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God is niet in iedereen en alles 
door Warren B. Smith, http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17572 , 23-6-2015 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 
Onze geestelijke tegenstander wil iedereen laten geloven dat wij allen 
“één” zijn omdat God “in” iedereen en alles1 is. Met gebruikmaking 
van alle mogelijke promotionele middelen – inbegrepen een creatieve 
en ingenieuze verdraaiing van kwantum2 fysica – probeert hij de we-
reld en de kerk te overtuigen dat alhoewel Jezus de Christus was, zo 
iedereen Christus is. En alhoewel Jezus God was, zo iedereen God is. 
Om deze ketterse New Age doctrine van God en Christus “in” ieder-
een, te onderstrepen, wil hij ons verder laten geloven dat er niets van 
enige betekenis gebeurde op het kruis van Golgotha. Maar de Bijbel 
maakt duidelijk dat er iets extreem wonderlijks en overweldigends 
gebeurde op dat kruis. Want het was op dat kruis dat Jezus Christus 
stierf om de wereld te redden toen Hij de zonde versloeg (1 Johannes 
2:2) en de dood (2 Timotheüs 1:10), en de duivel zelf (Hebreeën 2:14). 
Als de enige Christus is Hij onze Rots (1 Korinthiërs 10:1-4), Hij is 
ons Fundament (1 Korinthiërs 3:11), en in elke betekenis van het 
woord is Hij de Redder van de wereld (1 Johannes 4:14). 

 
LHT-traktaat 

 
Christus onze Redder 
De apostel Paulus verkondigde dat alles wat we nodig moeten weten “Christus en Die gekruisigd” 
is: 

“Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekrui-
sigd” (1 Korinthiërs 2:2). 

Maar Paulus zei ook dat Satans “gedachten” ons niet “onbekend” mogen zijn (2 Korinthiërs 2:11). 

Paulus zei verder dat het een “schande” is te spreken over “de onvruchtbare werken van de duister-
nis” maar we moeten ze “ontmaskeren” door ze in het “licht” te brengen: 

“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 
Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al 
deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar 
maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal 
over u lichten” (Efeziërs 5:11-13). 

Ook herinnert Paulus ons dat er een “eenvoudigheid” in Christus is: 
“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw ge-
dachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is” (2 Korinthiërs 11:3). 

Naast de “eenvoud” in Christus is daar het bedrieglijke scenario van Satan dat een valse “God” en 
een valse “Christus” presenteert die naar verluidt “in” iedereen en alles zijn – waardoor ze voorzien 
in een vals fundament van een valse eengemaakte wereldreligie. 
                                                             
1 Ook gekend als “panentheïsme”: van het Gr. pan (geheel) + Gr. en (in) + Gr. theos (god). De filosofische opvatting dat 
God de eenheid is van al wat is, zonder dat God ondergaat in het Al, of het Al opgaat in God. (Van Dale). De zienswijze 
dat God immanent (= lett. “er in blijvend”) is in het gehele universum, dat het universum een deel is van God en dat 
God de drijvende kracht is in het universum. In tegenstelling tot pantheïsme, betekent panentheïsme niet dat het univer-
sum synoniem is met God. (Wiki). 
2 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Godinalles.pdf ; http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kwantumgekte.pdf  
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“En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen ko-
men onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 
24:4-5). 

“Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u 
een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aange-
nomen hebt, dan verdraagt u dat best” (2 Korinthiërs 11:4). 

Maar wat als de ware fundamenten worden verwoest door een nieuwe wereldbeschouwing die zich-
zelf presenteert als de Nieuwe Spiritualiteit voor een New Age (nieuw tijdperk)? 

“Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?  
(Psalm 11:3). 

Voor bijbelse christenen kunnen de ware fundamenten nooit verwoest worden omdat wij een vaste 
grondvesting hebben: 

“Daarom, zo zegt de Heere JaHWeH3: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde 
steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten” 
(Jesaja 28:16). 

