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Richard Foster’s Contemplatief Gebed  
of Contemplatieve Terreur? 

Roger Oakland, http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17397 , 19-5-2015 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatje, inlassen en voetnoten door M.V. 

 

Richard Foster, (1942 -) Quaker, “Peetvader” van Contemplatief gebed. Auteur van “Cele-
bration of Discipline (Het nieuwe leven) en andere boeken. Beveelt contemplatief gebed aan 
maar waarschuwt dat het gevaarlijk is. Citaat: 
“Ik wil ook vooraf een woord van waarschuwing geven. In de stille contemplatie van God drin-
gen wij diep door in het geestelijke rijk, en er is zoiets als bovennatuurlijke gidsing … Terwijl de 
Bijbel ons hierover niet veel informatie geeft, zijn er verschillende klassen van geestelijke we-
zens, en sommigen van hen werken beslist niet samen met God en Zijn wegen! … Maar voor 
nu wil ik u aanmoedigen beschermende gebeden te leren en te praktiseren”. 

 

Proponenten van contemplatief gebed zeggen dat het doel van contempla-
tief gebed een afstemmen is op God om Zijn stem te horen. Maar, Richard 
Foster beweert dat beoefenaars moeten oppassen. Hij geeft toe dat in con-
templatief gebed “wij diep door het geestelijke rijk dringen” en dat dit 
soms niet Gods rijk is alhoewel het “bovennatuurlijk” is. Hij geeft toe dat 
er geestelijke wezens zijn en dat op voorhand “beschermende gebeden” 
zouden moeten opgezegd worden tot het effect dat “alle duistere en boze 
geesten nu moeten vertrekken”.[1] Waar in de Schrift vinden we zulke 
gebeden?  
Ik vraag me af of al deze christenen die nu contemplatief gebed beoefenen wel Fosters advies vol-
gen. Maar of zij dat nu doen of niet, zij hebben zich geplaatst op een weg van geestelijke schade. 
Nergens in de Schrift wordt van ons gevraagd om een gebed op te zeggen ter bescherming voordat 
wij bidden. Het feit dat Foster erkent dat contemplatief gebed gevaarlijk is en de deur opent naar de 
gevallen geestenwereld, is erg onthullend. Men wil bidden tot de God van de Bijbel, maar in plaats 
daarvan bereikt men demonen! Misschien zou contemplatief gebed beter “contemplatieve terreur” 
genoemd worden. 
Terwijl Richard Foster herhaaldelijk zei dat contemplatief gebed voor iedereen is, spreekt hij zich-
zelf tegen wanneer hij zegt dat het enkel geschikt is voor een selecte groep en niet voor de “novice” 
(beginneling).[2] Hij zegt dat niet iedereen gereed en uitgerust is om te luisteren naar Gods stem 
middels de “all embracing silence” (alles omvattende stilte).[3] 
Dit is verbazingwekkend. Foster geeft toe dat contemplatief gebed gevaarlijk is, en mogelijk de 
participant in het demonische rijk brengt, maar hij geeft een disclaimer die zegt dat niet iedereen er 
klaar voor is. Mijn vraag is: wie is er klaar voor, en hoe zullen zij weten dat zij er klaar voor zijn? 
Wat te zeggen van de jonge mensen in de emerging church beweging? Zijn zij er klaar voor? Of 
gaan zij de demonische veranderde staten van bewustzijn binnen zonder het te beseffen? Gezien 
Foster’s bevestiging van het gevaar, brengt hij veel schade toe wanneer hij zegt: “Wij zouden alle-
maal, zonder schaamte, moeten binnengaan in de school van contemplatief gebed”.[4] 
Foster’s implicatie dat sommige vormen van contemplatief gebed veilig zijn is een verschrikkelijke 
misvatting. Geen enkel soort van contemplatief gebed is bijbels, noch veilig. Zelfs de meest ervaren 
‘christelijke’ mystieke leiders hebben bewezen vatbaar te zijn voor de demonische aantrekkings-
kracht van contemplatief gebed. Thomas Merton zei, aan het eind van zijn leven, dat hij de beste 
boeddhist zou willen zijn als maar kan. Henri Nouwen zei aan het eind van zijn leven dat alle we-
gen naar God leiden. Dit was de geestelijke vrucht van hun levens na jaren van beoefening van 
mystiek gebed. 
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Thomas Merton, (1915-1968) wijlen Rooms-katholieke monnik en mysticus, geloofde dat er vele we-
gen zijn naar God. Oosterse stijl meditatie, de godheid woont in alle dingen en in alle mensen. Citaten: 

“Ik zie geen contradictie tussen boeddhisme en christendom … ik neem me voor een zo goed moge-
lijke boeddhist te worden als ik kan”. 

