“Jezus” optrommelen
door Roger Oakland, http://www.understandthetimes.org/commentary/c61.shtml
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

De cliché-uitdrukking bij vele “emergent” kerkleiders lijkt het bereiken van onze huidige generatie
te zijn. Om effectief te zijn in het bereiken van de postmoderne mindset is het noodzakelijk om de
zintuigen te stimuleren door te voorzien in klanken, beelden, geuren en smaken die de deelnemer in
een sensationele ervaring voeren.
De Bijbel vers na vers bestuderen is voor vele “emergent” kerkleiders niet langer een allereerste
vereiste voor geestelijke groei. In plaats daarvan worden innovatieve methodes gepromoot om afgestemd te worden op “God” door het opnieuw introduceren van technieken die beoefend worden
door heidenen. Dit zijn methodes die een onmiddellijke voldoening en sensatie geven. Voor spirituele zoekenden die een ontmoeting willen hebben met “Jezus” wordt contact met de geestelijke wereld gegarandeerd door te experimenteren met het mystieke en het metafysische.
Om te documenteren wat ik zeg, beschouw het volgende nieuwsitem, getiteld: “De beat voelen: De
spirituele zijde van drumcirkels”. Het artikel beschrijft hoe volwassenen in een Episcopale kerk in
Richmond, Virginia worden geleerd om een hogere spiritualiteit “op te trommelen”:
Met de vaardigheid van een doorwinterde ceremoniemeester leidt Cory Blake de groep in een
verbazingwekkend aanlokkelijke beat. Luister enkele minuten en je zal begrijpen waarom sjamanen drums gebruiken om zichzelf in trances te leiden. “Het is een contemplatieve traditie”,
zegt Blake van de drumcirkels die hij leidt. “Het spreekt direct tot de intelligentie van het lichaam”.[1]
Sinds Richard Foster en anderen de weg gebaand hebben voor de popularisatie van de “contemplatieve traditie” in de naam van “spiritual formation”, worden in talloze kerken, die christelijk beweren te zijn, praktijken gepromoot zoals sjamanistisch drummen als een excellente manier om in een
veranderde staat van bewustzijn te komen in de naam van Christus. Maar alhoewel het afstemmen
van je brein op een hypnotische beat van een drum “direct tot de intelligentie van het lichaam” kan
spreken, kan een trance opwekken dodelijk zijn voor je ziel.
Blijkbaar vormt dit “drummen” een grote open deur voor oecumenische “harmonie”. Zoals het artikel zegt:
1

De manier waarop (zoiets eenvoudigs als) een hand die over de huid van een Congadrum gaat,
kan denominale en culturele grenzen transcenderen.[2]
De drumcirkel in de “Church of the Holy Comforter” in Richmond werd opgericht door Regena
Stith. In een interview zei ze:
Een drumcirkel is echt wat het woord aangeeft. Het is een samenkomst van mensen in een cirkel
met drums. Het is werkelijk een oude vorm van expressie. Je beweegt je uit je hoofd”.
Stith ervoer voor het eerst de kracht van drums in de late jaren ’90 tijdens een yoga retraite in Massachusetts. Zij kwam thuis en vertelde haar man: “Ik moet een drum hebben”.[3]
Is de christenheid “wild” geworden of bevinden wij ons in de laatste dagen en is de grote misleiding
onderweg? Waarom kopen belijdende christenen drums om geestelijke ervaringen op te trommelen?
Waarom lezen zij de Bijbel niet die waarschuwt tegen misleidende geesten en leringen van demonen (b.v. 1 Timotheüs 4:1)?
Zal de nieuwe reformatie, gemodelleerd door de emerging church die heidense spirituele ervaringen
promoot en die in staat is je geest uit je hoofd te bewegen, mensen naar de hemel zenden of veeleer
naar de hel? Zal er dan niemand opstaan en een realiteitscontrole eisen?
In de toekomst zullen er nog veel meer manieren komen om de massa’s te verleiden zodat zij gaan
geloven dat zij een mystieke ervaring met God hadden, door de promotie van wegen en middelen
om de goden (i.e. demonen) te contacteren. Zonder Gods genade en de Schrift als onze steun tot
onderscheidingsvermogen, zal het moeilijk worden om niet op het verkeerde pad geleid te worden.
Om standvastig te blijven in het geloof moet men een bijbels geloof hebben dat gebaseerd is op wat
God heeft geopenbaard in Zijn Woord. Anders zal de drumbeat hen die zich nochtans christen noemen op een neerwaarts pad leiden door de “krachtige dwaling” waarvan de Bijbel voorzegt dat ze
zal komen in de laatste dagen (2 Thessalonicenzen 2:11)
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Lees over hetzelfde onderwerp:
Christelijke drumcirkels: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/drumcirkels.pdf
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