En het fundament is onze rots — Jezus Christus: 
“Niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus” (1 Korin-
thiërs 3:11). 
“En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk wa-
ren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 
en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank ge-
dronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was 
Christus” (1 Korinthiërs 10:1-4). 

Terwijl velen in deze wereld bouwen op fundamenten die verbrokkelen, hebben wij als christenen 
gebouwd op een fundament dat nooit zal wankelen: 

“Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? Ieder die naar Mij toe komt en 
Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man 
die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge 
vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het 
was op de rots gefundeerd” (Lukas 6:46-48). 

Deze andere fundamenten zullen instorten: 
“Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op 
de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de 
val van dat huis was groot” (Lukas 6:49). 

“Eenheid” is de fundamentele leugen van de New Age/New Spirituality. New Age leider Neale 
Donald Walsch beweert letterlijke “conversaties” met “God” gehad te hebben. Hij zegt dat God 
hem vertelde dat “Eenheid” – “God” in iedereen en alles – de “fundamentele waarheid” is van een 
nieuwe spiritualiteit die de wereld kan redden. Met betrekking tot deze “immanente”4, “panentheïs-
tische” en ketterse wereldbeschouwing, schrijft Walsch: 

“Wij zien God in iedereen en alles. Inbegrepen ons goddelijke zelf” [1] 

“Eenheid is de boodschap” [2] 
                                                             
3 Telkens waar in het Oude Testament “HEERE” (hoofdletters) voorkomt, staat in de Hebreeuwe grondtekst het Tetra-
grammaton (Gr. tetra = vier; afbeelding onderaan). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische Verbonds-
naam. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. 
De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden 
is de verbondsnaam in onbruik geraakt. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaH-
WeH, maar anderen (vooral Engelssprekenden) houden zich aan JeHoVaH. : JHWH (lees van rechts naar links). 
4 Immanent: (= lett. “er in blijvend”), “1. In zichzelf besloten, synoniem: inwonend, aanklevend, tegenover: transcen-
dent. 2. niet bovenzinnelijk” (Van Dale). 
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“Het is de Fundamentele Waarheid van de Nieuwe Spiritualiteit” [3] 

De volgende chronologisch geselecteerde citaten zijn slechts enkele van de vele manieren waarop 
dit vals fundamenteel principe van “Eenheid” – God “in” alles – gradueel haar weg heeft gewerkt in 
de wereld – en in de kerk – over de laatste zestig tot zeventig jaar. 
 
De God “in” alles leugen doorheen de jaren 
(1935) De twee luisteraars in God Calling — Twee anonieme Engelse vrouwen beweerden bij-
zondere boodschappen te ontvangen van “De levende Christus” in de jaren (19)30. Hun boodschap-
pen werden voor het eerst vrijgegeven in 1935 en werden later opgenomen in een bestseller die nog 
steeds populair is vandaag. Hun “Christus” voorzag in de openbaring die de nieuwe “waarheid” 
omvatte dat God “in” iedereen is: 

“Waar ook de ziel is, ben ik. De mens heeft dit zelden begrepen. Ik ben in feite in het centrum 
van elk menselijk wezen” [4] 

“Ik zie zoals geen mens de God in u kan zien” [5] 
(1948) Alice Bailey in The Reappearance of the Christ — New Age matriarch Alice Bailey en 
haar geestelijke gids Djwhal Khul beschrijven hoe de weg naar God gebaseerd is op een “immanen-
te” God die “in iedere levensvorm” is: 

“… een frisse oriëntatie op goddelijkheid en op de acceptatie van het feit van God-Transcendent 
en van God-Immanent binnenin elke levensvorm. Dit zijn de fundamentele waarheden waarop 
de wereldreligie van de toekomst zal rusten” [6] 

(1952) Norman Vincent Peale in The Power of Positive Thinking — In zijn mega-bestsellerboek 
leert Peale het fundamentele geloof van de New Age/New Spirituality dat God “in” iedereen is. Op 
blz. 40 vertelt Peale zijn miljoenen lezers: 

