die tegen 
vormen van dode orthodoxie 
aangelopen zijn, zullen 
aangetrokken worden tot 
een enthousiaste geestelijke 
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ervaring. Er zijn maar 
 weinig ontdekkingen die  
meer opwinding veroorzaken 
dan het vinden van een  
groep die enthousiast is over 
wat hij heeft — zelfs als die 
groep het bij het verkeerde 
eind heeft.

4. Familie. In een 
gevaarlijke groep is er vaak een 
sterk gevoel van identiteit en 
een familiegevoel. De leden 
van de familie worden als 
broers en zussen gezien, die 
samen één front vormen tegen 
de buitenwereld. Hun eenheid 
vinden ze echter niet in God, 
maar in hun ‘vader’, mentor  
en leraar.

5. Bijbelse nadrukken. 
Veel GRG’s besteden veel 
aandacht aan bijbelstudie. 
Maar wat ze leren is vaak 
zorgvuldig gearrangeerd 
door slimme leiders die met 
hun eigen interpretatie van 
de Schrift komen. De leden 
worden ervoor gewaarschuwd 
om geen dingen te lezen die 
geschreven zijn door mensen 
buiten de groep.

6. Offers. Veel oud-leden 
van een GRG geven aan dat 
een van de dingen die hen 

aantrok, was dat de groep van 
hen een besef van toewijding 
en inzet vroeg die iets kosten. 
Een van hen zei: ‘Het begint 
er niet mee dat je de enige 
bent die de waarheid heeft, 
maar dat je offers brengt voor 
de waarheid. Ik wilde niet iets 
goedkoops of gemakkelijks.  
Ik wilde iets dat me echt  
wat kostte.’

7. Exclusiviteit. De 
leden van een GRG krijgen 
vaak het besef dat zij de enigen 
zijn aan wie de waarheid 
is toevertrouwd. Het is een 
aantrekkelijke gedachte om lid 
te zijn van een select groepje 
door God zelf uitgekozen 
dienaren.

8. Indoctrinatie. Een 
bijkomend kenmerk van veel 
gevaarlijke religieuze groepen 
is het gebruik van verfijnde 
methoden van rekrutering 
en dwangmatige overtuiging. 
In sommige groepen krijgen 
bekeerlingen geen ruimte om 
hun eigen geloofsbeslissingen 
te nemen op basis van hun 
eigen gezond verstand, maar 
wordt het individuele denken 
afgebroken door een of meer 
van de volgende technieken:
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Isolatie: rekruten worden 
geïsoleerd van familieleden, 
vrienden en afgeschermd 
voor de media, om mogelijke 
alternatieve gezichtspunten uit 
te filteren.

Druk van de groep: 
potentiële bekeerlingen worden 
zwaar onder druk gezet en 
gebombardeerd met argumenten 
door leden van de groep.

Bombardement van 
liefde: Groepsleden geven 
kandidaat-leden een 
overweldigend gevoel van 
aanvaarding, erbij horen 
en betekenis, door hen te 
‘bombarderen’ met gevlei, 
aanrakingen en knuffels.

Ontnemen van privacy: 
rekruten worden nooit 
alleen gelaten om hun eigen 
gedachten te ontdekken of op 
een rijtje te zetten.

Onthouden van slaap, 
vermoeidheid: ieder verzet 
wordt gebroken door lange 
bijeenkomsten en werkuren.

Spelletjes: Ingewikkelde 
spelletjes worden gespeeld 
met het doel om een gevoel 
te geven van afhankelijkheid 
van de leider, die de regels 
opstelt.

Hersenspoeling: leden 
worden geconditioneerd om te 
stoppen met het zelf nadenken 
en de openbaringen en leer 
van de leider zonder twijfels te 
accepteren.

Opbiechten: het zelfrespect 
van de leden wordt afgebroken 
doordat ze overgehaald worden 
om hun diepste geheimen met 
de groep te delen.

Verandering van dieet: 
de leden krijgen onvoldoende 
eten, of eten met te weinig 
voedingsstoffen, zodat 
hun weerstand afgebroken 
wordt en ze gemakkelijker 
gemanipuleerd kunnen 
worden.

Angst: negatieve gedachten 
of twijfels over de groep of de 
leider worden als bedreigend 
voor de ziel weggezet. Iedereen 
die de groep wil verlaten 
wordt gewaarschuwd voor de 
mogelijk ernstige gevolgen.

Eentonig gezang en 
gescandeer: de leden worden 
blootgesteld aan voortdurende 
herhaling, waardoor hun 
rationele denkvermogen 
aangetast wordt.

Kinderlijke 
afhankelijkheid: de leider eist 
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absolute onderwerping aan zijn 
gezag en zeggenschap.

Geen vragen: volgelingen 
wordt geleerd om de 
openbaringen en interpretaties 
van de leider zondermeer te 
aanvaarden.

Kleding: uniforme 
kleding wordt aangemoedigd 
om de individualiteit te 
onderdrukken.

Elitisme: van alle andere 
religieuze leiders buiten de 
groep wordt gezegd dat ze 
satanisch zijn, of op z’n best 
misleid door een samenzwering 
van het kwaad.

(Overgenomen uit: The 
Cult Crisis, Citizens Freedom 
Foundation.)

Dergelijke methoden 
klinken heel anders dan die 
van de apostel Paulus; zo 
schreef hij over de overtuiging:

Een dienaar van de Heer 
moet geen ruzie maken, 
maar voor iedereen 
vriendelijk zijn; hij moet 
een goede leraar zijn en een 
verdraagzaam mens, en zijn 
tegenstanders zachtmoedig 
terechtwijzen. Dan brengt 
de Heer hen misschien 
tot inkeer, zodat zij de 

waarheid leren kennen, en 
ontsnappen uit de valstrik 
van de duivel, die hen 
levend gevangen heeft 
genomen en hen  
dwingt zijn wil te doen  
(2 Tim. 2:24-26).

