Het Enneagram: heeft dit een plaats
in het Christendom?
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Definitie van een Enneagram:
“Systeem van spirituele psychologie gebaseerd op een oude [islamitisch mystieke] typologie
van negen persoonlijkheidstypes of primaire rollen met de erkenning van iemands type, te vergelijken met een ‘spiritual awakening’ [geestelijk ontwaken]”.1

Recent ontving Lighthouse Trails talloze vragen van lezers betreffende het Enneagram, omdat het
gebruikt wordt in hun kerken of door christenen die zij kennen. Hieronder posten wij verschillende
dingen die we hebben bijgehouden met betrekking tot het Enneagram. Wij hopen dat ze voldoende
informatie bieden opdat gelovigen weg blijven van het Enneagram. Het eerste item is een brief aan
de redacteur die we een paar jaar geleden hebben ontvangen en die het probleem helpt te illustreren.
Beste Lighthouse Trails:
Ik wilde u schrijven over een ander voorbeeld van kerkleiderschap dat new age methoden omarmt. Recent postte een kennis op Facebook een link naar een Enneagram-kaart en deelde
vreugdevol haar [Enneagram]nummer mee en moedigde anderen aan om haar te contacteren als
zij meer wensten te weten over het Enneagram. Wat me het meest zorgen baarde is dat deze
kennis de vrouw is van een pastor van een jonge maar snel groeiende kerk in onze omgeving.
Alhoewel niet vertrouwd met het Enneagram wist ik dat het mystieke/new age oorsprongen
heeft. Het brak mijn hart dat een vrouw van een pastor zoiets wilde aanmoedigen. Een dag na
haar post, en na zelf onderzoek gedaan te hebben, richtte ik me privé tot haar met betrekking tot
de oorsprongen van het Enneagram. Ik bemoedigde deze vrouw dat Gods Woord genoegzaam
is, en dan hoopte ik op een vriendelijk antwoord.
Haar antwoord kwam snel en was inderdaad vriendelijk, maar zij verdedigde hun gebruik van
het Enneagram door te verklaren hoe zij verscheidene bronnen hebben opgezocht die het Enneagram koppelt aan de Evangelie en dat zij het in veel opzichten gebruikten zoals Myers-Briggs2
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https://web.archive.org/web/20130511035112/http://www.experiencefestival.com/a/Enneagram_system/id/75516
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“De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te
classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van
theorieën van Carl Gustav Jung” (Wiki).
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of een ander persoonlijkheidstype van systeem om meer te leren over elkander om zo mekaar op
te bouwen.
Het is droevig te zien hoe zoveel new age ideeën de conservatieve kerk binnenkomen. Iemand,
ergens, wikkelt er een attractieve verpakking rond en labelt ze als “christelijk”. En de jonge,
hippe, “relevante” kerkleiders nemen dat gretig aan. Alle onderscheidingsvermogen vliegt het
venster uit. Voor wie wél onderscheidt is het zowel droevig als frustrerend.
Ik antwoordde deze pastorsvrouw terug en daagde haar vriendelijk maar ferm uit: Waarom iets
gebruiken dat de deur opent naar het mystieke/occulte type van praktijk, die zoekenden of jongin-het-geloof zijnde gelovigen, zouden kunnen gaan exploreren?
Daarop kwam nooit een reactie.
Dit is een volgende herinnering aan het feit dat Satan de meester is van bedrog en verwarring.
Hoe kan men de kerk beter verwoesten door op “onschuldige” wijze dingen te introduceren die
“onschadelijk” lijken? Zowel kerkleiders als andere gelovigen moeten moedig zijn om anderen
te waarschuwen tegen deze praktijken en ze onverdeeld af te wijzen.
Sincerely ___________
Uittreksel van een artikel geschreven door Mike Oppenheimer:
Het Enneagram beweert een ingangspunt te zijn voor diepe persoonlijke genezing en vernieuwing.
Het is een psychologisch en spiritueel systeem voor hoger bewustzijn. Het zou ons helpen de persoonlijkheidstypes en de verschillen in elkander te begrijpen, en dat zou niet-noodzakelijke conflicten reduceren (iemand veranderen in een toleranter persoon). Wij kunnen onze gewoonten veranderen door onze eigen waarnemer te zijn over hoe we denken, en te gaan van onbewust gedrag naar
bewust gedrag. Dit wordt gedaan door een reeks van onderzoekende vragen die een “persoonlijkheidsprofiel”-vragenlijst genoemd wordt, waardoor iemand leert wat zijn of haar type is.
Het Enneagramsymbool is een negenpuntige sterachtige figuur. De negen lijnen omvatten een gelijkzijdige driehoek en een vertekende zeshoek binnenin een cirkel. Dit is een new age achtige mandela, een mystieke poort naar persoonlijkheidsclassificatie. De tekening is gebaseerd op een geloof
in de mystieke karakteristieken van de nummers 7 en 3.3
Uittreksel van een artikel van Ed Hird: Enneagram en het Occulte:
Gurdjieff’s werk leidde tot de vorming van de new age cult, Arica, gesticht door zijn discipel Oscar
Ichazo. Het was Ichazo en zijn collega Claudio Naranjo die samen in de jaren (19)60 het Enneagram ontwierpen als een indicator van persoonlijkheid, in zijn huidige vorm. Naranjo fuseerde het
Enneagram met 9 van Freud’s 10 persoonlijkheids-verdedigingssystemen …

