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LTRP Noot:
Met betrekking tot het volgende nieuwsbericht van Christian News Network, hebben we een clip
van de “christelijke” band in kwestie: http://www.youtube.com/watch?v=jLg118JfEWE.
Daarnaast hebben we een andere link naar de band terwijl ze een “christelijke” song brengen:
http://www.youtube.com/watch?v=SvadaaQGkP0.
Dit is de toestand waar het hedendaagse christendom is beland!
Wij hebben ook andere artikels gebracht over andere “christelijke” musici die aangewend worden
door evangelische kerken. Bijvoorbeeld, twee contemplative/emerging promotende groepen met de
naam “Gungor and David Crowder” http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=9848 zijn
dikwijls opgetreden in Calvary Chapel churches.

“NeedtoBreathe” imiteren vrouwen

PHILADELPHIA – Vragen zijn opgekomen over de beslissing van Greg Laurie’s Harvest Crusade om een band te inviteren wiens leden gekleed als vrouwen voor Halloween een evangelisch evenement te brengen, verleden weekend
NEEDTOBREATHE is een meervoudige Dove Award-winning band van South Carolina, en ze is
samengesteld door de broers Bear en Bo Rinehart, die in de kerk opgroeiden als kinderen van de
predikant. Alhoewel initieel openlijk christen, beschouwt de groep zich nu als een crossover band,
wat betekent dat zij zingen voor zowel de kerk als de seculiere wereld, en zij houden hun songteksten voor het grootste deel niet-religieus.
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Getekend voor Atlantic and Sparrow Records, bracht NEEDTOBREATHE zijn eerste album,
Daylight, uit in 2006. Hun song “Signature of Divine (Yahweh)”, van hun tweede album, The Heat,
werd genomineerd voor de “Rock/Contemporary Recorded Song of the Year” in 2008, en het volgende jaar, namen ze de award van “Rock/Contemporary Song of the Year” mee naar huis voor
“Washed by the Water”, een song over de doop.
NEEDTOBREATHE’s derde album, The Outsiders, uit 2009, bracht een song met de titel “Girl
Named Tennessee”, een seculiere tune die spreekt over verliefd worden op een meisje op de dansvloer …
Verleden jaar verscheen NEEDTOBREATHE op de Late Night with Conan O’Brien op Halloweennacht. De opgenomen uitzending bracht de band die een song “Girl From Tennessee” brachten -maar allen gekleed als vrouwen. De mannen beslisten zich te kleden als sommige van de populairste vrouwelijke musici van Tennessee: Taylor Swift, Dolly Parton, Tina Turner, Reba McEntire en
Minnie Pearl. Klik hier: http://christiannews.net/2013/10/01/harvest-crusades-invite-to-crossoverband-who-dressed-like-women-questioned/ om het hele artikel te lezen.

Zie over Greg Laurie:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Greg-Laurie.pdf
Zie verder over moderne muziek in de kerk:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/moderne-muziek.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ModerneMuziek_versie25-2-08.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/muziek_in_de_kerk.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rockmusici-mediums.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rock.pdf
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