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Beth Moore

Beth Moore, een Southern Baptist1 die invloedrijk is bij veel evangelische
vrouwen, is ook de contemplatieve toer opgegaan. Zij verenigde zich met
Richard Foster, Dallas Willard, en andere contemplatieven op de Be Still
DVD, die gepubliceerd werd in april 2008, door Fox Home Entertainment. Kort nadat deze DVD op de markt kwam heeft Moore een soort van
herroeping uitgegeven, maar al spoedig trok ze haar herroeping in. In een
verklaring, gepubliceerd op 26 mei 2008, zei Moore’s Living Proof Ministries: “Wij geloven dat eens u de Be Still video hebt gezien u zal erkennen dat er geen probleem is met zijn uitdrukking van de Waarheid”
(http://www.lighthousetrailsresearch.com/bethmoorestatement.htm).

In tegendeel, het feit dat in deze DVD Richard Foster en Dallas Willard [volg deze links] worden
vertoond, is bijzonder problematisch!
Lighthouse Trails heeft de volgende waarschuwing uitgebracht:
“In the DVD, there are countless enticements, references and comments that
clearly show its affinity with contemplative spirituality. For instance, Richard
Foster says that anyone can practice contemplative prayer and become a
‘portable sanctuary’ for God. This panentheistic view of God is very typical
for contemplatives. ... The underlying theme of the Be Still DVD is that we
cannot truly know God or be intimate with Him without contemplative prayer
and the state of silence that it produces. While the DVD is vague and lacking
in actual instruction on word or phrase repetition (which lies at the heart of
contemplative prayer), it is really quite misleading. What they don’t tell you

Be Still DVD

in the DVD is that this state of stillness or silence is, for the most part, achieved through some
method such as mantra-like meditation. THE PURPOSE OF THE DVD, IN ESSENCE, IS NOT
TO INSTRUCT YOU IN CONTEMPLATIVE PRAYER BUT RATHER TO MAKE YOU
AND YOUR FAMILY HUNGRY FOR IT. The DVD even promises that practicing the silence
will heal your family problems. ... THIS PROJECT IS AN INFOMERCIAL FOR CONTEMPLATIVE PRACTICE, and because of the huge advertising campaign that Fox Home Entertainment has launched, contemplative prayer could be potentially introduced into millions of
homes around the world.
“[On the DVD Moore says], ‘... if we are not still before Him [God], we will never truly know
to the depths of the marrow of our bones that He is God. There’s got to be a stillness.’ ... [But is]
it not true that as believers we come to Him by grace, boldly to His throne, and we call Him our
friend? No stillness, no mantra, no breath prayer, no rituals. Our personal relationship with Him
is based on His faithfulness and His love and His offer that we have access to Him through the
blood of Jesus Christ, and not on the basis of entering an altered state of consciousness or state
of bliss or ecstasy as some call it” (“Beth Moore Gives Thumbs Up to Be Still DVD”
http://www.lighthousetrailsresearch.com/bethmoorethumbsup.htm).
In haar boek When Godly People Do Ungodly Things (2002), beveelt Moore de contemplatieve
Rooms-katholieken Brother Lawrence en Brennan Manning aan.
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Van de Southern Baptist Convention: een erg afvallige denominatie. Men weze gewaarschuwd!
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Over Manning zegt ze dat zijn bijdrage aan onze generatie “may be a gift without parallel” (p. 72)
en noemt The Ragamuffin Gospel [NL: Het Zwerversevangelie] “one of the most remarkable
books” (p. 290). Ze waarschuwt haar lezers er niet voor dat Manning nergens in zijn geschriften een
duidelijk getuigenis van redding geeft of een helder evangelie, dat hij regelmatig de mis bijwoont,
dat hij gelooft dat het fout is voor kerken dat homoseksuelen zich moeten bekeren voordat zij leden
kunnen worden, dat hij het gebruik van mantra’s promoot om een gedachteloze staat van stille meditatie te bereiken, dat hij zes maanden van isolatie spendeerde in een grot, en acht dagen per jaar
besteedt aan stille retraite onder de leiding van een dominicaanse non, dat hij de gevaarlijke praktijk
van visualisatie promoot, dat hij erg goedkeurend citeert van New Agers zoals Beatrice Bruteau (die
zegt: “We have realized ourselves as the Self that says only I AM ... unlimited, absolute I AM”) en
Matthew Fox (die zegt dat alle religies naar dezelfde God leiden), en dat hij gelooft in universele
redding, en dat iedereen, inbegrepen Hitler, naar de hemel gaat.
Als Moore werkelijk afstand wil nemen van de contemplatieve beweging, dan zou dat een eenvoudige zaak zijn. Dat zij dan een verklaring uitgeeft waarin zij openlijk afstand neemt van Richard
Foster, Brennan Manning, hun contemplatieve vrienden en hun onschriftuurlijke praktijken. Maar
reken daar beter niet op, beste lezers!
In ongehoorzaamheid aan 1 Timotheüs 2:12 onderwijst Moore in een zondagsschool aan de First
Baptist Church in Houston, Texas. De Schrift zegt:
“Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in stilheid is”.
Volgens dit vers wordt vrouwen in kerken twee dingen verboden: mannen te onderwijzen en over
hen te heersen.
De meetings van Moore worden bijgewoond door mensen uit “every denomination”, omdat zij
“doesn’t get caught up in divisive doctrinal issues” en “steers clear of topics that could widen existing rifts between different streams in the body of Christ” (Charisma magazine, juni 2003). Dit is de
populaire maar onschriftuurlijke “positive-only” oecumenische filosofie die zo behulpzaam is in het
bevorderen van eindtijdse afvalligheid.
Romeinen 16:17 en Judas 3 zijn geboden die algemeen genegeerd worden door populaire oecumenische sprekers, maar ze zullen niet genegeerd worden in het oordeel!
“En ik wek u op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderwijs dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Rom.
16:17)
“Geliefden, terwijl ik mij met alle ijver ertoe zet u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing te strijden voor het geloof dat
eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).
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