Hoewel wij allemaal 
alert moeten zijn op 

gevaarlijk denken 
in onszelf, zijn er 

bepaalde patronen 
die steeds weer 

opduiken bij GRG’s. 

Het proces van de 
indoctrinatie van een GRG 
loopt vaak volgens bepaald 
patroon. Hoewel wij allemaal 
alert moeten zijn op  
gevaarlijk denken in onszelf, 
zijn er bepaalde patronen  
die steeds weer opduiken  
bij GRG’s.

charismatische leider, 
die beweert voor God te 
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spreken maar zichzelf 
boven elke twijfel verheft.

excessen, compromissen 
en hypocrisie van de 
traditionele godsdienst.

terugtrekken uit de 
samenleving, in de 
overtuiging dat ‘alleen wij’ 
offers brengen die waardig 
voor God zijn.

informatiebronnen 
van buiten en van alle 
mogelijkheden om 
verantwoording af  
te leggen.

verschuift van wat eerlijk is 
naar wat in het belang van 
de groep is.

basis van de overtuiging dat 
buitenstaanders onder de 
zeggenschap van de Satan 
staan.

 
waarbij individuele 
gedachten, gevoelens,  
en keuzes vervangen 
worden door gedachten, 
gevoelens en beslissingen 
van de groep.

geweten doordat het 
individu door de groep 
en de leiders meegezogen 
worden in (vaak seksueel) 
gedrag dat de morele moed 
vernietigt.

verwachtingen van wat 
oorspronkelijk beloofd  
werd naar wat feitelijk 
geboden wordt.

verlaten, onder dreiging van 
het verlies van eeuwig leven 
en eeuwige beloning.
Dit is een aantal van de 

elementen die vaak ontstaan in 
een groep die uiteindelijk het 
vertrouwen van de volgelingen 
verraadt. We moeten echter 
niet vergeten op welke 
verleidelijke manier dit soort 
omstandigheden opgebouwd 
wordt. Het komt vaak maar 
langzaam bovendrijven wat er 
mis is in de groep — de tactiek 
van lokaasreclame. Dat is 
het soort misleiding dat niet 
alleen bij anderen maar ook bij 
onszelf kan ontstaan.
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HOE EEN GRG 
JE ERIN LAAT 
TUINEN

Onethische bedrijven 
adverteren nog 
wel eens met laag 

geprijsde producten om klanten 
binnen te halen. Wanneer ze 
eenmaal binnen zijn, worden 
de klanten onderworpen aan 
manipulatieve verkooptactieken 
die bedoeld zijn om hen te 
laten vertrekken met iets anders 
(en meestal duurders) dan dat 
waarvoor ze kwamen.

Deze lokaasreclametactiek 
is ook typerend voor de 
gevaarlijke religieuze 
groepering. Het Nieuwe 
Testament waarschuwt 
ons telkens weer om geen 
slachtoffer te worden van het 
soort geestelijke leiders dat 
zichzelf voordoet als iets wat 
ze niet zijn, iemand die ‘u 
met fraaie redeneringen op 
een dwaalspoor brengt’ (Kol. 
2:4). Daarom is het goed om 
hier aandacht te besteden 
aan dingen die een GRG vaak 
belooft — en aan wat een 
bekeerling meestal krijgt.

1e VERSCHUIVING: 
van Christus naar  
een ander

De leden van een gevaarlijke 
religieuze groepering 
doen zich vaak voor als 
vertegenwoordigers van Christus 
(2 Kor. 11:13-15). Op den duur 
blijken ze echter ‘een andere 
Jezus’ te dienen (2 Kor. 11:4).

Een zeker oud-lid van 
een GRG zei eens: ‘Ik geloof 
dat het verleidelijke van 
de groep is, dat ze gewoon 
als de zoveelste christelijke 
denominatie bekend willen 
staan. Ze gebruiken dezelfde 
woorden, dus als ze het over 
God of Jezus hebben, gaan 
we er van uit dat ze het over 
de God en Jezus van de bijbel 
hebben. En dat is de grootste 
misleiding, want we hebben 
niet door dat hun Jezus 
helemaal niet de Jezus van de 
bijbel is.’

Hetzelfde voormalige  
GRG-lid zegt ook nog: ‘Jezus 
zei “Ik en de Vader zijn één. 

LOKAAS  
(waar)

VERSCHUIVING 
(vals)

Christus een ander
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Ik ben God. Wie mij gezien 
heeft, heeft de Vader gezien.” 
Maar in deze specifieke groep 
droeg Hij dezelfde naam, maar 
was Jezus in feite de geestelijke 
broer van Lucifer. Hij was mijn 
oudere broer.’

Toen ze daarna liet zien 
hoe de focus van de groep 
verschoof, zei ze: ‘De stichter 
was een profeet. Ons werd 
verteld dat hij door God als 

profeet geroepen was om het 
christendom te weer heel te 
maken. Hoe langer ik bij de 
groep betrokken was, hoe 
overheersender hij werd. Een 
groot deel van zijn onderwijs 
ging meer over hemzelf, zijn 
leerstellingen en de dingen 
die hij onderwees dan over 
dat wat de bijbel of Jezus 
leerden.’