Barbara Metz4, SND, en John Burchill5, OP, bevelen het Enneagram aan als een manier van “kything prayer” beoefenen. Kything Prayer kan gedaan worden met elke andere persoon, aanwezig of
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Zie: https://www.sndden.org/gospel-reflections-authors/sister-barbara-metz/ .
Zie ook https://edhird.com/tag/barbara-metz/ . SND = Sisters of Notre Dame de Namur.
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afwezig, dood of levend, wiens Enneagramlezing ‘zich beweegt tegen uw numerieke pijlen’. De
sleutel is “laat uw centrum zichzelf vinden binnen de persoon met wie u kything beoefent” en
“Beeld uzelf in binnen de andere persoon”. Een alternatieve vorm van Eneagram-kything is “de
andere persoon zijn geest uitnodigen in zichzelf”. Men kan zich de vraag stellen hoe toepasselijk het
is voor christenen de geesten van de doden in zichzelf uit te nodigen. Dit glijdt af naar occulte
channeling/mediamieke praktijken die duidelijk verboden worden in de Schrift. Is het voldoende
voor Enneagram-verdedigers zoals Jim Scully of Pecos Abbey te zeggen “dat ‘occult’ en ‘satanisch’
geen synoniemen zijn?” God leerde me in 1979 dat het grootste probleem voor de kerk in de jaren
(19)90 het bedrog zou zijn van intergeloofs-syncretisme6. Het is tijd voor ons als christenen om te
ontwaken en berouw te hebben over onze syncretistische vermenging van Christus met het occulte,
van goed en kwaad, van waarheid en bedrog, van licht en duisternis. “Gurdjieff and the Enigmatic
Enneagram” door Ed Hird, Anglican Renewal Ministries of Canada.7
Een artikel van The Berean Call: Bent u mijn type? Het Enneagram
slaat aan bij christenen
Het Enneagram kwam naar de Verenigde Staten in de jaren (19)70, waar het initieel aansloeg bij
katholieke seminaristen en priesters en een instrument werd voor “Spiritual Formation”8.
In zijn huidige vorm omvat het Enneagram negen persoonlijkheidstypes, of nummers, geïllustreerd
door een negenpuntige meetkundige figuur. (De term Enneagram komt van de Griekse woorden die
“negen” en “tekening” of “figuur” betekenen). Elk, op zijn slechtst, is verbonden met een van de
dodelijke zonden – plus nog twee bijkomende trekken die bijgevoegd zijn.
Iemands “type” wordt gedetermineerd door zelfonderzoek; het doel om uzelf beter te begrijpen –
zoals uw sterkten, zwakheden en neigingen – en die van anderen.
Maar dit is niet zo modern als het klinkt, of zo vreemd voor het Christendom als we zouden denken.
In feite traceren sommigen het Enneagram tot bij een vierde-eeuwse christelijke monnik en asceet
genaamd Evagrius9, wiens leer later de vorming beïnvloedde van de zeven dodelijke zonden, volgens Cron en Stabile10. Anderen detecteren elementen van het Enneagram binnen het Soefisme en
Judaïsme.11

o Eerder verscheen over het Enneagram: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/enneagram.pdf.
o Andere kritiek op het Enneagram: https://stichting-promise.nl/waarzeggerij/enneagram.htm
& http://www.skepsis.nl/enneagram.html.
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Syncretisme: “Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder
dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt” (Van Dale).
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Spiritual Formation/Geestelijke Vorming: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/spiritual_formation.pdf &
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/SpiritualFormation-tract.pdf &
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/mantrameditatie.pdf .
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Evagrius van Pontus: een van de zgn. “woestijnvaders”. (Wiki).
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Ian Morgan Cron en Suzanne Stabile.
https://www.amazon.com/Road-Back-You-Enneagram-Self-Discovery/dp/0830846190 .
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