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Larry Crabb en Contemplatief gebed 
http://www.lighthousetrailsresearch.com/larrycrabb.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, inlas + plaatjes en voetnoten door M.V. 19-11-2008. Update 14-04-2012 

Larry Crabb en de American Association of Christian Counselors  
leiden christenen naar Contemplatieve Spiritualiteit 

50.000 Leden, maar waar stevenen zij op af? 

In de AACC Ethische Code, is een duidelijke connectie vastgesteld met Richard 
Foster (en zijn spiritualiteit): 
“Although rooted primarily in an orthodox evangelical biblical theology, this Code is also 
influenced (according to the paradigm offered by Richard Foster) by the social justice, 
charismatic-pentecostal, pietistic-holiness, liturgical, and contemplative traditions of 
Christian theology and church history” p. 3, AACC: 
http://www.liberty.edu/media/1118/%5B5975%5DAACC_Christian_Code_of_Ethics.pdf  

De AACC website promoot de volgende auteurs:  
 David Benner  
 John Ortberg  
 Gary Thomas  
 Leonard Sweet  
 Dan Allender (Mars Hill) 

Bovendien had de AACC World Conference 2005 de volgende sprekers: 
 Bruce Wilkinson  
 Larry Crabb 
 David Jeremiah  
 Dan Allender 

 

 

  Uitgeverij Medema geeft  
  van deze psycholoog- 
  dwaalprediker maar  
  liefst 8 boeken uit: 

   - Ik zeg PAPA 
   - 66 LIEFDESBRIEVEN 
   - Zoektocht naar God 
   - De druk van de ketel 
   - Recht uit je ziel 
   - Lichtpunt in het lijden 
   - Gebroken dromen 
   - Verbondenheid 

 
 

Boeken van Larry Crabb 
in het Nederlands, met de 
uitgeverijen, gevonden 
dd. 14-04-2012: 
 
- 8 Medema 
- 6 Novapres 
- 1 Kok 
- 1 Voorhoeve 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/larrycrabb.htm
http://www.liberty.edu/media/1118/%5B5975%5DAACC_Christian_Code_of_Ethics.pdf
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Onderschrijven en promoten Larry Crabb en de AACC contemplatief gebed? 
JA, WIJ GELOVEN VAN WEL 

“Hij [Larry Crabb] reciteert ook inzichten uit een eclectische groep van denkers die hij aanwendde 
om op te komen met zijn model van [spiritual] direction1: Thomas Merton, Eugene Peterson, Fran-
cis Schaeffer, Henri Nouwen, Brennan Manning, Johannes van het Kruis, G. K. Chesterton, Mi-
chael Card, Peter Kreeft, Augustinus, Copernicus, en James Houston”.  
Uit A Shrink Gets Stretched: http://www.christianitytoday.com/ct/2003/005/7.52.html 

Ik zeg PAPA (The Papa Prayer) 
Het boek, The Papa Prayer2 (Integrity Publishers, 2006), snoeft dat dit nieuw 
soort gebed “uw gebruikelijke kijk op gebed zal verpulveren”3 (back cover). De 
auteur, een bestuurslid van het Spiritual Formation Forum, aarzelt niet de lezers 
te laten weten dat, terwijl zijn Papa Prayer iets nieuws is en anders is, hij tegen-
woordig ook contemplatief en centrerend gebed beoefent (die eigenlijk een en 
hetzelfde zijn): 

“I’ve practiced centering prayer. I’ve contemplatively prayed. I’ve prayed li-
turgically....I’ve benefited from each, and I still do. In ways you’ll see, ele-
ments of each style are still with me” (The Papa Prayer, p.9). 

 
Uitgave Medema 

En dan op pagina 22, zegt Crabb:  
“Other forms of relating to God that have unique value in connecting us to Him include con-
templative prayer and centering prayer”.  

Sommigen zeggen dat Larry Crabb eigenlijk niet contemplatief of centrerend gebed bedoelt, dat dit 
slechts een door elkaar halen van definities is. Maar een 2003 Christianity Today artikel  
( http://www.christianitytoday.com/ct/2003/117/51.0.html ) onthult de sympathieën van Crabb voor con-
templatieve spiritualiteit: 

“Christian counselor and popular author Larry Crabb took the trouble to earn a Ph.D. in cli-
nical psychology. But now he believes that in today’s church, therapy should be replaced by 
another, more ancient practice -- spiritual direction”. 

Deze “ancient practice” of “oude praktijk” is dezelfde oude praktijk die Thomas Merton en Thomas 
Keating onderwijzen als contemplatief gebed. Een jaar vóór het Christianity Today artikel uitkwam, 
schreef Crabb het voorwoord voor David Benner’s boek, Sacred Companions:  

“The spiritual climate is ripe. Jesus seekers across the world are being prepared to abandon the 
old way of the written code for the new way of the spirit”. 

Benner’s boek is duidelijk over wat deze “new way” of “nieuwe weg” is wanneer hij praat over een 
nodige “Transformational Journey” in het leven van de christen, en dat sluit de leringen in van 
Meister Eckhart, Thomas Merton, Martin Buber, Richard Foster, Henri Nouwen, Basil Pennington 
en verscheidene anderen, die allemaal een pantheïstische, New Age zienswijze van God promoten.  
Dat Crabb het voorwoord schreef in Benner’s boek, laat geen twijfel over voor zijn affiniteit voor 
dezelfde spiritualiteit. Zijn boek, The Papa Prayer, is geen uitzondering; hij komt er recht voor uit! 
The Papa Prayer is niets meer dan een vereniging van mysticisme en psychologie, en de inzichten 
van deze “revolutionaire” gebedsvorm komen voort uit Crabb’s contemplatieve ervaringen.  

Belangrijke citaten 

“Christian counselor and popular author Larry Crabb took the trouble to earn a Ph.D. in clinical 
psychology. But now he believes that in today’s church, therapy should be replaced by another, 

 
1 Spiritual Direction: zie http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_direction 
2 In de Nederlandse uitgave: “Ik zeg PAPA”, uitgeverij Medema. 
3 Eng: “shatter your view of prayer as it used to be”. 

http://www.christianitytoday.com/ct/2003/005/7.52.html
http://www.christianitytoday.com/ct/2003/117/51.0.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_direction
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more ancient practice - ‘spiritual direction.’ This is one of the classical Christian spiritual discipli-
nes Crabb and others from a wide variety of Protestant, Catholic, and Orthodox backgrounds are 
examining and recommending anew in a biannual journal, Conversations: A Forum for Authentic 
Transformation”. 
-- Chris Armstrong en Steven Gertz  

Larry Crabb verbonden met de contemplatieven:  
“Brennan [Manning] is my friend, walking ahead of me on the path toward home. As I watch him 
from behind, I am drawn to more closely follow on the path, to more deeply enjoy Abba’s love.  
Thanks, Brennan”.  
-- Dr. Larry Crabb ( http://search.barnesandnoble.com/Abbas-Child/Brennan-Manning/e/9781576833346 ). 
PrintScreen:   

 
 

 

Lees verder over de dwalingen van Larry Crabb: 
http://www.psychoheresy-aware.org/crabb12_4.html 

 
Zie ook: Top 100 van proponenten Contemplatief Gebed: 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/top100-contemplatieven.pdf  (met o.a. Larry Crabb) 
 
 
 
 

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