Een betrouwbare christelijke 
leider beseft dat hij geen hogere 
roeping heeft dan om anderen 
op Christus en de bijbel te 
wijzen. Voor hem staat het 
als een paal boven water dat 
onze enige hoop op redding 
te vinden is in zijn dood voor 
onze zonden, in zijn opstanding 
uit de dood en in zijn 
terugkeer voor de zijnen. Echte 
ambassadeurs van Christus zijn 
niet bezig met iets of iemand 
die de Zoon van God overstijgt. 
Zij richten zich niet op politiek, 
onderwijs, activiteiten of 
gebouwen, maar veeleer op 
degene die als enige de eerste 
plaats in ons hart en ons leven 
verdient (Openb. 2:1-7).

Verwacht van valse leraars 
niet dat zij Christus openlijk 
ontkennen. Er zijn niet veel 

WAT DE BIJBEL LEERT OVER 
CHRISTUS:

1. Hij is de mens geworden 
God (Joh. 1:1-14)

2. Hij is onze Schepper  
(Kol. 1:16)

3. Hij is onze Onderhouder 
(Kol. 1:17)

4. Hij is onze Redder  
(Joh. 3:16-18)

5. Hij is onze Rechter  
(Joh. 5:22-23)

6. Hij is ons Voorbeeld  
(1 Joh. 2:6)

7. Hij is onze Advocaat  
(1 Joh. 2:1)

8. Hij is onze Voorbidder 
(Rom. 8:34)

9. Hij is onze Leraar  
(Matt. 23:8,10)
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leiders van een GRG die als 
vijand van Christus te boek 
willen staan, en weinigen 
willen geloven dat ze dat 
zijn. Zoek liever naar de 
verschuiving. Wees bedacht 
op een geleidelijke overgang 
van de aandacht naar de 
leider en weg van Christus die 
uiteindelijk te zien zal zijn.

2e VERSCHUIVING: 
van het Woord van  
God naar de woorden 
van mensen

Hij is 19 jaar oud en sinds 
kort schoolverlater, en de 
grote passie in zijn leven 
is een gemeenschap van 
‘gelovigen samen met 
allemaal broers en zussen’ 
die hij pas tegengekomen 
is. Hij is ervan overtuigd 
dat zij de ware familie van 
God vertegenwoordigen. Hij 
gelooft dat zij in de eindtijd 
geroepen zijn om het zuivere, 

compromisloze Woord van 
God te verkondigen.

Hij kent de bijbel veel 
beter dan al zijn oude 
vrienden bij elkaar. Voor alles 
lijkt hij wel een bijbeltekst 
te hebben. Wat hij niet 
beseft, is de mate waarin er 
een subtiele verschuiving 
heeft plaatsgevonden. Die 
verschuiving was zo geleidelijk 
dat hij nog steeds niet goed 
doorheeft dat veel van de 
bijbelteksten die hij gebruikt 
totaal uit hun context zijn 
gehaald. Ze zijn zorgvuldig 

LOKAAS  
(waar)

VERSCHUIVING 
(vals)

Christus een ander

Woord  
van God

woord van  
mensen

WAT DE BIJBEL LEER OVER 
ZICHZELF:

1. De Schrift - en niet de 
traditie - heeft voor ons 
gezag (Matt. 15:3-9)

2. De Schrift moet 
gebruikt worden om de 
nauwgezetheid van onze 
leraars vast te stellen 
(Hand. 17:11)

3. De Schrift moet zorgvuldig 
bestudeerd en uitgelegd 
worden (2 Tim. 2:15)

4. De Schriften hebben een 
gezag waaraan we niets 
moeten toevoegen of 
afdoen (Openb. 22:18-19)
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uitgekozen door hun leiders 
om de leer van de groep te 
ondersteunen.

Schrijver en expert op 
het gebied van de GRG Ron 
Enroth zegt: ‘Vrijwel al deze 
religieuze groeperingen citeren 
de bijbel en verwijzen naar 
Jezus. Zij willen benadrukken 
dat hun specifieke groep de 
bijbel erg hoog in het vaandel 
heeft staan. Maar wat ze 
[meestal] doen, is het belang 
van de Schrift afzwakken, de 
Schrift verdraaien en soms, 
hoewel niet heel vaak, de 
bijbel helemaal aan de kant 
schuiven. Ze halen teksten uit 
hun verband. Ze gebruiken 
bewijsteksten die ze echter 
vaak net anders verwoorden 
of waarin ze een extra 
lading leggen, aanvullende 
openbaringen uit een  
andere bron.’

Een bepaald lid van een 
GRG zag deze verschuiving pas 
toen hij bij het hoofdkwartier 
van de groep betrokken werd. 
Hij zegt: ‘Mijn grootste vragen 
kwamen op toen ik in hun 
hoofdkwartier in New York 
werkte. Ik begon met het lezen 
van Romeinen en Galaten, op 

zichzelf, zonder hun boeken. 
Meestal lezen ze de bijbel 
wel, maar met een heleboel 
andere verklarende boeken 
ernaast. Dus toen ik Romeinen 
en Galaten los ging lezen, 
begon het mij te dagen dat het 
daarin bijvoorbeeld ging over 
een leven door de Geest en in 
vrijheid en een volgen van God 
op een persoonlijke manier, 
tegenover een leven naar 
regels en structuren en wet. 
Toen ontdekte ik dat er andere 
leiders waren die door hun 
eigen studie ook tot hetzelfde 
soort conclusies kwamen — 
namelijk dat er verschillen 
waren tussen de bijbel en de 
organisatie. En deze mannen 
werden er uiteindelijk één 
voor één uitgegooid, want er 
was een boel achterdocht. 
Als iemand het — zelfs op 
de kleinste punten — niet 
eens was met de belangrijkste 
leiders, dan raakten die in 
paniek en begon er een ware 
heksenjacht.’
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3e VERSCHUIVING: 
van leiderschap naar 
tirannie

In de 26 jaar dat ze geleefd 
had, had ze nog nooit iemand 
gehoord die zo praatte als 
deze man. De eerste keer dat 
ze hem hoorde spreken, was 
ze er meteen van overtuigd 
dat hij een profeet was. Zijn 
diepliggende ogen bewogen 
zich zoekend heen en weer 
over de kudde die hij zijn 
familie noemde. Nog nooit had 
ze zoveel liefde gezien of de 
bijbel met zoveel gezag horen 
uitleggen. Het duurde niet lang 
of ze vertrouwde meer op zijn 
oordeel dan dat van haarzelf.

