Pete Greig en het 24-7 gevaar
Samengesteld door M.V., 18-12-2013

Wie is Pete Greig?
Pete(r) Greig, medestichter van 24-7 Prayer, verenigde zich met HTB
(Holy Trinity Brompton) in 2008 als Director of Prayer (gebedsleider).
HTB, is een Anglicaanse kerk in Brompton, London. Hier is het dat de
Alpha-cursus1 voor het eerst werd ontwikkeld. Nicky Gumbel, is de pionier van de Alpha course. [1]

Biografie
Het volgende komt uit de 24-7prayer website. [2]
Pete Greig is een auteur, pastor en stichter van “24-7 Prayer”, een internationaal, interdenominationale gebedsbeweging en zending. Pete leidt ook de Emmaus Rd kerk en dient als Director of Prayer
voor HTB en Alpha International.
De 24-7 Gebedsbeweging heeft meer dan de helft van de naties op aarde bereikt, en heeft non-stop,
dag en nacht, gewerkt sinds 1999. Ze heeft een familie van christelijke bedieningen doen ontstaan,
met inbegrip van een Academie, The Prayer Course, 24-7 Ibiza, Prayer Spaces (gebedsruimten) in
Scholen en een internationaal netwerk van zgn. “Boiler Room” gemeenschappen. De vernieuwende
benadering van spiritualiteit en cultuur van 24-7 heeft de aandacht getrokken van de media, van
Rolling Stone tot Readers’ Digest en een Tv-documentaire in het Verenigd Koninkrijk. Pete Greig
predikt en leert over de hele wereld, en hij was co-auteur van verscheidene bestseller boeken, die in
verschillende talen verkrijgbaar zijn:






Red Moon Rising: the Power of Prayer & the Adventure of Faith
God on Mute: Engaging the Silence of Unanswered Prayer
The Vision & The Vow
PunkMonk: New Monasticism and the Ancient Art of Breathing
The 24-7 Prayer Manual

Boeken in het Nederlands:
Dag en nacht
roepen zij tot
God.
Dit is een
vertaling van
Red Moon
Rising.

Handboek voor het 24-7 Gebed. Dit is een
vertaling van The 24-7 Prayer Manual.
Deze boeken werden uitgegeven door uitgeverij
Gideon.[3]
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Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alfa.pdf; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha.pdf;
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alphaNews.pdf; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alpha-oecumene.pdf;
http://www.rejoicenow.nl/page/alpha-cursus-dwaalleer.
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Het 24-7 gebed
In Greig’s visie moeten christenen gebedsruimten inrichten
waarin gedurende een bepaalde periode 24 uur per dag en
zeven dagen per de week mensen bidden tot God. De bidders worden om het uur afgelost. Zijn ervaring is dat dan
bijzondere dingen gebeuren. Hij schrijft: “Misschien wil
God wel tot ons komen met een heerlijk engelenbezoek.
Zulke dingen gebeuren. Misschien schudden de muren van
onze gebedsruimte wel zoals in Jeruzalem. Of misschien zal
hij aan de zachte wanden van je hart schudden, niet met een
donderende stem, maar met de zachte, stille stem die alleen
hoorbaar is voor hen die de storm een serenade toezingen”.[4]
Links: een typische 24-7 gebedsruimte.[5]

