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Is Eckhart Tolle een christen? Natuurlijk niet, en evenmin zijn belangrijkste apostel Oprah (maar
dat heb ik al eens besproken).
Ik las een interessant artikel in het Christianity Today magazine. Het artikel ging dieper in op de
new-age duivelskunstenaar Eckhart Tolle, vanuit een christelijk perspectief :
Niets nieuws (klik op deze titel voor het hele artikel)
De populaire spirituele auteur en Oprah-favoriet Eckhart Tolle citeert dikwijls Jezus. Is hij
een christen?
James A. Beverly | gepost 23-7-2008 09:50
Oprah Winfrey’s recente promotie van de in Duitsland geboren auteur Eckhart Tolle heeft
zijn laatste werk A New Earth op de bestsellerlijst gebracht en met de grootste herdruklooptijd in de geschiedenis van Penguin Books. Tolle, op zijn beurt, heeft Oprah een nieuwe zin
voor waarde en doel gegeven. Zij noemt de samenwerking met hem de belangrijkste en opwindendste zaak die zij ooit gedaan heeft. Deze lente hield zij met hem 10 maandagavondseminars. Een miljoen mensen zagen hen live, en nog eens 27 miljoen hebben het programma opgenomen.
Tolle claimt geen specifieke religie en stelt dat zijn leer in de essentie past van alle spirituele
paden. Terwijl hij vrijelijk citeert van Jezus, Boeddha en anderen, focust hij op de goddelijkheid van alle dingen. Hij schrijft in A New Earth: “Hoe ‘spiritueel’ u bent heeft niets te maken met wat u gelooft maar alles met uw staat van bewustzijn”.
James Beverly (de schrijver) gaat verder met te zeggen dat alhoewel Tolle wel Christus’ woorden
citeert (zelfs de duivel citeert de Schrift, zoals u weet: Mattheüs 4:1-11), hij een mix maakt van hindoeïsme, boeddhisme en verschillende leringen van de new-age rotzooi. Sta hier eens bij stil: wellicht is het juist dàt wat Oprah aan hem aantrekkelijk vindt.
Hoe dan ook, Beverly besluit het artikel met een interessante waarneming:
Voor Tolle is het toeschrijven van enige unieke betekenis aan Jezus van Nazareth uiterst tegendraads. In zijn The Power of Now schrijft hij: “Personaliseer nooit Christus. Maak van
Christus geen vorm-identiteit. Avatars, goddelijke moeders, verlichte meesters, de weinigen
die echt zijn, zijn niet bijzonder als personen”. In Tolle’s systeem is “Jezus” weinig meer
dan een code voor “ontwakend bewustzijn”. De bijzondere God-mens Jezus en zijn reddende daden in de geschiedenis zijn van geen belang voor Tolle. In feite wordt Jezus enkel “de
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weg” wanneer de gekruisigde, opgestane en verheven Heer van de geschiedenis opzij is geschoven.
Tolle speelt zijn rol wel goed - wat anders kunnen we verwachten van iemand die de Godheid van
Christus niet kan accepteren en dat Hij de Eniggeboren Zoon van God is!
Telkens als ik iets lees over de laatste new-age filosofische rotzooi, word ik herinnerd aan Paulus’
toespraak op de Marsheuvel, waar hij specifiek de “religieuze filosofen” van zijn tijd toespreekt.
Lees Handelingen 17 voor de volledige context, maar kijk even naar de overkoepelende verklaring:
Handelingen 17:22-23
22 En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei: Mannen van Athene! Ik merk dat u in
alle opzichten zeer godsdienstig bent.
23 Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan
waarop het opschrift stond: AAN EEN ONBEKENDE GOD. Deze dan, Die u dient zonder
dat u Hem kent, verkondig ik u.
En Paulus gaat verder met het wijzen op de consequenties van het mixen van God met alle andere
soorten van “religie” en filosofie:
Handelingen 17:30-31
30 God dan verkondigt, met voorbijgaan van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan
alle mensen dat zij zich moeten bekeren,
31 en wel omdat Hij een dag bepaald heeft waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen
door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden op te wekken.
Nog maar eens een bewijs voor het feit dat elke bijbels gezonde christen Oprah Winfrey
zou moeten mijden … en IEDEREEN die zij aanbeveelt!
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