“God is in u” [7] 
(1971) Pierre Teilhard de Chardin in Christianity and Evolution — Teilhard de Chardin, de 
“Vader” van de New Age beweging en frequent geciteerd door niet-onderscheidende christelijke 
leiders, schreef: 

“Ik kan enkel gered worden door één te worden met het universum” [8] 
“Wat ik voorstel te doen is het versmallen van de kloof tussen Pantheïsme5 en Christendom 
door uit te brengen wat men zou kunnen noemen de christelijke ziel van het pantheïsme of het 
pantheïstische aspect van het Christendom” [9] 

(1975) De gekanaliseerde “Jezus” in A Course in Miracles — Oprah Winfrey stelde dat de New 
Age leringen van A Course in Miracles — “de wereld kunnen veranderen”. De “Jezus” in de Cour-
se leert dat “God” in iedereen en alles is, en daarom is alles “één”: 

“De erkenning van God is de erkenning van uzelf” [10] 

“De eenheid van de Schepper en de schepping is uw heelheid, uw geestelijke gezondheid en uw 
eindeloos vermogen” [11] 

(1978) M. Scott Peck in The Road Less Traveled — Wijlen de mystieke, pre-emergent, bestseller-
auteur en belijdend “christen” schreef: 

“Als u de dichtsbij zijnde plaats wilt weten voor genade, dan is dat binnenin uzelf. Als u naar 
grotere wijsheid verlangt dan de uwe, dan kan u dat vinden binnenin uzelf. Voluit gezegd: ons 
onderbewustzijn is God. God binnenin ons. Wij maken altijd deel uit van God” [12] 

(1980) Marilyn Ferguson in The Aquarian Conspiracy — Wijlen de New Age auteur schreef dat 
God in iedereen en alles was. God werd beschreven als de universele “grond van bestaan”. Wat 
                                                             
5 Pantheïsme: de leer dat God en de natuur één zijn. Het heelal is eerder een uitbreiding van Gods essentie dan een zelf-
standige schepping. (F.A.Schaeffer). Wijsgerige leer dat de wereld (de stof) en God identiek zijn, dat God het leven van 
het heelal zelf is. (Van Dale). 



4 

eertijds werd gezien als ketterij – de “immanente” notie van God “in” alles – werd door Ferguson 
gepresenteerd als nieuwe waarheid. Zij introduceerde dit als “een groot ketters idee” [13] dat de 
mensheid zou kunnen redden: 

“GOD BINNENIN: DE OUDSTE SPIRITUELE KETTERIJ — In de opkomende spirituele tra-
ditie is God niet het personage van onze zondagsschoolmentaliteit. God wordt ervaren als stro-
ming [flow], heelheid … de grond van het bestaan” [14] 

(1980) Maitreya in Messages from Maitreya the Christ — Op blz. 88 in dit gekanaliseerd (chan-
neled) New Age boek stelt de valse New Age Christus Maitreya dat hij Christus is en reeds hier op 
aarde, wachtend op de mensen om hem op te roepen. Hij leert dat “God” “binnenin” elk mens is: 

“Mijn vrienden, God is dichter bij u dan u zich kan inbeelden. God dat bent uzelf. God is bin-
nenin u en alles om u heen” [15] 

(1980) Benjamin Creme in The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom — New 
Age channeler Benjamin Crème – die vandaag nog spreekt namens Maitreya – zegt op blz. 88 van 
zijn boek dat de nieuwe wereldreligie gebaseerd zal zijn op de propositie dat “Christus” “imma-
nent” is – “in de mens en de hele schepping”: 

“Maar uiteindelijk zal een nieuwe wereld religie geïnstalleerd worden welke een fusie zal zijn 
en de synthese van de benadering van het Oosten en de benadering van het Westen. De Christus 
zal samenbrengen, niet gewoon Christendom en Boeddhisme, maar het concept van de trans-
cendente6 God – buiten Zijn schepping, en ook het concept van de immanente God in de hele 
schepping – in de mens en de hele schepping” [16] 