“Het is een heerlijke bestemming een lid te zijn van het menselijke ras … Als zij [mensen] zich maar 
eens konden zien zoals zij werkelijk zijn … Ik denk dat het grote probleem zou zijn dat we neer zouden 
vallen en elkaar zouden aanbidden … In het centrum van ons wezen is er een punt van nietsheid dat niet 
geraakt is door zonde en illusies ... Dit kleine punt … is de pure heerlijkheid van God in ons. Het is in 
iedereen”. Conjectures of a Guilty Bystander - http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf 

 
Henri Nouwen, (1932-1996) wijlen Rooms-katholiek priester, doceerde in Harvard, Yale, promootte 
vele mystici en filosofen uit oosterse religies. Citaten: 
“Vandaag geloof ik persoonlijk dat vermits Jezus de deur kwam openen van Gods huis, alle menselijke 
wezens door die deur kunnen stappen, of ze nu van Jezus afweten of niet. Vandaag zie ik het als mijn 
roeping om elke persoon zijn of haar eigen weg tot God te laten claimen”. Sabbatical Journey, p. 51, 
1998. 

“De stille herhaling van een enkel woord kan ons helpen met de geest af te dalen in het hart … Deze 
manier van simpel gebed … stelt ons open voor Gods actieve aanwezigheid”. 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf 

 

In relatie tot mysticisme en contemplatief gebed, is de belangrijkste vraag of het rijk van de stilte al 
of niet Gods rijk is of dat van Satan – licht of duisternis. De Bijbel vertelt ons dat Satan erg bedrieg-
lijk is, en dat wat vaak goed lijkt kan helemaal niet goed zijn: 
“En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bij-
zonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar 
hun werken” (2 Korinthiërs 11:14-15). 
Het woord occult betekent verborgen of geheim. Er zijn twee connotaties hierbij.  
Het eerste concept betreft de beoefening van deze praktijken zelf. Doorheen de menselijke geschie-
denis werden mystieke praktijken beoefend door slechts een klein aantal personen. De termen esote-
rie en arcaan1 worden vaak gebruikt om aan te geven dat deze praktijken traditioneel verborgen zijn 
geweest. Occulte methodes houden meestal het gebruik van veranderde staten van bewustzijn in, 
geïnduceerd door een verlengde focus op en repetitie van een woord of frase – een praktijk die gro-
tendeels onbekend was voor velen … tot vandaag! 
Een tweede, en misschien belangrijker concept, is dat achter de fysische wereld een verborgen reali-
teit ligt, en we kunnen interacteren en een relatie hebben met dit verborgen geestelijke rijk. Beoefe-
naars van occultisme, in elk tijdperk en elk land, zijn het eens dat alles van de schepping met elkaar 
verbonden is, en dat God in alles van de schepping is – dus is alles God [zie pantheïsme / panenthe-
isme]. Deze twee definities vatten occultisme goed samen. De contemplatieve gebedsbeweging 
komt precies overeen met deze aspecten van occultisme. 
Het is om deze reden dat ik in Faith Undone een heel hoofdstuk wijdde aan contemplatieve spiritua-
liteit. Mystieke praktijken zijn de kerk binnen gegaan middels de oude ‘christelijke’ mystici, en ze 
zijn de drijvende kracht geworden van de emerging church2. 
 
Eindnoten: 
1. Richard Foster, Prayer: Finding the Heart’s True Home (Harper: San Francisco, 1992, First Edition), p. 157. 
2. Ibid., p. 156. 
3. Ibid. 

 
1 Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, geïnitieerden toegankelijk is, dit in tegenstelling 
tot exoterie, waarvan de kennis voor iedereen verifieerbaar en toegankelijk is. Esoterisch, occult en arcaan hebben 
gelijkaardige betekenissen, en in de meeste contexten zijn de drie termen onderling verwisselbaar. (Wiki) 
2 Zie over proponenten van de emerging church ook : http://www.verhoevenmarc.be/cartoons6.htm#willard  
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4. Richard Foster, Celebration of Discipline (San Francisco, CA: Harper & Row, 1978 edition), p. 13. 

 

 

Lees verder  
Over Contemplatief gebed, Spiritual Formation/Spirituele Vorming en Spirituele Disciplines: 

o http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm  
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