Uit “Mare” (Leids universiteitsblad), 21 februari 2013
‘Dikke chilling met God hier’.
‘Het was echt vet om God hier te ontmoeten in de nacht’.
‘Twee uur, wat leek het lang van te voren! Maar tijd met God vliegt voorbij’.
Het is slechts een greep uit de positieve tot extatische reacties die leden van de vier Leidse Christelijke studentenverenigingen in het gastenboek achterlieten na een uurtje quality time met hun
schepper.
‘In het kader van de Connectweek hebben we een 24/7 prayer ingericht’, vertelt afgestudeerd psychologe M.Z. (28). ‘Via internet kunnen leden de speciaal ingerichte gebedsruimte voor een uur
reserveren. Het is de bedoeling dat er de hele week altijd iemand is’.
De gebedsruimte in de bar van NSL2 heeft muren van wit papier. Waren ze een paar dagen eerder
nog leeg en wit, nu staan ze vol met Bijbelteksten, inspirerende gedachten en lieve wensen voor
bekenden én onbekenden. Dat iedereen tot verschillende inzichten komt blijkt uit een papier met
daarop een grote gekleurde watermeloen en de tekst: ‘Het evangelie ontdekken in een watermeloen,
het kan!’ Overal liggen comfortabele kussentjes en dekentjes, in de hoek staan kwasten, verf, een
keyboard en een gitaar … [5]
Commentaar door Lighthouse Trails
Lighthouse Trails schreef er al over in 2006. Hierna een gedeelte uit “ALERT: 24-7 Prayer Rooms
Increasing in North America”, 28-11-2006: [6]
Alhoewel Greig’s boek [24-7 Prayer Manual] en zijn bediening op het eerste zicht op een gebedsbeweging lijken, heeft onderzoek aangetoond dat zowel het boek als de beweging sterk beïnvloed
werden door contemplatieve spiritualiteit en de New Age gedachte. En alhoewel jeugdige mensen over de hele wereld shifts draaien (om te bidden) in Greig’s “boiler rooms” (gebedsruimten),
kunnen zij in iets totaal anders terechtkomen dan bijbels gebed. Als uw jeugdgroep overweegt om
Red Moon Rising (NL: Dag en nacht roepen zij tot God) en 24-7 Prayer (NL: Handboek voor het
24-7 gebed) op hun agenda te plaatsen, kan voorafgaand onderzoek heel veel waard zijn.
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De Navigators Studentenvereniging Leiden (NSL) is een christelijke studentenvereniging uit de stad Leiden, opgericht
op 10 januari 1991. NSL heeft in principe alleen christelijke leden, maar ook niet-christenen zijn welkom op open
avonden, de door eigen leden gegeven Alpha-cursus en de happenings. Wiki.
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Greig verwijst zijn lezers naar het boek van Brennan Manning3, Abba’s Child, voor verdere lezing. Het is in Abba’s Child dat Manning zegt dat dr. Beatrice Bruteau een “betrouwbare gids is
voor het contemplatieve bewustzijn”. Bruteau is de stichter van “The School for Contemplation” en
gelooft dat God binnenin iedere mens is. Zij schreef het boek What We Can Learn from the East
and says (Wat wij kunnen leren van het Oosten): “Wij zijn onszelf bewust geworden als de Zelf die
enkel IK BEN zegt, zonder verder predicaat - niet ‘Ik ben dit’ of ‘Ik heb deze bekwaamheid’. Enkel
ongelimiteerd en absoluut IK BEN”.
Ook zegt Manning in zijn boek: “Als ik Christus vind, zal ik mijn ware zelf vinden, en als ik mijn
ware zelf vind, zal ik Christus vinden”. Thomas Merton geloofde wat Bruteau en Manning hebben
gezegd, dat God binnenin elk menselijk wezen is, en dat we ons daarvan gewoon bewust moeten
zijn. Als Greig zijn lezers vertelt dat zij zich moeten wenden tot Abba’s Child, verwijst hij hen naar
mystieke, panentheïstische zienswijzen van Thomas Merton.
Red Moon Rising (NL: Dag en nacht roepen zij tot God) onderricht lezers in lectio divina4, maar
waarschuwt lezers dat hun “innerlijke fundamentalistische” stem hen kan vertellen dat dit niet bijbels is. Het boek citeert contemplatieve proponenten zoals Leonard Sweet, Brian McLaren en
Henri Nouwen en spreekt over een paradigma- en culturele shift die plaatsvindt in de wereld.
Op de 24-7 Prayer website vind u ook af en toe het gebruik van Labyrinten5.[7]
Doorheen Greig’s site, zijn er artikelen en discussies met betrekking tot monniken, kloosters en
meditatie. Eén artikel, getiteld “The Cross and the Cellar”[8], is geschreven door Morton Kelsey.
Kelsey, een episcopaalse priester, was een sterke verdediger van contemplatieve spiritualiteit en hij
zei: “De meeste New Age praktijken kan je vinden in de diepte van het Christendom…. Ik geloof
dat De Heilige in elke ziel leeft” (A Time of Departing, p. 67. NL. Een tijd van heengaan6).
In een ander artikel zegt Greig dat 24-7 Prayer deel uitmaakt van een “wereldomvattende gebedsexplosie” met inbegrip van de Katholieke Vernieuwingsbeweging, Taizé, IHOP en andere gebedsbewegingen.
De 24-7 Prayer beweging heeft nog een andere bediening: “The Order of the Mustard Seed”.[8]
Gebaseerd op een 18de eeuwse orde wordt van deelnemers gevraagd om een eed af te leggen en
daarna een speciaal vervaardigde ring te dragen.[9] Als we de Mustard Seed website bestuderen
begint zich een helder plaatje te ontvouwen, namelijk dat deze eed een eed is om contemplatief te
zijn. Contemplatieve en occulte concepten, referenties, citaten, enz. vullen de pagina’s van deze
site, zodanig dat het een veel langer artikel zou vergen dan het onderhavige om de diepten van het
bedrog te beschrijven. In één Mustard Seed artikel spreekt Greig zijn bewondering uit voor Henri
Nouwen: “Ik zit stevig in de Henri Nouwen fanclub, verlangend naar grotere spirituele diepte en
opgewonden over ‘Rhythms and Rules of Life’”.[10] Maar deze ritmes en regels zijn gevuld met
mysticisme en geestelijke duisternis. “Regels zijn de hartslag van het leven geweest voor velen van
hen die wij het meest achten”, voegt Greig eraan toe en daarna geeft hij een lijst met contemplatieven met o.a. Thomas Merton en Moeder Theresa (zie haar toespraak: “Contemplatives in the
Heart of the World”). Een “Vision Study Guide” geeft instructies over de geestelijke disciplines met
inbegrip van de stilte en heilige ruimte.
Zoals we aangetoond hebben in de laatste enkele jaren, is deze “culturele shift” die plaatsvindt binnen het Christendom, ondergedompeld in mysticisme en een samengaan van alle religieuze tradities
van de wereld. En wanneer Graig praat over zijn visie van een leger van jonge mensen die een “violent reaction to compromised religion” hebben, dan klinkt dit overeenkomstig Erwin McManus’
“barbarian way”, Teen Mania’s7 “battlecry” en Kids in Ministry’s8 leger van kinderen met bovennatuurlijke neigingen. Het is vreeswekkend een groeiende trend te zien die meer een voorbereiding
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Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zwerversevangelie.pdf.
Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LectioDivina-lijst.pdf.
5
Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/labyrint.pdf.
6
Hier downloadbaar: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf.
7
http://en.wikipedia.org/wiki/Teen_Mania.
8
http://en.wikipedia.org/wiki/Kids_in_Ministry_International.
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lijkt op de Kruistochten dan de taal van Jezus Christus en de discipelen. Koppel dit aan contemplatief mysticisme, en we kunnen een combinatie hebben die onbeschrijfelijke gevolgen zal hebben.
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Lees ook:
Mike Bickle en IHOP: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MikeBickle-RKKmystici.pdf.
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