(1983) Shirley MacLaine in Out on a Limb — Gebruik makend van haar celebrity status, was  
MacLaine een van de eerste mensen om met occulte/New Age leringen uit de kast te komen. In haar 
bestsellerboek Out on a Limb, bespreken zij en haar vriend David het idee dat iedereen God is: 

“De simpele waarheid”, zo zegt hij, “is uzelf te kennen. En uzelf kennen is God kennen”. 
“Je bedoelt dat dit de Grote Waarheid is?” 
“Dat is het. Het punt, Shirley, is dat het simpel is” [17] 

(1987) The Oprah Winfrey Show — In een 18 september 1987 programma, getiteld “The New 
Age Movement”, prees Winfrey New Age bedienaar Eric Butterworth’s boek Discover the Power 
Within You (ontdek de kracht binnenin u). Dit New Age boek vernoemt de goddelijkheid van de 
mens meer dan honderd keer. In dit bepaalde Oprah programma over de New Age Movement, ge-
bruikte Winfrey Butterworth om haar eigen New Age geloof te presenteren over de goddelijkheid 
van de mens. Zij vertelde: 

“Een van de meest belangrijke boeken die ik denk gelezen te hebben in mijn leven was een boek 
van Eric Butterworth … Discover the Power Within You. En wat Eric Butterworth zei in dat 
boek dat Jezus ons niet kwam leren hoe goddelijk hij was, maar wel dat er een goddelijkheid 
binnenin ons is” [18] 

(1991) David Spangler in Reimagination of the World — Pionier New Age leider David Spangler 
introduceerde het idee van “God binnenin” als een “universele aanwezigheid” en als de “grond van 
alle bestaan”. Hij schreef: 

“Er is niets nieuws aan te zeggen ‘Ik ben God’ … Maar, in de Judeo-christelijke-moslim wereld 
wordt God gewoonlijk niet begrepen als een universele aanwezigheid, de grond van alle be-
staan” [19] 

(1991) Leonard Sweet in Quantum Spirituality — Zoals andere New Age sympathisanten in de 
emergent chuch, tracht Sweet kwantumfysica te gebruiken om te demonstreren dat God “in” alles 
is. Hij maakt zijn kwantumbetekenis duidelijk wanneer hij de “radicale” en ketterse “God binnenin” 
doctrine introduceert, door te stellen dat God belichaamd wordt in de “substantie van de schep-
ping”. 

                                                             
6 Transcendent: De grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand. Het tegengestelde van “immanent”: niet bo-
venzinnelijk. 
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“Kwantum spiritualiteit verbindt ons met de hele schepping, zowel als met alle leden van de 
menselijke familie … Dit brengt een radicale doctrine mee van belichaming van God in elke 
substantie van de schepping” [20] 

(1992) Betty Eadie in Embraced by the Light — Mormoon/New Age auteur Betty Eadie’s best-
selling boek was buitengewoon populair bij talloze niet-onderscheidende christelijke lezers. In de 
ten dele beschrijving van haar zogezegde bijna-dood ervaring, schrijft ze: 

“Ik voelde God in het gewas, in mij, zijn liefde-uitgestorting in ons. Wij zijn allen één” [21] 

(1992) Sue Monk Kidd in The Dance of the Dissident Daughter: A Woman’s Journey from 
Christian Tradition to the Sacred Feminine — Kidd, een voormalig Southern Baptist Sunday 
School lerares en nu een best-selling New Age mystica, leert valselijk de “immanentie” van “God” 
in alles: 

“Het herstellen van het vrouwelijke symbool van Godheid betekent dat goddelijkheid niet langer 
enkel hemels zal zijn, “out there”, boven, buiten tijd en ruimte, verder dan lichaam en dood. Het 
zal ook zijn hier en nu, in mij, in de aarde, in deze rivier en deze rots, zowel in excrementen als 
in rozen” [22] 

(1992) New Age krantredacteurs in As Above, So Below — In dit New Age boek, geschreven 
door redacteurs van de New Age Journal, bespreken de auteurs “transcendentie” en “immanentie” 
met betrekking tot “eenheid” en het idee van God “in” iedereen: 

