Mike Bickle van IHOP wil boek over katholieke
mystici als “handleiding voor IHOP-KC”
http://mywordlikefire.com/2011/07/29/mike-bickle-of-ihop-wants-book-about-catholic-mystics-tobe-manual-for-ihop-kc/, 29-7-2011
Vertaling, voetnoot en plaatjes door M.V.

Mike Bickle

Veel van de literatuur die verkocht wordt middels de online FORERUNNER Boekhandel van het “International House Of Prayer”
(IHOP), geeft een contemplatieve invloed aan. Eén zo’n boek dat
aangeboden wordt is Fire Within (zie https://store.ihopkc.org/firewithin/dp/83 ) geschreven door Pater Thomas Dubay. IHOPstichter Mike Bickle zegt: “Ik wil dat dit boek de handleiding
wordt voor IHOP-KC 1”.[1]

Dit werk wordt dus wel erg sterk aangeprezen door Mike Bicle. De volledige titel van het boek is
Fire Within: St. Teresa of Avila, St. John of the Cross, and the Gospel–On Prayer. Ongelofelijk,
Bickle’s “handleiding” gaat over katholieke, contemplatieve mystici! Ook te koop via de website
zijn boeken door en over Johannes van het Kruis, Theresa van Avila, en zelfs Madame Guyon.
Een ander boek dat aangeboden wordt is The Forgotten Desert Mothers, van Laura Swan. Swan
schrijft: “We beginnen ons te ontdoen van oude wegen en gaan op zoek naar nieuwe wegen om te
communiceren met God. Ons gebed wordt volwassen en neemt nieuwe vormen aan”.[2] En wat zijn
deze nieuwe vormen? Swan zegt: “centrerend gebed, lectio divina, christelijke meditatie, Taizé, en
het goddelijk officie zijn alle gewenst. Gebed beweegt ons naar het eenvoudige: dikwijls stil zitten
voor het Goddelijke - in contemplatief of centrerend gebed - is alles waartoe wij ons gedreven voelen”.[3]
Richard Foster’s Celebration of Discipline is er te koop, zoals ook Clowning in Rome en The Way
of the Heart door Henri Nouwen.
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IHOP-KC = International House of Prayer of Kansas City. Het werd gesticht door Mike Bickle.
http://en.wikipedia.org/wiki/International_House_of_Prayer.
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Ook James Goll’s Dream Language kan gekocht worden via de IHOP boekhandel. Volgens de productomschrijving: “Na eeuwen van veronachtzaming heeft de kerk het rijk van de dromen en visioenen herontdekt als een legitieme oprijlaan voor het ontvangen van goddelijke openbaring”.[4]
Goll is ook contemplatief. In zijn studiegids over Consecrated Contemplative Prayer, schrijft Goll:
Ik wil mijn dank uitdrukken aan onze Heer voor de geschriften van Richard Foster”.[5]
Ik tracht IHOP-adepten niet erger voor te stellen dan nodig, maar is het mogelijk dat Bickle’s
vreemde interpretatie van zekere bijbelpassages het gevolg is van contemplatief gebed? Vergis u
niet: contemplatieve praktijken kunnen iemands theologie veranderen of bepalen!
In een audioboodschap uitte Mike Bickle blijkbaar een groot enthousiasme voor contemplatief gebed. Jocelyn Andersen heeft bepaalde dingen opgetekend van wat gezegd werd, en dat kan u hier
vinden: http://hungryheartsministries.com/id419.html. Kim Olsen van DiscernIt heeft IHOP’s promotie van contemplatief gebed hier weergegeven: http://kimolsen.wordpress.com/2008/08/04/ihopopenly-promotes-contemplative-prayervisualization/.
Wij zijn verwikkeld in een oorlog. Door contemplatieve praktijken heeft een valse christus, en eigenlijk vele valse christussen, een open deur om te bedriegen en te misleiden.
Hier ons laatste artikel: Mike Bickle of IHOP-KC instructs followers on contemplative prayer:
http://mywordlikefire.com/2011/10/28/mike-bickle-of-ihop-kc-instructs-followers-oncontemplative-prayer/
Eindnoten:
1. https://store.ihopkc.org/fire-within-(8987026310:898702631:9780898702637)/dp/83 [Go to
IHOP-KC Forerunner Bookstore and type in: Fire Within).
2. Laura Swan, The Forgotten Desert Mothers, pg. 160:
http://books.google.be/books?id=l2ZT2wJC92UC&q=pg.161&redir_esc=y#v=onepage&q=centerin
g%20prayer&f=false.
3. Ibid., pg. 160.
4. http://store.ihopkc.org/store/product/6275/Dream-Language/.
5. http://www.encountersnetwork.com/pdf/free_downloads/contemplative_prayer. pdf.
Lees over contemplatieve spiritualiteit:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatie-vs-christendom.pdf
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief2.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/top100-contemplatieven.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/top50-contemplatieven.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatievestilte.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatievestilte2.pdf
http://www.toetsalles.nl/htmldoc/contemplatievebeweging.ha.htm
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/contemplatief3.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MinderhoudJan.pdf
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