In het begon gaf hij gewoon 
leiding. Maar er kwam een 
punt waarop dit in tirannie 
veranderde. In plaats van 
door voorbeeld, leidde hij 
door intimidatie. In plaats van 
de zachtmoedigheid van de 

Geest te laten zien, was hij 
hardvochtig en veeleisend. 
In plaats van voorzichtig te 
zijn om niets aan de bijbel 
toe te voegen, gooide hij de 
bijbel en zijn eigen ideeën 
op één hoop. In plaats van 
de leden te helpen groeien in 
persoonlijke volwassenheid 
en onderscheidingsvermogen, 
stimuleerde hij hen om terug 
te vallen op een kinderlijke 
afhankelijkheid van hem. In 
plaats van te erkennen dat God 
vele leiders aan zijn kerk geeft, 
beweerde hij als enige het 
gezag te hebben om namens 
God te kunnen spreken. In 
plaats van zijn eigen belangen 
voor de groep op te offeren, 
gebruikte hij hen om zijn 
onverzadigbare honger naar 
bewondering en waardering te 
voeden.

Een oud-lid van een GRG 
zegt: ‘In het begin toen ik net 
bij de groep kwam, was ik erg 
onder de indruk, omdat zij 
maar bleven benadrukken dat 
we alles konden onderzoeken 
en iedere vraag konden stellen 
die we maar wilden. Alles lag 
open en was transparant. Maar 
toen ik er een paar jaar bij 

LOKAAS  
(waar)

VERSCHUIVING 
(vals)

Christus een ander

Woord  
van God

woord van  
mensen

leiderschap tirannie
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zat, kwam ik erachter dat dit 
helemaal niet het geval was. 
Mensen die vragen stelden 
over hun gezag of twijfelden 
aan hun manier van leiding 
geven, werden eruit gegooid. 
Ze werden behandeld alsof ze 
heel slechte mensen waren. 
Allerlei smadelijke praatjes 
over hen werden verspreid. 
Er was absoluut geen vrijheid 
om vragen te stellen als je 
er eenmaal bij hoorde, als je 
binnen was. Ze eisten absolute 
loyaliteit aan de leiding.’

Helaas kan dit soort 
leiderschap dicht bij huis 
opduiken. Ron Enroth schrijft: 

‘Ik geloof dat er zelfs in een 
nominale christelijke kerk 
het gevaar bestaat om in de 
richting van extremisme af te 
zakken, om af te zakken naar 
het niveau van wat ik een 
‘misbruikende kerk’ noem. Een 
van de voornaamste signalen 
voor dit gevaar is wanneer 
de pastor, de leider in een 
dergelijke kerk, begint binnen 
te dringen in het privéleven 
van de leden van de gemeente, 
begint te zeggen hoe zij zich 
moeten kleden, wat ze moeten 
eten. En ook zeggenschap 
over huwelijken begint te 
claimen, en de intieme kanten 
van een man-vrouwrelatie 
gaat manipuleren. Wanneer 
er sprake is van een inbreuk 
op het privéleven van de 
gemeenteleden in de naam 
van God, in de naam van het 
herderschap, dan begeef je 
je in een richting waarvan ik 
geloof dat die heel ongezond is. 
Je gaat een grens over van echt 
herderschap naar controle.’

Over een dergelijke leider 
schreef de apostel Johannes: 
‘Ik heb hierover al aan de 
gemeente geschreven, maar 
Diotrefes, die daar de dienst 

WAT DE BIJBEL LEERT OVER 
LEIDERS DIE GOD AANSTELT:
1. Ze geven leiding door hun 

voorbeeld (1 Pet. 5:3)
2. Ze geven leiding door te 

dienen (Luc. 22:24-27)
3. Ze geven leiding 

door vriendelijkheid, 
zachtmoedigheid en geduld 
(2 Tim. 2:24-26)

4. Ze geven leiding door 
Gods Woord goed uit te 
leggen en toe te passen 
(2 Tim. 2:15; 3:16)
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wil uitmaken, trekt zich 
niets van ons aan. Als ik 
kom, zal ik zijn gedrag ter 
sprake brengen. Die man 
verspreidt laster over ons, 
en daar laat hij het niet 
bij: hij weigert de broeders 
te ontvangen, en houdt 
degenen tegen die dat wel 
willen en verjaagt hen uit de 
gemeente.’

4e VERSCHUIVING: 
van vertrouwen naar 
arrogantie

Hij was een intelligente, 
gevoelige jongeman — en 
hij leed. Zijn ouders gingen 
uit elkaar omdat zijn vader 
ontrouw was geweest. Wat 
daarbij verwarrend voor 
hem was, was dat zijn 
vader jarenlang een van de 
jeugdleiders in hun kerk was 

geweest. Zijn moeder zong in 
het koor.

Nu hij aan zijn tweede jaar 
aan de universiteit bezig was, 
waren er zoveel dingen in het 
leven die niet leken te kloppen. 
Alles leek zo onzeker. Hij 
voelde zich leeg. Een tijdje was 
hij omgegaan met een meisje 
om wie hij veel gaf. Maar nu 
wist hij niet meer zo zeker dat 
hij ooit nog een nauwe relatie 
met wie dan ook wilde.

