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“Mystica Scriptura” 
Een neologisme voor neo-evangelicals 

Bron: Sarah H. Leslie, Larry DeBruyn & Ken Silva, 20-2-2012 

http://apprising.org/2012/02/20/mystica-scriptura/ & http://herescope.blogspot.com/ 

Zie onder: http://www.verhoevenmarc.be/nieuw-evangelicalisme.htm 

Vertaling door M.V. 

 

 
 
Mystiek: Er zijn twee betekenissen: 1) Het streven om een rechtstreekse eenheid te vinden met de 
uiterste werkelijkheid van ‘het goddelijke’. Dit geschiedt door middel van een onmiddellijk aanvoe-
len, inzicht of een ogenblikkelijke verlichting. 2) Een vage speculatie zonder basis. (Francis A. 
Schaeffer - zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf). 
Gerelateerde woorden: mysticus, mystici, mysterieus, mystisch, orphistisch, occult, geheim. 
 
1. De leer dat in de Schrift niet alle dingen duidelijk zijn, noch genoegzaam, noch gelijk duidelijk 

zijn voor iedereen, maar dat Gods Woord moet aangevuld worden met buiten-bijbelse rituelen, 
praktijken en ceremoniën (d.w.z. meditatieve technieken, kunst, dans, drama, chanten, enz.) die 
religieuze gevoelens induceren en wijzigen bij waarnemers en participanten. In een extatische 
staat geïnduceerd door deze middelen, kunnen aanbidders veranderde staten van bewustzijn er-
varen waarvan zij geloven dat ze hen in staat zullen stellen door te dringen in het spirituele mys-
terie dat de menselijke existentie omringt. 

2. De leer dat buitengewoon geestelijk inzicht kan ontdekt worden door het praktiseren van mys-
tiek-spirituele disciplines (b.v. lectio divina, gebedslabyrint, enz.) om diepere betekenissen naar 
boven te brengen in geselecteerde bijbelteksten. Hiertoe praktiseren contemplatieven eenzaam-
heid en stilte met het doel een tabula rasa (lege toestand) van de geest te creëren in welke toe-
stand zij verwachten dat God hen opwindende, frisse openbaringen zal geven. Deze nieuwe in-
zichten worden beschouwd als dat ze geïnitieerden of ingewijden in staat stellen hogere niveaus 
van geestelijk bewustzijn te verkrijgen naarmate ze doordringen in de mysteries van het immen-
se universum waarin de mens leeft, beweegt en zijn bestaan heeft. De zo verkregen geheimenis-
sen zijn persoonlijk en enkel gekend door geïnitieerden. 

3. Als heilige tekst is de Bijbel slechts van betekenis als hij co-existeert binnen de reusachtige ca-
non van interculturele mystieke geschriften van de mensheid doorheen de geschiedenis - een 
leidende canon met inbegrip van mystieke geschriften uit alle religies en uit alle eeuwen, maar 
in het bijzonder deze die voortgebracht werden tijdens de middeleeuwse periode van de christe-
lijke geschiedenis. Zie Inclusiva Scriptura. 
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4. Het Woord van God als incompleet in zichzelf, dat nodig moet aangevuld worden door geeste-
lijke ontmoetingen en ervaringen waarvan men gelooft dat ze de Schrift zullen bekrachtigen, 
verrijken of illumineren (verlichten). Zie Sola Experientia. 

 
Citaten en Illustraties: 

“We’re using the cathedral [St. John’s Episcopal Cathedral in Denver, Colorado] in new ways, 
making it more inviting and even sensual. It’s meant to celebrate and bring alive all the human 
senses. We’re trying to explore new ways of worshiping…. We have what everybody else is 
wanting. We have the theological depth and breadth of a 2,000-year-old spiritual tradition…. 
Yet we also have exploration of new language and religious experience…. We’re trying to ex-
plore new ways of worshiping.”[1] 
“The only way to bring the different Christian traditions together in worship is to tone down 
doctrine and emphasize ceremony and ritual…. Religious ritual without doctrine ultimately be-
comes self-mystification, and points in the same direction as the “religious” use of L.S.D.: to-
ward feeling and “experience” which cannot be interpreted or communicated.”[2] 
“People have been trying to follow God for thousands of years, Christians for the last two thou-
sand years. Maybe somewhere along the line some of them had come up with ways of connec-
ting with God that could help people like me.”[3] 

Noten: 
1. Peter Eaton quoted by Electa Draper, “Finding faith in the wilderness,” The Denver Post, March 3, 2009. 
http://www.denverpost.com/search/ci_11707039. 
2. Harold O.J. Brown, The Protest of a Troubled Protestant (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 
1969): 35-36. 
3. Tony Jones, The Sacred Way: Spiritual Practices for Everyday Life (Grand Rapids, MI: Youth Specialties 
and Zondervan, 2005): 15. 

“Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van 
Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen 
heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heide-
nen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoor-
zaamheid te brengen” (Romeinen 16:25-26). 

 
NOTE: This post is authored by several members of the Discernment Research Group, including Pastor Larry DeBruyn 
and Sarah Leslie, along with Pastor Ken Silva of Apprising Ministries. This is part of a joint project to develop a de-
scriptive vocabulary for the new doctrines, practices and heresies of the emerging evangelical church. 
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