Opgepast voor het zwaar afvallige ABC & DAI:
Emerging Church!
M.V. 3-1-2009. Update 11-1-2009
Oproep: Ieder die meer informatie heeft over ABC-Ministries, of die ervaringen heeft opgedaan
met hun praktijken, is hoogst welkom met zijn/haar verhaal. Graag zou ik dit artikel hiermee uitbreiden (uiterste discretie gewaarborgd).
_____________________

Wie of wat is ABC Ministries?
Link voor België: http://www.abcministries.be/index.php?id=310.
Adres: Sint Jansbergsesteenweg 97, B-3001 Heverlee, info@abcministries.be.
Deze organisatie is de weg van de Emerging Church1 ingeslagen. Dit is een gevaarlijke en onbijbelse leer en deze organisatie vormt een bedreiging van onze plaatselijke christelijke gemeenten. Hun
doel is de dwaalleer van de Emerging Church de christelijke gemeenten binnen te loodsen door
middel van leiderschapscursussen voor leiders en jonge mensen. Zo propageren zij Spiritual Formation, een andere naam voor contemplatieve spiritualiteit. Boeken van Henry Nouwen moeten
gelezen worden.
Op hun website linken zij o.a. naar dwaalprediker Brain McLaren. Zie verderop.
Zij maken deel uit van de koepelorganisatie “Development Association International” (DAI).
Deze organisatie werkt ook samen met Willowcreek Association Belgium.
Zie hierna de partners van DAI-België:

http://www.daintl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=227&lang=en
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Uit Wikipedia : “De emerging of emergent church movement (VS) is een controversiële, 21ste eeuwse christelijke
beweging die in het bijzonder de onkerkelijken tracht te engageren die leven in postmoderne en postkoloniale culturen.
Proponenten noemen de beweging een “emerging conversation” (opkomende conversatie) om de nadruk te leggen op
haar zich ontwikkelende en gedecentraliseerde natuur. Een algemene karakteristiek is het concept van missionair leven
waar christenen uitgezonden worden in de wereld om een zegen te zijn waar zij zich ook bevinden. Verhalende presentaties van het geloof en de Bijbel, zowel als het gebruik van multimedia, internet en weblogs zijn populair bij deze predominante jongere generatie christenen. De nadruk op dialoog staat een genereuze openheid toe naar een pluraliteit van
bijbelinterpretatie, met vermijding van een dogmatische interpretatie en theologie …”.
Uit Wikipedia : “De emerging church movement is een christelijke beweging die opkwam eind 20ste en begin 21ste
eeuw, waarbinnen ernaar wordt gestreefd om het Koninkrijk van God gestalte te geven binnen de plaatselijke tijd en
cultuur in navolging van Jezus Christus. Er bestaat tot op heden geen nederlandstalige algemeen gebruikte equivalent
voor de term ‘emerging church’, alhoewel men in de literatuur de letterlijke vertaling ‘opkomende kerk’ kan aantreffen,
en dus wordt in dit artikel de engelse term gehandhaafd …”.
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Op de ABC links-pagina, http://www.abcministries.be/index.php?id=317, vinden we dit:
Onder “Organisatorisch”:
“Development Associates International (DAI) is onze internationale koepelorganisatie”.
Onder “Nieuw Kerkzijn”:
“Daarnaast zijn er specifiekere sites die zich specifiek bezig houden met de relatie tussen de
kerk en het postmodernistische gedachtengoed: Emergent is een voorname Engelse organisatie
in deze vraagstukken, met als boegbeeld Jason Clark”.
“Brian McLaren is een van de voornaamste schrijvers in de emerging church context”.
“Filip de Cavel* is het aanspreekpunt voor emergent in Vlaanderen. Emergent is een informeel
platform voor christenen met verantwoordelijkheden die binnen een veilige omgeving met elkaar willen nadenken over de koers van de kerk en theologie binnen een postmoderne cultuur”.
* Lees over Filip de Cavel op de ETF-conferentie dd. 12-4-2008 - inzending van een lezer n.a.v. dit
artikel: EFT: Postmodern? (ETF = Evangelische Theologische Faculteit Leuven)
De website van DAI is http://www.daintl.org/index.php/. Voor België:
http://www.daintl.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=82&lang=nl

Lees voor verdere informatie:
Pas op voor Brian McLaren: DOC of PDF
Brian McLaren e.a. spreken de Verzoeningsleer tegen: DOC of PDF
De Emerging Church: DOC of PDF
De Emerging Church nader beschreven: DOC of PDF
Hoe merken we dat de “Opkomende Kerk” in onze kerk Opkomt: DOC of PDF
De Emerging Church Beweging - een overzicht en beoordeling (A.P. Geelhoed)
Een vriend zijn van zondaars, Hoe?: DOC of PDF
Multi-zintuiglijke aanbiddingspraktijken nemen toe: DOC of PDF
Tony Jones - Emerging Church leider: DOC of PDF
Een goede uiteenzetting over de Emerging Church (Externe link; + 10' 45")
Ketterse uitspraken van Emerging Church icoon ROB BELL ( 09' 19")
Henry Nouwen en de weg tot God (A.P. Geelhoed)
De vloedgolf van “Spiritual Formation”: DOC of PDF
Verschuiving naar Contemplatieve Spiritualiteit: DOC of PDF
De Kerk van het Volk - over het fenomeen Willow Creek: DOC of PDF
Are Emerging Church Critics Too Critical? (Roger Oakland)
http://www.seekgod.ca/global.htm: link met het afvallige Eastern College
http://watch.pair.com/toc-ct.html: link met het afvallige Christianity Today

E-mail:

verhoevenmarc@skynet.be

Homepage:

www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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