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Beth Moore

Beth Moore, een Southern Baptist1 die invloedrijk is bij veel evangelische
vrouwen, is ook de contemplatieve toer opgegaan. Zij verenigde zich met
Richard Foster, Dallas Willard2, en andere contemplatieven op de Be Still
DVD, die gepubliceerd werd in april 2008, door Fox Home Entertainment. Kort nadat deze DVD op de markt kwam heeft Moore een soort van
herroeping uitgegeven, maar al spoedig trok ze haar herroeping in. In een
verklaring, gepubliceerd op 26 mei 2008, zei Moore’s Living Proof Ministries: “Wij geloven dat eens u de Be Still video hebt gezien u zal erkennen dat er geen probleem is met zijn uitdrukking van de Waarheid”
( http://www.lighthousetrailsresearch.com/bethmoorestatement.htm ).

In tegendeel, het feit dat in deze DVD Richard Foster3 en Dallas Willard4 [volg de links in de voetnoten] worden vertoond, is bijzonder problematisch!
Lighthouse Trails heeft de volgende waarschuwing uitgebracht:
Op de DVD zijn er talloze verlokkingen, verwijzingen en opmerkingen die duidelijk de affiniteit
met contemplatieve spiritualiteit laten zien. Richard Foster zegt bijvoorbeeld dat iedereen contemplatief gebed kan beoefenen en een “draagbaar heiligdom” voor God kan worden. Deze panentheïstische kijk op God is heel typerend voor contemplatieven. ... Het onderliggende thema
van de Be Still DVD is dat we God niet echt kunnen kennen of intiem met Hem kunnen zijn
zonder contemplatief gebed en de toestand van stilte die het produceert.
Hoewel de DVD vaag is en de feitelijke instructie over woord- of fraseherhaling mist (wat de
kern van contemplatief gebed vormt), is ze behoorlijk misleidend. Wat ze je niet vertellen op de
DVD is dat deze toestand van stilte grotendeels wordt bereikt door een methode zoals mantraachtige meditatie. HET DOEL VAN DE DVD IS IN WEZEN NIET OM U IN CONTEMPLATIEF GEBED TE ONDERRICHTEN MAAR OM U EN UW GEZIN DAARVOOR HONGERIG TE MAKEN. De DVD belooft zelfs dat het beoefenen van de stilte uw gezinsproblemen
zal genezen.... DIT PROJECT IS EEN INFOMERCIAL VOOR CONTEMPLATIEVE PRAKTIJK, en vanwege de enorme reclamecampagne die Fox Home Entertainment heeft gelanceerd,
kan contemplatief gebed mogelijk worden geïntroduceerd in miljoenen huizen over de hele wereld. [Op de DVD zegt Moore]: “... als we niet stil voor Hem zijn [God], zullen we nooit echt tot
in de diepten van merg en been weten dat Hij God is. Er moet sprake zijn van een stilte” (“Beth
Moore gives thumbs up”, lighthousetrailsresearch.com). (“Beth Moore Gives Thumbs Up to Be
Still DVD”. http://www.lighthousetrailsresearch.com/bethmoorethumbsup.htm.
In haar boek When Godly People Do Ungodly Things (2002), beveelt Moore de contemplatieve
Rooms-katholieken Brother Lawrence5 en Brennan Manning6 aan.
Over Manning zegt ze dat zijn bijdrage aan onze generatie “may be a gift without parallel” (p. 72)
en noemt The Ragamuffin Gospel [NL: Het Zwerversevangelie6] “one of the most remarkable
books” (p. 290). Ze waarschuwt haar lezers er niet voor dat Manning nergens in zijn geschriften een
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duidelijk getuigenis van redding geeft of een helder evangelie, dat hij regelmatig de mis bijwoont,
dat hij gelooft dat het fout is voor kerken dat homoseksuelen zich moeten bekeren voordat zij leden
kunnen worden, dat hij het gebruik van mantra’s promoot om een gedachteloze staat van stille meditatie te bereiken, dat hij zes maanden van isolatie spendeerde in een grot, en acht dagen per jaar
besteedt aan stille retraite onder de leiding van een dominicaanse non, dat hij de gevaarlijke praktijk
van visualisatie promoot, dat hij erg goedkeurend citeert van New Agers zoals Beatrice Bruteau (die
zegt: “We hebben onszelf gerealiseerd als zijnde het Zelf [of IK] dat zegt dat alleen IK BEN ... onbeperkt, absoluut IK BEN”) en Matthew Fox7 (die zegt dat alle religies naar dezelfde God leiden),
en dat hij gelooft in universele redding, en dat iedereen, inbegrepen Hitler, naar de hemel gaat.
Als Moore werkelijk afstand wil nemen van de contemplatieve beweging, dan zou dat een eenvoudige zaak zijn. Dat zij dan een verklaring uitgeeft waarin zij openlijk afstand neemt van Richard
Foster, Brennan Manning, hun contemplatieve vrienden en hun onschriftuurlijke praktijken. Maar
reken daar beter niet op, beste lezers!
In ongehoorzaamheid aan 1 Timotheüs 2:12 onderwijst Moore in een zondagsschool aan de First
Baptist Church in Houston, Texas. De Schrift zegt:
“Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid is”.
Volgens dit vers wordt vrouwen in kerken twee dingen verboden: mannen te onderwijzen en over
hen te heersen.
De meetings van Moore worden bijgewoond door mensen uit “elke denomination”, omdat zij “niet
betrokken wil worden in verdeeldheid brengende leerstellige kwesties” en “afhoudt van onderwerpen die bestaande kloven kunnen verwijden tussen between verschillende stromingen in het lichaam
van Christus” (Charisma magazine, juni 2003). Dit is de populaire maar onschriftuurlijke “positiveonly” oecumenische filosofie die zo behulpzaam is in het bevorderen van eindtijdse afvalligheid.
Romeinen 16:17 en Judas 3 zijn geboden die algemeen genegeerd worden door populaire oecumenische sprekers, maar ze zullen niet genegeerd worden in het oordeel!
“En ik wek u op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Rom.
16:17)
“Geliefden, terwijl ik mij met alle ijver ertoe zet u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing te strijden voor het geloof dat
eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).

Zie hier meer over Beth Moore:
Beth Moore: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BethMoore3.pdf
Beth Moore bouwt aan de ene wereldkerk: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/BethMoore2.pdf
Bijbelgetoetste kritiek op Beth Moore: http://www.rejoicenow.nl/rejoicenow.nlbeth-moore/
Over de positie van de vrouw in kerk en gezin:
http://www.verhoevenmarc.be/vrouwen.htm
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Rubriek “Valse leraars”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm
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