Zal de “Nieuwe Wetenschap” bewijzen
dat God “in” alle dingen is?
Bron: Editors at Lighthouse Trails; 6-7-2009
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

San Antonio Express-News, dd. 4-7-2009, brengt een artikel over Thomas
Keating, een katholieke monnik die bevorderlijk was voor het brengen
van de contemplatieve spiritualiteit uit de kloosters naar de leek toe. In het
artikel drukt Keating uit wat contemplatieve mystici al eeuwen zeggen:
mysticisme is de gemeenschappelijke grond van alle wereldreligies. Dit
artikel illustreert waarom Lighthouse Trails zo bezorgd is over de enorme
rol die contemplatieve spiritualiteit vandaag speelt in evangelische en
protestantse kerken. Wij geloven dat dit uiteindelijk zal leiden tot wat de
Bijbel noemt: “de verborgenheid der ongerechtigheid”1 (d.w.z. het occulte: essentieel het geloof dat mens en God identiek zijn). Thomas Merton,
een andere katholieke contemplatieve monnik, zegt het zo: “De contemplatieve ervaring is noch een eenheid van afzonderlijke identiteiten, noch
een fusie van deze; in tegendeel, afzonderlijke identiteiten verdwijnen in
het Alles Die God is”.[1]
Het San Antonio artikel, “Monnik zegt contemplatief gebed is zoals ‘rusten in God’”, spreekt over de relatie tussen wetenschap en religie, een
onderwerp dat dezer dagen aan stootkracht wint:
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De wetenschap ontdekt de eenheid van de bron van het hele materiële universum, door de eenheid die blijkt in alle structurele vormen van het leven, en daarna de eenheid die de sprirituele
praktijk van contemplatief gebed brengt, in erkenning van onze gemeenschappelijkheid, onze
gemeenschappelijke grond met alle andere menselijke wezens en trouwens alles in de natuur.
Wanneer het artikel zegt: “de eenheid van de bron van het hele materiële universum”, verwijst het naar wat sommigen noemen de “nieuwe wetenschappen” of de “spirituele wetenschappen”. Deze nieuwe
wetenschap hoopt de maatschappij ervan te overtuigen dat elke cel in
het universum met elkaar is verbonden en dat door het praktiseren
van contemplatief gebed (in de stilte gaan) men zal ontwaken tot het
besef van deze universele eenheid.
Toevallig komt dit artikel tegelijk uit met een uitgave van Lighthouse
Trails: A “Wonderful” Deception van Warren Smith. Smith identificeert in zijn nieuw boek het karakter van deze “nieuwe wetenschap”.
Hij vraagt zich af wat christelijke leiders ertoe beweegt “een nieuwe
wereldbeschouwing, die Christendom met New Age/Nieuwe Spiritualiteit en andere religies bij elkaar klutst”, te omhelzen. Hij zegt: “het
antwoord zou best kunnen liggen in de ‘nieuwe wetenschap’ en de
‘nieuwe mathematica’ ─ kwantum fysica, chaostheorie en fractaltheorie ─ de poging van de ‘nieuwe wetenschap’ om wetenschappelijk te bewijzen dat God niet
alleen ‘transcendent’2 is maar ook ‘immanent’3, dat God ‘in’ alles is” (AWD, p. 165).
1

2 Thess. 2:7. Bij dit vers zegt de SV kantt. 25: “de - Dat is, de heimelijk opkomst dezer ongerechtige antichristische
heerschappij wordt allengskens in de Kerk van Christus bevorderd, namelijk door den Satan en enige zijner werktuigen,
die door begeerte van heersen [gelijk een Diotrephes daarover bestraft wordt, 3 Joh. 9, 3 Joh. 10]; en door invoering van
valse en bijgelovige leerlingen en menselijke inzettingen, hier in den Satan, al van de tijden der apostelen af, de hand
hebben geboden. Zie 1 Joh. 2:18. Of, de verborgenheid der ongerechtigheid werkt alrede”.
2
Transcendent: de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand.
3
Immanent: In zichzelf besloten, synoniem: inwonend, aanklevend (tegenover transcendent).
1