“Duizenden jaren geleden in het oude Egypte, verkondigde de grote meester alchemist Hermes 
Trismegistus volgende fundamentele waarheid over het universum: ‘Zoals boven, zo beneden’. 
Deze spreuk impliceert dat de transcendente God, verder dan het fysische universum, en de im-
manente God binnenin onszelf, één zijn. Hemel en aarde, geest en materie, de onzichtbare en de 
zichtbare werelden vormen een eenheid waaraan wij intiem gelinkt zijn” [23] 

(1993) Eugene Peterson in The Message — Eugene Peterson gebruikt niet enkel de occulte frase 
“zoals boven, zo beneden”, maar legt deze woorden in de mond van onze Heer en Redder Jezus 
Christus. In plaats van “zoals in de hemel zo ook op de aarde” laat Peterson Jezus deze mystieke, 
magische, New Age frase uitspreken te midden van het “Onze Vader” of “Gebed des Heren”. Ook 
in zijn The Message “vertaling” van Efeziërs 4:6, na de foute vertaling dat God “aanwezig is in al-
len”, introduceert hij “Eenheid”: 

“U hebt één Meester, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die heerst over allen, 
werkt door allen, en is aanwezig in alles. Alles wat u bent en denkt en doet is doordrongen met 
Eenheid” [24] 

(1993) Jack Canfield en Mark Victor Hansen in Chicken Soup for the Soul — Op blz. 69 van 
het allereerste Chicken Soup for the Soul boek, in zijn persoonlijk geschreven verhaal met de titel 
“The Golden Buddha”, schrijft New Age auteur/leider Jack Canfield: 

“... onderin elk van ons is er een ‘gouden Boeddha’, een ‘gouden Christus’ of ‘een gouden es-
sentie’, die ons echte zelf is” [25] 

(1994) Catechismus van de Katholieke Kerk7 — De 1994 Catechismus is de officiële bron voor 
Rooms-katholieke doctrine: 

“Laten wij ons derhalve gelukkig prijzen en laten wij dank brengen dat wij niet alleen christen, 
maar ook Christus zelf geworden zijn. Begrijpt gij, broeders en zusters, de genade die God ons 
geschonken heeft door ons Christus tot hoofd te geven? Verwondert u dan en verheugt u, wij 
zijn Christus geworden” (#795) [26] 
“Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken” (#460) [27] 

“De eniggeboren Zoon van God nam, omdat Hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, on-
ze natuur aan, opdat Hij, mens geworden, de mensen tot goden zou maken” (#460) [28] 

                                                             
7 Citaten uit de NL-Catechismus, 1995, http://www.verhoevenmarc.be/_RKK-catechismus.zip (Word-bestand). 
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(1996) Neale Donald Walsch in Conversations with God: Book 1 — The New Age “God”, spre-
kend door Walsch, zegt tot iedereen: 

“U bent reeds een God. U weet het gewoon nog niet” [29] 

(1997) Henri Nouwen in Here and Now — Henri Nouwen, wijlen de katholieke mysticus, wordt 
frequent geciteerd door niet-onderscheidende christelijke leiders. In zijn boek, Here and Now, 
schrijft Nouwen: 

“De God die woont in ons innerlijke heiligdom is ook de God die woont in het innerlijke heilig-
dom van elk menselijk wezen” [30] 

(1999) Leonard Sweet in SoulTsunami — Met een front cover onderschrijving door Rick Warren, 
introduceert Leonard Sweet het New Age concept van “immanentie” [in het Engels gelaten]: 

“To survive in the postmodern culture, one has to learn to speak out of both sides of the mouth 
… Biblical theological is not circular with a fixed center, but elliptical, revolving around the 
double foci of God’s immanence and God’s transcendence” [31] 

(2002) Rick Warren in The Purpose-Driven Life — Op blz. 88 van The Purpose Driven Life, ci-
teert Rick Warren Efeziërs 4:6 uit een New Century Bible vertaling, welke foutief stelt dat God “in” 
alles is: 

