Zij zeggen “IK BEN” - “want velen
zullen komen onder Mijn Naam”
Uit: For Many Shall Come in My Name, door Ray Yungen, blz. 151-156
http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=6451; 22 mei 2011
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Ik geloof dat de Bijbel een belangrijk signaal bevat dat de voleinding van de wereld inderdaad op
handen is. In Mattheüs 24:3-5, het hoofdstuk dat gaat over de verdrukkingperiode, sprak Jezus deze
onthullende woorden tot Zijn discipelen over de tekenen van Zijn komst en de voleinding van de
wereld:
“Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken [= indicatie] van Uw
komst en van de voleinding van de wereld? 4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat
niemand u misleidt. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus1; en zij zullen velen misleiden”.
In het verleden heb ik gehoord van twee fundamentele interpretaties van vers 5. De eerste interpretatie is dat er verscheidene personen zullen komen die beweren de wedergeboren christus te zijn. De
andere zienswijze, die grotere acceptatie verkregen heeft in de laatste 10 of 15 jaar, is dat een aantal
messiaanse figuren zouden verschijnen die volgelingen zouden verzamelen in de trant van sekteleider Jim Jones of Baghwan Shree Rajneesj. Ik meen nu dat beide interpretaties onjuist kunnen zijn.
Het is in het licht van bepaalde overheersende New Age zienswijzen dat deze verzen een meer uitgesproken betekenis krijgen.
Een grondbeginsel van het New Age denken is dat van de Meester Jezus. Aanhangers van dit idee
geloven dat tijdens een niet opgetekende periode van Zijn leven Jezus naar verschillende occulte
centra en mysteriescholen reisde, naar plaatsen als Tibet, India, Perzië en Egypte, waar Hij de metafysische geheimen leerde van de eeuwen. Daarom beweren zij dat Hij 17 jaar besteedde aan een
pelgrimstocht [Lees: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusTussen12en30.pdf] voor een hoger
bewustzijn. Volgens deze theorie werd Jezus van Nazareth de Meester Jezus, iemand die meesterschap verwierf over de fysieke wereld door één te worden met zijn hogere zelf.
U zal zich herinneren dat een van de termen die New Agers regelmatig voor het hogere zelf gebruiken, het Christusbewustzijn is. Voor hen is Christus niet een persoon, maar een toestand van zijn.
Uittreksels uit volgende New Age bronnen leggen dit zo uit:
“Jezus Christus onderwees Zijn volgelingen om de ware mens te onderscheiden. Hij leerde dat
er een kracht is in de mens die hem gezag geeft over de dingen van de wereld. Dit principe is
het hogere zelf, de geestelijke mens, de Christus”. [1]
“Het Christusbewustzijn of Christusprincipe vertegenwoordigt het idee van een Redder, maar
niet, zoals geleerd in orthodoxe religies als een fysisch, stoffelijk persoon. Jezus werd de Redder
toen Hij oprees tot de hoogten van Zijn innerlijke krachten en zo een Ware Zoon van God werd.
… Met andere woorden, toen Jezus, de mens, gereed was, nam het Christusprincipe of bewustzijn over en overheerste”.[2]
Na het lezen van talloze zulke uitspraken in New Age materiaal, besliste ik om Mattheüs 24:5 eens
nauwgezetter te lezen. Wat ik vond ontstelde me. Het Griekse woord voor “velen” in dit vers is “polus” 2 en betekent een erg groot aantal, zoals miljoenen en miljoenen. Een term die afgeleid is van
dit woord is “hoi polloi”3, dat vertaald wordt als de grote massa. De Griekse woorden voor “zullen
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KJV: “I am Christ”, zonder lidwoord.
polus: veel, talrijk. ho polus stratos: het grootste gedeelte van het leger. (Prisma G/N, 1997).
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hoi polloi: het merendeel, de grote massa. (Prisma G/N, 1997).
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komen onder mijn naam” betekenen dat zij zullen beweren te vertegenwoordigen wat Hij vertegenwoordigt door het gebruik van Zijn naam of gezag. Daarom zegt Mattheüs 24:5 dat er grote aantallen mensen zullen komen die beweren te vertegenwoordigen wat Hij vertegenwoordigt, maar die in
feite bedrieglijke mensen zijn. In het licht van “komen onder mijn naam” kan u volgende opmerkingen beschouwen uit verschillende New Age bronnen:
“Jezus was een historisch persoon, een menselijk wezen; Christus, de Christos, is een eeuwige
transpersoonlijke toestand van bestaan. Jezus zei niet dat deze hogere staat van bewustzijn, in
hem gerealiseerd, alleen en altijd het zijne was. Evenmin riep hij ons op hem te aanbidden.
Veeleer riep hij ons op hem te volgen, in zijn voetstappen te treden, te leren van hem, van zijn
voorbeeld”.[3]
“Jezus was één ziel die de staat bereikte van Christusbewustzijn; er zijn er vele anderen geweest. Hij symboliseerde de blauwdruk die wij moeten volgen…. De weg is voor iedereen open
om een Christus te worden middels het bereiken van het Christusbewustzijn, door hetzelfde pad
te bewandelen dat Hij bewandelde…. Hij demonstreerde eenvoudig en mooi het model”.[4]
“De betekenis van de vleeswording en opstanding is niet dat Jezus een mens was zoals wij,
maar veeleer dat wij goden zijn zoals hij - of tenminste dat we het potentieel daartoe hebben. De
betekenis van Jezus is niet die van een medium van redding maar van een model van vervolmaking”.[5]
“Jezus was van zichzelf bewust als een afgewerkt specimen van de nieuwe menselijkheid die
moet komen - de nieuwe menselijkheid die de aarde moet beërven, het Koninkrijk moet oprichten, de New Age4 [het Nieuwe Tijdperk] moet inleiden”.[6]
In deze zienswijze is Jezus een model voor wat de New Age of Aquarische persoon moet worden.