Tijdens een bezoekje aan 
een ‘bijbelstudiegroep’ van een 
vriend, was er echter iets dat 
een gevoelige snaar bij hem 
raakte. De leider straalde niet 
alleen een warm, vaderlijk 
vertrouwen uit, maar hij sprak 
ook nog over een soort geloof 
dat zo groot en wonderlijk was 
als God zelf.

Hij wist meteen dat deze 
groep iets had waarnaar hij op 
zoek was. Ze leken een echt 
geloof in God te hebben. Ze 
leefden echt, ze waren liefdevol 
en vertrouwden volledig op 
God om te voorzien in al hun 
behoeften. Ze leken op de 
eerste christenen. Ze deden 
een beroep op rechten die de 
lauwe, kleingelovige, door de 

LOKAAS  
(waar)

VERSCHUIVING 
(vals)
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traditie gestempelde kerken 
al lang achter zich gelaten 
hadden.

Maar wat deze student 
niet kon voorzien was 
de verschuiving die zou 
plaatsvinden. Hij werd 
binnengehaald met citaten uit 
de bijbel over het geloof dat 
wonderen kan verrichten. Hij 
kwam met een sterk verlangen 
naar geloof. Hij vertrok weer 
met de smaak van misbruik in 
zijn mond. Hij vertrok met de 

overtuiging dat vertrouwen dat 
is ‘waarvoor wij God kunnen 
geloven’, en niet zozeer de 
bereidheid om te geloven in 
wat God gezegd heeft. De 
leraar vergat hem te vertellen 
dat God bergen zou verzetten 
in antwoord op geloof, alleen 
als God zei dat Hij wilde dat 
een berg door geloof verzet  
zou worden.

Het juiste soort vertrouwen 
bewaart ons bij een kinderlijke, 
eerbiedige, nederige houding 
tegenover God (Luc. 17:1-10). 
Het is geworteld in wat God 
gezegd heeft (Rom. 4:18-22), 
en niet in dat waarvan een 
‘gelovige’ erop vertrouwt 
dat God het zal doen. Echt 
vertrouwen erkent dat voor 
God niets onmogelijk is, 
en zijn macht onbeperkt is 
(Matt. 6:25-34). Maar het 
ziet ook in dat Hem alleen 
het recht toekomt om te 
bepalen wanneer en hoe Hij 
in onze behoeften zal voorzien 
(2 Kor. 12:7-10); Fil. 4:10-13).

Een van de kenmerken 
van een valse leraar is dat hij 
de neiging heeft om uiterst 
eigenzinnig, arrogant en 
zelfs oneerbiedig te zijn in 

WAT DE BIJBEL LEERT  
OVER VERTROUWEN:

1.  Echt vertrouwen betekent 
geloven dat God bereid 
en in staat is om te doen 
wat Hij gezegd heeft 
(Rom. 4:20-21)

2.  Echt vertrouwen erkent 
dat God weet wat het 
beste voor ons is  
(Job 42:1-6; Matt. 26:39; 
Rom. 8:26; 2 Kor. 12:7-10)

3.  Echt vertrouwen geeft 
antwoord op wat God van 
ons vraagt (Luc. 17:1-10)

4. Echt vertrouwen laat God 
God zijn en verlaat zich op 
zijn wijsheid en goedheid 
(Rom. 11:33-36)
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het gebruik van zijn of haar 
veronderstelde geestelijke 
kennis en autoriteit. Echt 
vertrouwen ‘gelooft’ niet 
dat God zal ingaan op 
elke geestelijke bevlieging, 
verlangen of eis die wij 
hebben. Waar vertrouwen 
vertrouwt erop dat God al  
zijn beloften houdt — op de 
manier en het tijdstip dat  
Hij verkiest.

5e VERSCHUIVING: 
van onderscheid naar 
isolatie

De GRG-‘familie’ volgt vaak 
een voorspelbaar patroon 
van zelfgecreëerde isolatie, 
het opzetten van hekken en 
verbranden van schepen. Ook 
op dit punt beweegt het proces 

zich echter van het bijbelse 
naar het gevaarlijke.

GRG-kenner Ruth Tucker 
schrijft: ‘We moeten echt 
verschil maken tussen isolatie 
en onderscheid. Nergens in 
de bijbel lezen we dat een 
christelijke gemeenschap 
geïsoleerd leeft. Ze staat 
altijd midden in de wereld. 
En er is altijd een besef van 
gemeenschap, ook met andere 
groepen. Dat is iets waarnaar 
we moeten streven. Maar dat 
we ons onderscheiden, dat 
is wel degelijk iets is waartoe 
de Schrift ons oproept. En als 
er iets over de hedendaagse 
kerken te zeggen is, dan is 
het wel dat we dit ideaal van 
onderscheid niet hooghouden. 
Onze jonge mensen leven 
exact het zelfde als de jonge 
mensen van de wereld.’

Het is precies dat verzuim 
waarop een GRG vaak wijst. 
In het begin is de oproep 
om ‘je van de wereld te 
onderscheiden’ zeker op zijn 
plek. In het begin krijgt de 
groep dingen te horen over 
de fouten van de traditionele 
kerken die de grens tussen 
de wereld en de kerk zo 
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doen vervagen dat er geen 
onderscheid meer overblijft. 
Pasbekeerden leren terecht 
dat Gods volk anders moet 
zijn — zich onderscheidend en 
duidelijk zichtbaar.