“Omdat God altijd bij u is, is er geen plaats korter bij God dan de plaats waar u nu bent. De Bij-
bel zegt: ‘Hij bestuurt alles en is alles en is in alles’” [32] 

(2003) Robert Schuller in an Hour of Power preek — Op 9 november 2003, gebruik makend van 
dezelfde New Age term van “immanentie”, vertelde Robert Schuller zijn internationaal televisiepu-
bliek dat God een “immanente God” is omdat hij “in elk afzonderlijk menselijk wezen” is: 

“De immanentie van God betekent dat God hier is, in mij, rond mij, in de maatschappij, in de 
wereld, in de mensen, in de wetenschap, in de kunsten, in politiek – de immanentie van God. … 
Ja, God leeft en hij is in elk afzonderlijk menselijk wezen” [33] 

(2003) Tom Holliday en Kay Warren in hun Saddleback Church Foundations Participants 
Guide — Beroep doend op hetzelfde concept van “immanentie” zegt de Foundations Participants 
Guide: 

“Het feit dat God boven en verder dan zijn schepping staat betekent niet dat hij buiten zijn 
schepping staat. Hij is zowel transcendent (boven en verder dan zijn schepping) als immanent 
(binnenin en doorheen zijn schepping)” [34] 

(2004) Sarah Young in Jesus Calling — De 8 juli boodschap op blz. 199 zegt Sarah Young dat zij 
van “Jezus” heeft ontvangen dat Hij “in” alles is: 

“Ik zowel boven alles als in alles” [35] 
(2006) Rhonda Byrne in The Secret — Deze New Age auteur gebruikt prominent de occulte/New 
Age frase “zoals boven, zo beneden” op de voorzijde van haar boek. Op blz. 164 definieert zij later 
wat zij bedoelt met deze term: 

“U bent God in een fysiek lichaam” [36] 
(2006) What the Bleep Do We Know!?8 — Deze populaire New Age film trachtte kwantumfysica 
aan te wenden om mensen ervan te overtuigen dat God “in” iedereen en alles is. New Age channeler  
J.Z. Knight verschijnt in de film en kanaliseert een oude “spirit guide” die Ramtha heet. Deze geest 
verkondigt dat kwantumfysica bewijst dat wij allen “God” zijn. 

“We hebben het toonbeeld van grote wetenschap … kwantumfysica … Iedereen is God” [37] 

(2006) Elizabeth Gilbert in Eat, Pray, Love — In dit New Age bestsellerboek, verwijst Gilbert 
frequent naar het idee dat God “in” iedereen is: 

“God woont binnenin u als uzelf, exact zoals u bent … “ [38]  

                                                             
8 https://nl.wikipedia.org/wiki/What_the_Bleep_Do_We_Know!%3F  
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(2007) William Paul Young in The Shack — Zoals veel New Age proponenten gebruikt Paul 
Young de term ground of being. In dit boek dat enthousiast gelezen werd door miljoenen christe-
nen, gebruikt Young’s “Jezus” de frase om zijn ketterse stelling te onderstrepen dat God “in alle 
dingen” is: 

“‘God’ die de grond is van alle bestaan, woont in, rond en door alle dingen” [39] 

(2011) Glenn Beck in The Seven Wonders That Will Change Your Life — Mormoons auteur en 
radiopersoonlijkheid Glenn Beck erkent openlijk zijn New Age sympathieën in dit boek. Hij 
schrijft: 

“Als God alles is en overal en binnenin iedereen, dan dacht ik zo dat Hij ook binnenin mij moet 
zijn” [40] 
“Ik was hier niet door toeval. Ik maakte deel uit van Gods plan en ik moest dat plan respecteren, 
of tenminste het niet kwalijk nemen. Ik moest mezelf respecteren, als een deel van Hem” [41] 
“Mijn vader zijn granola9-hippie-New Age spiritualiteit (waarmee ik het eigenlijk helemaal eens 
ben) … [42] 

De Schrift maakt duidelijk dat God NIET een immanente/kwantum/panentheïstische kracht is of 
“grond van alle bestaan” die Zijn schepping doordringt. De Schrift maant gelovigen aan om op een 
“goed fundament” te bouwen – de ware Jezus Christus – met het oog op de uitdagende dagen in het 
verschiet. Ook waarschuwt de Schrift om ons bewust te zijn van een vals fundament dat beweert 
wetenschappelijk bewezen te zijn – zoals de kwantum/New Age/Nieuwe Spiritualiteit. God is onze 
Schepper, maar Hij is niet ingebed in Zijn schepping. Hij is niet “in” iedereen en alles. 

“Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het 
O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en 
tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkon-
digden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen” (1 Timotheüs 6:19-21). 

 
Schriftuurlijke referenties om te tonen dat God niet in de mens is 

“U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Deuteronomium 5:7). 

“JaHWeH, jaag hun vrees aan; laat de heidenvolken weten dat zíj stervelingen zijn.” (Psalm 
9:21). 

“Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat” (Psalm 39:6). 
“Ik ben JaHWeH – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven” (Jesaja 42:8). 

“Ik ben JaHWeH, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u 
Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er bui-
ten Mij niets is. Ik ben JaHWeH, en niemand anders” (Jesaja 45:5-6). 
“Zou een mens zich goden maken? Dat zijn toch geen goden!” (Jeremia 16:20). 

“Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere JaHWeH: Omdat uw hart hoog-
moedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – 
terwijl u een mens bent en geen God – geeft u uw hart uit voor het hart van God” (Ezechiël 
28:2). 

“Ik zal Mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gron-
de te richten. Want Ik ben God, en geen mens, de Heilige in uw midden, en in de stad zal Ik niet 
komen” (Hosea 11:9). 
“En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal ver-
hoogd worden” (Mattheüs 23:12). 

                                                             
9 Granola: https://en.wikipedia.org/wiki/Granola - een soort van ontbijtgranen.  
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“Maar Jezus Zelf vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, omdat Hij hen allen kende, en omdat Hij 
het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was” 
(Johannes 2:24-25). 

“Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij 
zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich 
uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergan-
kelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op vier-
voetige en kruipende dieren. … Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en 
het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen” 
(Romeinen 1:21-23, 25). 
“En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn. Laat daarom 
niemand roemen in mensen, want alles is van u” (1 Korinthiërs 3:20-21). 
“. . . dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten 
gunste van de een boven de ander verheft” (1 Korinthiërs 4:6). 
“Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknech-
ten om Jezus’ wil” (2 Korinthiërs 4:5). 

 
Finale gedachten 
Terecht heeft men gezegd dat “God is God and we are not” (God is God en wij niet). Maar, enorme 
druk wordt continu uitgeoefend om iedereen ervan te overtuigen dat er een New Age/New Spiritua-
lity/New Worldview is die de wereld kan redden van zijn huidige problemen. Ons wordt gezegd dat 
als we de nieuwe openbaring accepteren – namelijk dat “wij allen één zijn” omdat “God in iedereen 
en alles is” – dan wereldvrede kan ontstaan. Maar wij weten uit de Schrift dat er een valse Christus 
zal komen – de Antichrist – “Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij 
zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronde richten” (Daniël 8:25). 
De Bijbel waarschuwt dat wat zal komen eerst een wonderlijke “vrede en veiligheid” zal zijn die 
echter plotseling zal omkeren in een verschrikkelijk “verderf” (1 Thessalonicenzen 5:3).  

Universele “eenheid” – God “in” iedereen en alles – is duidelijk de brede weg. De ware Jezus 
Christus waarschuwt: “breed is de weg die naar het verderf leidt” (Mattheüs 7:13). Hij waarschuw-
de ook: “de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 
7:14). Later zei Hij dat er een tijd zal komen dat Satan, werkend door de Antichrist, “de hele we-
reld” zal bedriegen (Openbaring 12:9). Jezus verklaarde: “doordat de wetteloosheid zal toenemen, 
zal de liefde van velen verkillen” (Mattheüs 24:12). 