Het San Antonio artikel zegt dat wetenschap en religie vroeger “elkaar naar de keel stonden maar
dat is beginnen te veranderen in de laatste twee generaties”. Maar het artikel voorspelt: “er zou nog
veel meer moeten veranderen als men erkent dat de wetenschap een taal spreekt die erg gelijkt op
die van de mystieke ervaringen van alle wereldreligies, en voornamelijk in de betekenis van kosmische eenheid, interactie en communicatie boven ruimte en tijd”.
De mystici van de wereld zouden meegaan in dit geloof dat het mysticisme de gemeenschappelijke
grond is van alle wereldreligies. Zelfs Tony Campolo opperde dit in zijn boek Speaking My Mind
wanneer hij zegt: “een theologie van mysticisme voorziet in een hoop voor gemeenschappelijke
grond tussen Christendom en Islam” (pp. 149-150). En uiteraard sprak Thomas Merton dikwijls
over deze gemeenschappelijke grond binnen alle religieuze tradities. En zoals voor de New Agers,
is dit een van hun “kernwaarden”. In het New Age boek As Above, So Below, wordt verwezen naar
occultist Aldous Huxley met betrekking tot “Perennial Wisdom”, dat gelooft dat “het metafysische4
(mysticisme) alle dingen verenigt in alle wereldreligies” (pp. 2-3).
Er is een reden waarom het beoefenen van mysticisme dit gevoel van eenheid geeft binnen alle religieuze tradities. Dat komt omdat die plaats van stilte, of de mystiek veranderde toestand, in feite
een domein of rijk is van “familiar spirits”: demonen (Leviticus 19:31 KJV)5. Precies het feit dat
mysticisme alle religies verenigt, is een bewijs dat mystieke praktijken door God niet bekrachtigd
worden in de Bijbel, waarin duidelijk staat dat er slechts één weg is tot God - Jezus Christus - en dat
ALLE wereldreligies nooit zullen verenigd worden onder deze ware God. In plaats daarvan zal elke
knie zich buigen en in onderwerping worden gebracht aan de enige ware God en Redder, Jezus
Christus. De goden van deze wereld zullen nooit in eenheid zijn met de ware God. Toen Henri
Nouwen, aan het eind van een mystiek leven zei dat hij geloofde dat Jezus niet de enige ware weg
tot God was en dat hij voelde dat het zijn missie was mensen hun eigen weg naar God te helpen
vinden, drukte hij de kernperceptie uit van de mystieke zienswijze.[2] Zoals Warren Smith erop
wijst in A “Wonderful” Deception, werd de grondgedachte hiervan door Nouwen gegeven toen hij
zei: “De God die woont in ons innerlijke heiligdom is ook de God die woont in het innerlijke heiligdom van elk menselijk wezen”.
Sommige mensen zouden Lighthouse Trails, en ook zij die dezelfde bezorgdheden delen, ervan beschuldigen enggeestig en legalistisch te zijn, maar zij die hier rationeel en oprecht naar kijken zullen
moeten inzien dat er een directe tegenstrijdigheid is tussen deze twee zienswijzen (de prediking van
het kruis versus God in iedereen). In het Christendom wordt de boodschap geloofd van “geloof in
de Heer Jezus en gij zult gered worden”. Nouwen’s visie is God woont in ieders hart, vanaf de geboorte, gewoon omdat zij menselijk zijn. Als dat het geval is, waarom dan nog geloven in de Heer
Jezus Christus als Redder? Dat is het waarom Nouwen (en andere contemplatieven vandaag) zo
onverschillig6 stond tegenover het Evangelie. Met andere woorden, het maakte Nouwen ongemakkelijk. Natuurlijk maakte dit hem ongemakkelijk: omdat het Evangelie verwerpt wat hij over de
menselijke toestand geloofde!
Wij geloven dat deze verandering, waarover het San Antonio artikel gaat, juist dat kan zijn waarvoor de Schrift waarschuwt wanneer deze zegt: “Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste
tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot verleidende geesten en leringen van demonen” (1 Tim. 4:1).
Naarmate de wereld overschakelt naar het algemene geloof dat de mensheid (en de hele schepping)
is verenigd door een goddelijke, kosmische, “wetenschappelijke” energie, waarvan de nieuwe wetenschappers zeggen dat ze bestaat in alle dingen, en naarmate ook het Christendom voortgaat op
die weg van contemplatieve spiritualiteit, moeten bijbelgelovige christenen hun geliefden blijven
waarschuwen voor deze echt reële en snelgroeiende geestelijke misleiding.

4

Metafysica: Uit het Grieks: ta meta ta phusika → wat na, achter de fysieke zaken ligt. Deel van de wijsbegeerte dat
zich bezighoudt met de laatste, bovenzinnelijke gronden van de dingen en werkingen. (Van Dale).
5
Lev. 19:31: “Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them: I am the
LORD your God”. Zie voor “familiar spirits”: http://www.gotquestions.org/familiar-spirits.html.
6
Eng. Laxidasical: een staat van lui-/traagheid en apathie. Een attitude van loomheid. Slap zijn. (Urban dictionary).
2

Voor meer informatie over dit onderwerp, lees A “Wonderful” Deception door Warren Smith. Om
de contemplatieve gebedsbeweging (d.w.z. spiritual formation) te begrijpen, lees A Time of Departing - Vertaald : “Een tijd van heengaan” (PDF).

Noten:
1. Brother Patrick Hart-Editor, The Message of Thomas Merton, op. cit., p. 200. (quoted in A Time of Departing, ch. 4)
2. Henri Nouwen, Sabbatical Journey, p. 51.
3. Warren Smith, A “Wonderful” Deception,” 2009, p. 63, citing Henri Nouwen, Here and Now, 1997 edition, p. 22.
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