Op een gegeven moment 
gaat een GRG echter 
onderscheid benadrukken, 
niet zozeer om de groep voor 
fouten te behoeden, maar om 
ervoor te zorgen dat zij het 
licht niet zien. Een oud-lid 
van een GRG vertelt over dit 
soort ‘informatiemanagement’ 
en gedachtenbeheersing: ‘Een 
van de manieren waarop ze 
je beheersen, is door je te 

isoleren voor informatie van 
buiten. Bepaalde dingen mag 
je niet lezen. Vooral dingen 
die geschreven zijn door 
oud-leden van de groep. Dat 
is ‘ketterse literatuur’. Dat is 
‘haatliteratuur’ [zo vertellen ze 
ons]. Door middel van de totale 
beheersing van informatie (…) 
isoleren ze je van bepaalde 
vormen van deelname aan 
groepen en vriendschappen. Ze 
isoleren je in hun eigen wereldje 
met hun vijf bijeenkomsten 
per week. Ze vertellen je hoe 
je moet denken en wat je moet 
vinden. Ze vertellen je dat als je 
weggaat, jij je leven kapotmaakt 
en God kwijtraakt.’

Ook nu weer klinkt het 
maken van een dergelijk 
onderscheid in het begin 
logisch, bijbels en noodzakelijk 
om de groep ervoor te 
bewaren dat hij de vormen 
van de bestaande sociale 
orde overneemt. Maar op een 
gegeven moment vindt er een 
subtiele verschuiving plaats. 
Op den duur wordt de isolatie 
gebruikt niet om de groep voor 
fouten te bewaren maar om 
hem voor de waarheid af te 
schermen.

WAT DE BIJBEL LEERT OVER 
ONDERSCHEID:

1. Gezond onderscheid haalt 
ons niet weg uit onze 
sociale context (Matt. 9:13; 
Luc. 7:34; 1 Kor. 5:9-11)

2. Gezond onderscheid 
maakt niet dat we geen 
rekenschap aan de 
buitenwereld hoeven af te 
leggen (1 Tim. 3:7)

3. Gezond onderscheid heeft 
te maken met een zuiver 
hart en niet slechts een 
zuiver lichaam (Luc. 11:39)
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Een gezonde vorm van 
afzondering betekent het 
buiten de deur houden de 
zonden van de samenleving, 
en niet de samenleving zelf.

6e VERSCHUIVING: 
van verlossing naar valse 
gerustheid

Ze liepen met borden en 
spandoeken mee in de optocht 
op 4 juli. Toeschouwers 
slingerden hen beledigingen 
en lege bierblikjes naar het 
hoofd toen ze langsliepen met 
opschriften als ‘Bekeer u — het 
einde is nabij’ en ‘Jezus komt’. 
Iedereen die dit las, wist wat 
ze bedoelden: gered worden 
is het enige antwoord. Alleen 

zij die zich tot God bekeren, 
kunnen hopen aan het oordeel 
te ontkomen.

Aan de buitenkant leek het 
alsof dit een groep was die 
wist hoe je in de hemel moest 
komen. Maar uiterlijke schijn 
kan bedriegen. Niet iedereen 
die de weg naar de hemel wijst 
gaat er zelf ook heen. In dit 
geval had er een verschuiving 
plaatsgevonden. Mensen 
werden lid van deze groep 
in de hoop aan het komende 
oordeel te ontsnappen. Ze 
hoopten onder de gevolgen 
van hun zonde uit te komen. 
Maar de verlossing waarnaar 
zij verlangden bleef slechts 
een droom. In plaats van de 
zekerheid dat de verlossing 
een geschenk uit genade is dat 
alleen door geloof in Christus 
ontvangen wordt, hadden 
de leden van deze groep 
ongemerkt een ander evangelie 
aangenomen. Walgend van 
de hypocrisie die ze gezien 
hadden bij anderen die zich 
christen noemden maar in 
wier leven daar niets van te 
zien was, geloofden zij dat 
de verlossing het resultaat is 
van bekering en de bereidheid 
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om je van alle bestaande 
zonden af te wenden. Ze 
citeerden graag de tekst die 
zegt dat ‘geloof zonder werken 
dood is’, maar op de een of 
andere manier vergaten ze 
de logica van de apostel die 
net zo stellig beweerde: ‘Maar 
iemand zonder verdienste, 
die echter vertrouwt op hem 
die de schuldige vrijspreekt, 
wordt vanwege zijn vertrouwen 
rechtvaardig verklaard’ 
(Rom. 4:5).

Dergelijke groepen hebben 
gelijk wanneer ze spreken over 

de noodzaak van bekering, 
gehoorzaamheid en opoffering. 
Maar ze zitten er helemaal 
naast wanneer ze aannemen 
dat God degenen beloont die 
zich van hun zonden afwenden 
om aan de komende toorn te 
ontsnappen. Er is helemaal 
niets dat wij kunnen doen om 
verlost te worden, behalve 
geloven in de waarheid over 
onze zonde en de waarheid 
over wie Christus is en wat Hij 
voor ons gedaan heeft.

Terugkijkend zegt een 
oud-lid van een GRG: ‘Bij deze 
groep wordt je verlost op basis 
van je werken. Dat is dus het 
gevoel dat je God een plezier 
doet door al die goede dingen 
te doen. Maar de zekerheid 
die ik [nu] heb, is de zekerheid 
over wie Jezus is en dat ik 
voor eeuwig bij Hem zal zijn, 
niet om iets dat ik gedaan of 
gelaten heb, maar omdat ik 
van Hem ben, omdat Hij de 
prijs voor mijn zonden betaald 
heeft, en dat ik dankzij zijn 
liefde een van de uitverkorenen 
ben en als lid van zijn familie 
ben aangenomen.’

