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Men moet zich afvragen, met alle discussies die vandaag gaande zijn in de cultuur van new
age/nieuwe spiritualiteit, en onder christenen die zich naar deze “spiritualiteit” schikken, of
zulke wellustige interesses niet aangeven dat er iets diepers gaande is, iets wat de ware spiritualiteit in de kerk verwoest - Pastor Larry DeBruyn.
Vraagt u zich af waarom Lighthouse Trails artikels brengt over “seksuele spiritualiteit”? Wij geloven dat wat er gebeurt rond Mark Driscoll1, Rob Bell2 (auteur van Sex God ), en vele anderen (inbegrepen
Focus on the Family’s Gary Thomas), een vermomde versie is (misschien in een vroeg stadium) van new age tantra (lees a.u.b. ons artikel over tantra aan het eind van dit artikel).

Mark Driscoll

Rob Bell

Pastor Larry DeBruyn, een toegewijd gelovige aan Christus en Zijn Woord, sprak met Lighthouse
Trails op vrijdag 16 januari. Hij zei ons dat hij enorm bezorgd was over de komende “Entrusted
with the Gospel” 2009 Nationale Conferentie met Mark Driscoll in april, waaraan bekenden deelnemen zoals John Piper, D.A. Carson, Joshua Harris (I Kissed Dating Good-Bye), en Erwin Lutzer.
In het licht van de huidige controverse rond Mark Driscoll’s behandeling van seks en de manier
waarop “seksuele spiritualiteit” zich begint te manifesteren in het hedendaagse Christendom, via de
invloed van contemplatieve spiritualiteit en de emerging church beweging, vroeg pastor DeBruyn
ons om Efeziërs 5:3-16 te plaatsen op ons blog. Hij zei dat hierin Paulus’ waarschuwing staat met
betrekking tot hoe seksuele materies moeten behandeld worden onder bijbelgelovigen in de context
van onze gepaganiseerde3 cultuur. Bovendien behandelt pastor DeBruyn’s driedelige artikel “Spirituality & Sex” (zie achteraan dit artikel) bepaalde aspecten van dit onderwerp.
Wij hopen dat u volgend Schriftgedeelte zult willen lezen, en ook de links achteraan zult volgen.
“Maar hoererij [Grieks: porneia, vanwaar ons woord pornografie] en alle onreinheid [Grieks: akatharsia, in
het NT frequent geassocieerd met immoraliteit; zie Rom. 1:24] of hebzucht, laten die onder u absoluut
niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en grappenmakerij [wegens de context gerelateerd aan vuile moppen die voortkomen uit porneia en akatharsia], die
onbehoorlijk zijn, maar veelmeer past dankzegging.
Want dit moet u weten, dat geen enkele hoereerder [Grieks: pornos] of onreine [Grieks: akathartos] of
hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van
God.
Laat niemand u verleiden met loze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over
de kinderen van de ongehoorzaamheid.
Wees dan hun metgezellen niet.
Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het
licht (want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid),
beproevend wat de Heere welbehaaglijk is.
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
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Mark A. Driscoll (geb. 1970) is een Amerikaans pastor en auteur. Medestichter en prekende pastor van Mars Hill
Church in Seattle, Washington (≠ kerk Rob Bell!). Zie verder http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Driscoll.
2
Robert “Rob” Bell (geb. 1970) is een bestseller auteur, spreker. Stichtende pastor van Mars Hill Bible Church, in
Grandville, Michigan (≠ kerk Mark Driscoll!). Zie verder http://en.wikipedia.org/wiki/Rob_bell.
3
Gepaganiseerd: heidens geworden.
1

Want het is zelfs schandelijk te vertellen wat heimelijk door hen gedaan wordt.
Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat
openbaar maakt, is licht.
Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten.
Zie dan toe, hoe u voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, en gebruik de tijd
goed, omdat de dagen boos zijn” - Efeziërs 5:3-15
Lees a.u.b. volgende artikelen ( ):
) “Spirituality and Sex” door Larry DeBruyn - Deel een, en Deel twee, en Deel drie.
) Sexpert Pastor Mark Driscoll is Told, ‘Enough is Enough’ door Ingrid Schlueter.
) Evangelical Pastors Questioned for Highlighting Seattle’s R-Rated Pastor at National Conference door Cathy Michels.
) Tantra Sex: Evangelicals Catching Up with New Agers? door Caryl Matrisciana.
) Ted Haggard Story Will Raise Serious Questions For All door Deborah Dombrowski (een persoonlijk verslag).
) Evangelical Minister Goes Hardcore in Seattle: Mark Driscoll and Mars Hill.
) Mark Driscoll promoting Contemplative door Lighthouse Trails.
) Driscoll’s Vulgarity draws media attention door Baptist Press.
) Driscoll’ Vulgarity door Lighthouse Trails
) http://www.apologeticsindex.org/789-mark-driscoll
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