De komende afvalligheid beschrijvend, zei de apostel Paulus dat “zij de liefde voor de waarheid niet 
aangenomen hebben om zalig te worden” en “de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen 
hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:10-12).  Zij zullen “zoeken wat het 
gehoor streelt”, en: “Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 
Timotheüs 4:3-4). Die verzinsels zijn dingen zoals een New Age/New Spirituality die leert dat wij 
allen “één” zijn omdat God “in” iedereen en alles is. 

God is niet onder de indruk van bedrieglijke dingen zoals wereldlijke “eenheid”, en evenmin ieder 
die de Bijbel leest en gelooft. Genesis 11 geeft verslag van wat de Heer te zeggen heeft over we-
reldlijke “eenheid”: 

“En JaHWeH zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij 
gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn” (Ge-
nesis 11:6). 

De Schrift zegt dat God zich bijzonder ergerde aan de mensen hun opstandige “eenheid”10 zodat Hij 
hun taal moest verwarren en hen daarmee aanzette om zich over de hele wereld te verspreiden (Ge-
nesis 11:7-8). Contrasteer dit met Galaten 3:26-28 waar de apostel Paulus tot ware gelovigen zegt: 
“want allen bent u één in Christus Jezus”. Hij zegt niet dat Christus “in” iedereen is. Veeleer zegt 
                                                             
10 God had de mens geboden zich te verspreiden over de hele wereld, maar zij centreerden zich (Genesis 1:28 en 9:1)! 
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Hij dat ieder die gelooft in Christus “een” is in Christus. In Efeziërs 4:6 zegt Paulus tot gelovigen in 
de kerk van Efeze en “de heiligen en gelovigen in Christus Jezus” (Efeziërs 1:1) dat God “in u allen 
is” krachtens hun geloof. God woont niet in iedereen en alles. Er is dus een groot verschil tussen de 
foutieve notie van wereldlijke “eenheid” en gelovigen die “één” worden in Christus door hun geloof 
in de ware Jezus Christus. 

Handelingen 17:26 bevestigt dat de hele mensheid “één bloed” is omdat we afstammen van een 
oorspronkelijk stel ouders – Adam en Eva. Maar “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit 
de Geest geboren is, is geest” (Johannes 3:6). Dat is wat Jezus zei tot Nicodemus: “U moet opnieuw 
geboren worden” (Johannes 3:7). Het is enkel na bekering tot de ware Jezus Christus dat de Heilige 
Geest gezonden wordt naar gelovigen. Als gevolg van deze verbintenis en doop, kan gezegd worden 
dat God nu “in” die gelovigen is. Maar die gelovigen zijn niet God! En hoogst zeker is het dat God 
niet “in” iedereen en alles is. Jaren geleden werden mensen die beweerden God te zijn beschouwd 
als waanzinnig of misleid. Zoals de dingen nu gaan, kan het niet lang meer duren voordat zij die 
ontkennen dat zij God zijn, diegenen zullen zijn die als misleid beschouwd worden. 
Men zegt wel eens dat wanneer een grote leugen dikwijls en overtuigend genoeg herhaald wordt 
over tijd, ze dan uiteindelijk zal gezien worden als waarheid. Omdat de meeste christenen niet strij-
den voor het geloof (Judas 3), wordt de grote leugen van “God is in iedereen en alles” snel de nieu-
we geestelijke norm. Consequent hiermee is het gemakkelijk te zien hoe het kwaad spoedig zal 
heersen in de wereld – net zoals de Bijbel zegt dat het op een dag zal gebeuren. En naar de manier 
waarop de dingen gaan, kan dat spoediger gebeuren dan de meeste mensen zich kunnen inbeelden. 

“Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zei-
den: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van 
de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u mis-
leidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen 
velen misleiden” (Mattheüs 24:3-5). 
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o Zal de “Nieuwe Wetenschap” bewijzen dat God “in” alle dingen is? : 
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o Een nieuw tijdperk van kwantumgekte : 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kwantumgekte.pdf 

o Artikelen onder de rubriek “New Age”: http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm  
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