WAT DE BIJBEL LEERT OVER 
VERLOSSING:

1. Verlossing is het gevolg van 
wat we geloven, niet van 
wat we doen (Rom. 4:5)

2. Verlossing is door genade 
door het geloof (Ef. 2:8-9)

3. Het is de bedoeling dat 
verlossing uitloopt op 
goede werken (Ef. 2:10)

4. Verlossing is niet bestemd 
voor mensen die weliswaar 
ijver voor God kennen, 
maar toch proberen Gods 
goedkeuring te ontvangen 
op basis van hun eigen 
goede daden (Rom. 10:1-4).
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WAT IS HET 
VERSCHIL TUSSEN 
EEN WARE 
KERK EN EEN 
GEVAARLIJKE 
RELIGIEUZE 
GROEPERING?

Nu we zover zijn 
gekomen zult u wel 
beseffen dat een groep 

niet per se goed is omdat 
hij religieus is. De logische 
vervolgvraag is dan nu: ‘Hoe 
weet ik wat het verschil is 
tussen een goede religieuze 
groep en een foute?’ Hier 
volgt een aantal punten van 
vergelijking die het verschil 
laten zien tussen een ware kerk 
en een gevaarlijke religieuze 
groepering.

1. Een ware kerk legt de 
nadruk op het gezag van 
de Schrift (2 Tim. 3:16-17). 
Een GRG beklemtoont vaak 
het gezag van de leiders 
die beweren aanvullende 
boodschappen van God 
ontvangen te hebben.

2. In een ware kerk 
staan mensen aan het hoofd 

die leiding geven door vol 
overtuiging maar met liefde 
het goede voorbeeld te geven, 
door onderwijs en door 
aanmoediging (2 Tim. 2:24-25; 
1 Pet. 5:1-3). De leiders van 
een GRG domineren vaak door 
een sterke persoonlijkheid 
en door angst, regels en 
dreigementen.

3. Een ware kerk leert 
de mensen om godvrezende 
relaties in de samenleving 
te hebben (1 Kor. 5:9-11; 
1 Pet. 2:11-17). Bepaalde 
GRG’s eisen van hun leden 
dat zij zich volledig uit de 
samenleving terugtrekken, 
behalve als het erom gaat om 
geld of nieuwe bekeerlingen 
binnen te halen.

4. Een ware kerk moedigt 
liefde en respect voor 
familieleden aan, al erkent 
hij ook dat gebrek aan ontzag 
voor Jezus bij een familielid 
scheiding kan teweegbrengen 
(Matt. 10:34-37; Ef. 5:22-6:4). 
Veel GRG’s dringen aan op 
minachting voor familieleden die 
geen lid zijn, ongeacht de vraag 
of ze Christus kennen of niet.

5. Een ware kerk houdt 
de blik op Christus gericht 
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(1 Kor. 1:10-17; 2 Kor. 4:5-6). 
Bij een GRG verschuift die 
focus vaak naar de persoon en 
leer van de leider.

6. Een ware kerk heeft 
respect zelfs voor mensen en 
instituten waarvan men gelooft 
dat die onder invloed van de 
Satan staan (Rom. 13:1-7; 
Tit. 3:1; 1 Pet. 2:13-17). Een 
GRG moedigt vaak aan tot 
minachting en bespotting van 
buitenstaanders.

7. Een ware kerk handelt 
integer, wat het ook kost 
(2 Kor. 4:2). Een GRG werkt 
vaak vanuit de regel dat alles 
waardoor de groep beschermd 
en gepromoot wordt, 
toegestaan is.

8. Een ware kerk eist van 
zijn leiders dat ze een hoge 
standaard van morele zuiverheid 
handhaven (1 Tim. 3:1-13; 
Tit. 1:5-9). In een GRG wordt 
het vaak toegelaten dat de leider 
zich ‘boven de wet’ stelt. 

9. Voor een ware kerk is 
persoonlijk geloof in Christus 
de enige vereiste om verlost te 
worden (Gal. 3:1-7; Ef. 2:8-9). 
Een GRG stelt bijna altijd 
aanvullende eisen zoals de 
doop of gehoorzaamheid.

10. Een ware kerk leert dat 
geven op vrijwillige basis dient 
te geschieden (2 Kor. 9:7). 
Een GRG kent vaak precieze 
vereisten op het punt van  
het geven, of eist dat ieders  
privé-bezit aan de groep 
gegeven wordt.

11. Een ware kerk moedigt 
de leden aan om voor zichzelf 
te beoordelen of ze geleid 
worden op een wijze die 
overeenkomt met wat de bijbel 
leert (Ef. 4:11-16; 1 Joh. 4:1-6). 
In een GRG wordt kritisch of 
analytisch denken ontmoedigd 
of zelfs verboden.

12. Een ware kerk erkent 
en aanvaardt iedereen die 
met de mond en metterdaad 
de naam van Christus belijdt 
(1 Kor. 3:1-9; Fil. 1:15-18; 
2 Joh. 7-11). Een GRG erkent 
vaak alleen de eigen leden.

13. Een ware kerk 
onderwijst bijbelse principes, 
die op hun beurt de mensen 
aanmoedigen om te groeien 
en volwassen te worden in 
hun persoonlijk geloof, in het 
denken en in het nemen van 
besluiten (2 Tim. 3:16-17;  
1 Pet. 2:1-3). Een GRG 
creëert vaak een gevoel van 
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afhankelijkheid, dat op zijn 
beurt de leider ruimte geeft  
om alle belangrijke 
beslissingen te nemen.

14. Een ware kerk doet 
niet aan manipulatieve 
overtuigingstechnieken, en 
gelooft in het vermogen van de 
Geest van God om door zijn 
Woord in de mensen te werken 
(1 Kor. 2:3-5; 2 Kor. 2:17; 10:1-6). 
Een GRG kan technieken 
van gedragsbeïnvloeding 
gebruiken die vergelijkbaar 
zijn met technieken die op 
krijgsgevangenen toegepast 
worden.