Men zou kunnen zeggen dat deze uitspraken het komen in Zijn naam kunnen genoemd worden, of
de claim van te vertegenwoordigen wat Hij vertegenwoordigt.
Laat ons nu kijken naar het tweede deel van vers 5 in Mattheüs 24: “en zeggen: Ik ben de Christus”,
of in de KJV: “saying, I am Christ” (zonder lidwoord “de”). Opnieuw vinden we talloze verklaringen, zoals de volgende:
“Elke mens is een individuele Christus; dit is de leer voor de New Age. De ervaringen van in
contact te komen met Christus Zelf en de daarop volgende vibrationele verheffing horen niet
gereserveerd te zijn voor een uitverkoren aantal. Elke persoon in de wereld zal vroeg of laat deze verheffende werking ontvangen. Niemand zal daarvan uitgesloten en niemand zal achtergelaten worden. Iedereen zal het voordeel ontvangen van deze stap in de menselijke evolutie” (benadrukking door R.Y.) [7]
“Kan het zijn dat vele christenen op verkeerde plaatsen hebben gezocht naar ‘de Christus’? Kan
het zijn dat wanneer Jezus zei ‘geen mens kent het uur’ van mijn wederkomst, hij dit zo zei omdat de wederkomst van de Christus nu komt, binnenin ons, buiten ruimte en tijd? Jezus kan
hierop gezinspeeld gegeven hebben toen hij ons vertelde dat het koninkrijk van God in u is niet in een bepaalde tijd, noch op enige plaats, maar binnenin u. Als we naar binnen kijken, door
meditatie en de expansie van bewustzijn, bewegen we verder dan de tijd, en we ontmoeten persoonlijk de Christus”.[8]
[Opmerking: zie een krachtige weerlegging van de stelling “het Koninkrijk van God is IN u” op
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk3.pdf].
“De Christus is in U. U bent degene die moet komen. Elk en ieder van u!” [9]
“Christusschap is niet iets dat moet komen in een punt in de toekomst, wanneer u meer geëvolueerd bent. Christusschap is hier en nu! Ik ben de Christus van God. U bent de Christus van
God”.[10]
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New Age: lett. nieuw tijdperk. Het volgens een aantal holistisch georiënteerde groepen onlangs aangebroken tijdperk
van Aquarius, waarin het begrip heelheid centraal staat (Van Dale). “New Age is de naam die wordt gegeven aan een
scala van moderne vormen van spiritualiteit, religie en magie, die zich richten op de ontplooiing van een gesacraliseerd
zelf” (www.pscw.uva.nl/gm/courses).
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Zelfs nog specifieker bewijs verbindt de New Age met Jezus’ profetie. In Lukas 21:7-8 [én Markus
13:5-6] vinden we dezelfde rede als in Mattheüs 24:3-5. Zie opnieuw de waarschuwing:
“En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? 8 En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder
Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna” (Lukas 21:7-8).
“En Jezus antwoordde hun en begon te zeggen: Pas op dat niemand u misleidt. 6 Want velen
zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden”
(Markus 13:5-6).
Merk op dat hier “de Christus” in schuine letter is weergegeven. Dit betekent dat dit niet in het originele manuscript staat. De vertalers van de Statenvertaling en de King James Version vonden het
blijkbaar vreemd dat daar staat: “velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben”. Waarschijnlijk hebben de vertalers voor de duidelijkheid, en om consequent te zijn met Mattheüs 24, de
term “de Christus” in schuine letters toegevoegd. Maar het is erg interessant te zien dat New Agers
naar zichzelf verwijzen (hun hogere zelf) als de “IK BEN” 3 (een van de namen van God). Bemerk
het volgende:
“De eerste ervaring van eenmaking met het Christusbewustzijn kan komen met een initiële
overschrijding van de psychische barrière en contact met de Christus Zelf of IK BEN Zelf”.[11]
“Dit Innerlijke Zelf wordt met vele namen genoemd, zoals: God-zelf, Hogere-zelf, Christusbewustzijn, IK BEN, Boeddhanatuur, en vele andere”.[12]
“Deze IK BEN is God … deze IK BEN bent U. … Universum- en Individueel Bewustzijn. …
God die Zichzelf kent als God, God Zichzelf kennend als U, en U Uzelf kennend als God”.[13]
Dus, wat Jezus kan bedoeld hebben is dat velen zullen zeggen “IK BEN”.
Wegens deze uitspraken geloof ik beslist dat Jezus in deze teksten over de huidige New Age beweging profeteerde, wanneer deze haar volle verwezenlijking wereldwijd zal bereikt hebben. Hij stelde
duidelijk dat net voor Zijn wederkomst een enorm aantal mensen hun eigen goddelijkheid zullen
verkondigen en dat “velen” (polus) misleiden zullen - niet enkelen maar “velen”. Er was voor Hem
een goede reden om deze profetieën te laten voorafgaan met de waarschuwing: “Pas op dat niemand
u misleidt”. Deze mensen zullen een geestelijke boodschap aanbieden dat gelijkt op, voelt en klinkt
alsof ze van Jezus Christus komt, maar het is misleidend bedrog.
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Verwante informatie:
IK BEN: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Ik-Ben.pdf
De MOZES CODE: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/MozesCode.pdf
Wat deed Jezus tussen 12 en 30 jaar?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/JezusTussen12en30.pdf
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