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Er zijn er veel die geloven dat de zgn. emerging church1 een “nieuwe grote daad van God” is. Ik
onderzoek de emerging kerk nu meer dan drie jaar en ik geloof dat de emerging church de aanzet is
van de grote afval2 waarvan Paulus zei dat die zou komen en de laatste dagen zou karakteriseren.
Vandaag vertel ik u waarom.
Toen ik recent in Canada was, zag ik een Tv-programma dat uitgezonden werd vanuit Toronto. De
zender heet: “The Christian Channel”. Eigenlijk was ik een boek aan het lezen en had het geluid
lager gezet. Maar toen ik mijn ogen op het scherm richtte zag ik een man die eruit zag als een hindoe; hij droeg een tulband.
Een ogenblik dacht ik dat dit “christelijke” kanaal op een of andere manier overgeschakeld was naar
een ander station. Maar dat was niet het geval. Toen ik het geluid hoger zette ontdekte ik dat het
uitgezonden programma de emerging church promootte. De man met de tulband was een yogameester. Hij gaf zijn getuigenis. Hij was een Canadees die jaren in India had verbleven, in een
ashram,3 en was een westerse hindoe geworden.
Een yoga-meester die beweerde hindoe te zijn en die geïnterviewd werd op het “Christian Channel”
trok uiteraard mijn aandacht. Hij werd door de gastheer gevraagd hoe het Christendom verrijkt kon
worden door de praktijk van yoga4. Deze westerse hindoe was meer dan gewillig de vraag te beantwoorden. Hij legde uit hoe ademtechnieken, vergezeld van yoga-oefeningen, de lichaamsorganen
helpen hormonen af te scheiden die zijn geest in een veranderde staat van bewustzijn bracht.
Volgend op het interview met de yoga-meester werd er een andere man geïnterviewd. Hem werd
gevraagd wat hij deed op zijn spirituele reis, nu hij deel uitmaakte van de emerging church. Deze
man, een dertiger, was ook meer dan bereid om bij te dragen aan de discussie. Hij zei dat hij lectio
divina5 beoefende. Dit is een monastieke praktijk die uit het verleden ingevoerd werd door Roomskatholieke monniken en priesters.
De man ging door met de beschrijving van zijn ervaring. Lectio divina, zo zei hij, was een manier
om te mediteren over de Schriften. Alhoewel de Bijbel wel spreekt over mediteren over de Schriften, komt lectio divina uit het Oosten. Hij beschreef hoe hij een vers uitpikte, gelijk welk willekeurig vers, en dan het vers repetitief herhaalde tot er een woord dominant werd in zijn geest. Nu hij
een woord had, herhaalde hij dat woord opnieuw en opnieuw terwijl hij staarde naar een object (gelijk welk object) aan de muur. Deze techniek hielp hem blijkbaar om in een “stille toestand” te komen.
Toen hem gevraagd werd hoe deze praktijk van lectio divina eigenlijk werkte, zei deze man die op
zijn emerging church uitstap was, dat hij geen idee had. Alles wat hij wist was dat het werkte en dat
hij in staat was de wereld compleet anders te zien dan ooit tevoren.
Verscheidene anderen met gelijkaardige ervaringen, werden geïnterviewd. Deze emerging church
technieken en ervaringen waren werkzaam en reëel. Aan het eind van het programma deed de gast-
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heer een finale uitspraak. Hij keek recht in de camera en zei: “Dit programma ging over de emerging church. In onze uitstap bestuderen wij de Bijbel als een oude tekst”.
In het ganse halfuur werd de Bijbel nooit geopend, noch werd er naar verwezen. Wat ik u hier beschreven heb is waar de emerging church op afstevent.

Lees verder:
o Lectio Divina - een groot gevaar binnen de jeugdwerking:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lectioDivina.pdf
o Waarom Evangelicals terugkeren naar Rome: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelicalsRome.pdf
o De Emerging Church (Roger Oakland):
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch.pdf
o De Emerging Church nader beschreven:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/emergingChurch4.pdf
o De Emerging Church Beweging - een overzicht en beoordeling ( ):
http://www.internetbijbelschool.nl/htmldoc/emerging.ha.htm
o Een goede uiteenzetting over de Emerging Church ( ; + 10' 45"; ):
http://slaughteringthesheep.wordpress.com/2008/10/07/a-good-expose-on-the-emerging-church/
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