15. Een ware kerk wordt 
gewaardeerd of gehaat 
vanwege het feit dat hij 
met Christus en zijn Woord 
geïdentificeerd wordt (Matt. 
5:11; Joh. 15:18-21). Een GRG 
wordt vaak gewaardeerd of 
gehaat vanwege dat wat ze 
aan Christus en zijn Woord 
toevoegen of wat ze eruit 
weglaten.

Vanwege de explosieve 
groei van het aantal 
sekten gedurende de 
laatste decennia zijn de 
woorden van Paulus wel 
erg toepasselijk: ‘Ik weet 

dat er na mijn vertrek 
woeste wolven bij u zullen 
binnendringen, die de kudde 
niet zullen ontzien. Uit uw 
eigen kring zullen mensen 
voortkomen die de waarheid 
verdraaien om de leerlingen 
voor zich te winnen. Wees 
daarom waakzaam en 
vergeet niet hoe ik ieder 
van u drie jaar lang dag en 
nacht onder tranen steeds 
weer raad heb gegeven’ 
(Hand. 20:29-31).

COMING-OUT

Een van de kenmerken 
van een GRG is de 
macht die uitgeoefend 

wordt over leden wier gezond 
verstand hen zegt dat ze 
eruit moeten stappen. In de 
woorden van een oud-lid: ‘Het 
kostte mij maanden voordat 
ik de moed kon opbrengen 
om te zeggen: “Ik ga weg. Dit 
is niet goed. Het gaat tegen 
mijn geweten in. Ik moet hier 
weg, wat de gevolgen ook 
zijn.” En ik moest echt op de 
knieën, want ik was bang. Ik 
was bang om alles kwijt te 
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raken. Je kunt nergens heen. 
Ze citeren Johannes 6:68 [waar 
Jezus zijn discipelen vraagt 
of zij Hem in de steek gingen 
laten]. En toen zei Petrus: “We 
kunnen nergens anders heen, 
want U heeft de woorden van 
leven.” Maar als ze dat zeggen, 
bedoelen ze dat we de groep 
niet mogen verlaten. Er is 
gewoon geen andere plek waar 
je terecht kunt. Er is geen leven 
buiten de organisatie.’

Maar GRG-expert Ron 
Enroth zegt hierover: ‘Het 
goede nieuws is dat mensen 
dergelijke groepen met goed 
gevolg kunnen verlaten. Er is 
wel degelijk leven buiten de 
sekte. En het beste nieuws 
luidt dat ze een echte relatie 
met God door Jezus Christus 
kunnen hebben. Ik heb al zo 
veel levens zien veranderen 
dankzij het goede nieuws van 
het evangelie! Voor veel van 
deze mensen bleek het goede 
nieuws van de sekte slecht 
nieuws te zijn. Zij hebben er 
behoefte aan om de genade en 
vergeving van God te ervaren. 
Ze hebben er behoefte aan 
om vrijheid te ervaren, in 
plaats van slavernij. Ik heb 

gezien hoe mensen een groep 
verlaten en in een paar dagen 
tijd, en soms in één dag, een 
verandering in hun leven 
meemaken die erg dramatisch, 
erg voor de hand liggend en erg 
geweldig was.’

Voor een ware  
kerk is persoonlijk 

geloof in Christus de 
enige vereiste om 
verlost te worden.

Voor sommige mensen is 
het echter een zware weg. Een 
vrouw die eruit gestapt was 
zei: ‘Ik was een tijdje boos op 
God. De angst en depressie 
waar ik doorheen moest, waren 
enorm. Ik weet nog dat ik met 
zelfmoordgedachten rondliep 
en dacht dat alles wat ik van 
het leven verwachtte me uit 
handen geslagen was, dus 
waar kon ik nog heen? Op een 
keer ging ik een stukje rijden 
en dacht er serieus over en 
vroeg God om mij de moed 
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te geven om er een eind aan 
te maken, omdat ik dacht 
dat alles zo overhoop lag 
dat het nooit meer goed kon 
komen. Maar God is trouw, en 
Hij heeft me een relatie met 
Zichzelf gegeven en met mij 
in contact gebracht met een 
groep die mensen helpt. Het 
is gewoon geweldig wat Hij in 
mijn leven gedaan heeft!’

God kan de band 
verbreken! Zoals een oud-lid 
zei: ‘Ik meende dat ik Jezus 
Christus zou verloochenen 
als ik de groep verliet. Ik 
dacht dat ik mij van God 
zou losmaken. Ik dacht dat 
God mij zou verlaten. Maar 
nu ken ik een God die groter 
is dan al die dingen. Hij is 
genadig en vergevend. Ik ben 
zo blij dat Christus in mijn 
leven is gekomen; Hij heeft 
het in zijn hand. Hij geeft 
me vrede. Hij geeft me een 
doel om voor te leven. En Hij 
doet alles medewerken ten 
goede. Daarom kan ik zeggen 
dat ik veel hoop heb voor de 
toekomst.’

Er is hoop. Maar eerst moet 
iemand die lid is van een GRG 
de zonde belijden dat hij of zij 

een man, vrouw of organisatie 
de eer heeft gegeven die alleen 
aan God toekomt. We kunnen 
er niet dankbaar genoeg 
voor zijn dat Christus voor 
dergelijke zonden gestorven is! 
We kunnen er niet dankbaar 
genoeg voor zijn dat Christus 
toen weer opgestaan is uit 
de dood om nieuw leven te 
geven aan iedereen die zijn 
vertrouwen stelt op Hem — 
de enige die het verdient om 
leraar genoemd te worden 
— om de weg vrij te maken 
naar de enige die het waard is 
om Vader genoemd te worden 
(Matt. 23:8-10).
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