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Waarschuwing: Henk P. Medema kondigt dd. 2-5-2011 een nieuw
NL-vertaald boek van Leonard Sweet aan:
“In de loop van de komende week verschijnt er een boek, Het Jezus Manifest, van Len
Sweet & Frank Viola. Dit boek roept ons allemaal op om onze stem voor Hem te verheffen …”
Zie deze link: http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=22330.
Ik beaam volgende reactie van iemand op het artikel:
“Beste lezers, informeer u eerst goed omtrent Leonard Sweet, Frank Viola en het ‘Jezus
Manifest’... new age, spirituele mystiek, emerging church, herdefinitie ‘Jezus’...”
Medema kan het niet laten om de kerk te bestoken met leringen van demonen!!

LTRP noot: Terwijl sommige christelijke leiders waarschuwen voor New Age figuren zoals Oprah
Winfrey, Eckart Tolle, en A Course in Miracles, wordt deze zelfde New (Age) Spiritualiteit onder
een “christelijk” mom gepromoot en omarmd middenin de christelijke kerk door populaire christelijke leraren en auteurs.
Kwantum spiritualiteit verbindt ons zowel met de hele schepping als met andere leden van de menselijke familie. . . . Dit brengt een radicale leer mee van
de belichaming van God in de ware essentie van de schepping. . . . Maar een
spiritualiteit die niet in zeker opzicht entheïstisch1 is (pan- of trans-), die zich
niet uitstrekt tot de geest-materie van de kosmos, is niet christelijk. [1]
-- Leonard Sweet

Leonard Sweet

Kort nadat Deceived on Purpose [Doelgericht Misleid - downloadbaar hier:
(http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Doelgericht_Misleid.pdf] was gepubliceerd, kwam ik een boek
tegen met de titel Quantum Spirituality: A Postmodern Dialectic, geschreven door Rick Warren’s
“evangelische” collega Leonard Sweet. Ook rond die tijd kreeg ik een casette-tape van een
presentatie die Sweet samen met Warren bracht, in 1995. Hun opgenomen discussie droeg de titel
The Tides of Change en was verpakt als onderdeel van een lopende serie genaamd “Choice Voices
for Church Leadership”. In de tijd dat dit audioproject plaatsvond, was Sweet een christelijke auteur, methodistenpredikant en decaan van de Theologische School aan de Drew University. Volgens
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Entheïsme is, zoals panentheïsme, een geloof dat het goddelijke in alle dingen is, maar impliceert meer dan geloof of
theorie. Een entheïst [Gr. en (in) + theos (God)] is iemand wiens leven zich focust op het zoeken van eenheid met deze
kracht, en die het doel van zijn leven ziet in helpen te begrijpen en vervullen van het grote plan van evolutie”. Bron:
http://www.frankparkinson.co.uk/new_spirituality.html.
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).
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methodistenpredikant en decaan van de Theologische School aan de Drew University. Volgens de
informatie op de tapeset ging deze presentatie over de bediening van de “emerging new frontier”.[2]
Pastors uitdagend om veranderingen aan te brengen in hun bediening, om zo tegemoet te komen aan
de opkomende (emerging) postmoderne cultuur en de veranderde tijden, presenteren Sweet en Rick
Warren zich niet enkel als pastors maar ook als hedendaagse veranderingsagenten. Tijdens hun
conversatie maakte Sweet enthousiast deze opmerking: “I think this is part of this New Spirituality
that we are seeing birthed around us”.[3]
Toen ik luisterde naar deze reeks cassettetapes vond ik het interessant dat Leonard Sweet met Rick
Warren sprak over de geboorte van een “Nieuwe Spiritualiteit”, zover terug als in 1995. Sinds 9/11
is “Nieuwe Spiritualiteit” de term die de meeste New Age leiders nu gebruiken in de plaats van
“New Age Spiritualiteit”. Door gewoon het woord “Age” weg te halen uit “New Age Spirituality”
is de “New Age Spirituality” plots “New Spirituality” geworden. Emerging Church figuren zoals
Sweet, Brian McLaren en anderen gebruiken dan ook de term “New Spirituality”. Zij doen dat om
het “nieuwe” christendom te beschrijven dat zij praktiseren als “Nieuwe Christenen” en “Nieuw
Licht leiders”.[4] Wat in het afgelopen decennium duidelijk is geworden is dat de “New Spirituality” -- dat is het bodemlijngeloof dat God “in” alle dingen is -- in realiteit de fundamentele New Age
“hub”2 is voor de komende Nieuwe Wereldreligie. Deze panentheïstische New Age/New Spirituality leer dat God “in” alle dingen is, zal het “gemene deler” smeltkroesgeloof zijn waarop de komende Nieuwe Wereldreligie uiteindelijk zal rusten.
In The Tides of Change, is het duidelijk dat Rick Warren en Leonard Sweet werken naar een
“Nieuwe Reformatie” van de kerk.[5] Maar toen ik Sweet’s boek Quantum Spirituality: A Postmodern Apologetic las, ontdekte ik snel dat Sweet’s New Reformation in realiteit gewoon een New
Age reformatie is van het bijbelse Christendom: een Nieuwe Spiritualiteit. En zijn New Age/New
Spirituality greep op de dingen is een reden temeer om bezorgd te zijn over de toekomstige New
Age implicaties die reeds zo aanwezig zijn in Rick Warren’s Purpose Driven beweging.
Het dienen van twee meesters
Alhoewel ik niet eerder vertrouwd was met Leonard Sweet, wist ik dat zijn boek Quantum Spirituality, een aantal bezorgdheden opwekte over zijn affectie voor New Age leringen. Toen ik begon te
lezen in Quantum Spirituality, kon ik begrijpen waarom mensen bezorgd waren.
De hoogintellectuele en welbelezen Leonard Sweet dreigt u bijna “in te pakken” wanneer hij u
rondleidt in zijn spirituele kraam. Opererend op lichtsnelheid en citerend uit talloze boeken en artikels, zal hij veel lezers beïndrukken met zijn geestigheid en spirituele inzichten. Maar, wanneer hij
verraderlijk in de New Age wateren duikt en zijn lezers uitdaagt om daarin met hem mee te gaan,
treden er ernstige problemen op in zijn “postmoderne apologetiek3”.
Tijdens het lezen van Quantum Spirituality herinnerde ik me de Bergrede, toen Jezus waarschuwde
dat je geen twee heren kunt dienen (Mattheüs 6:24). Leonard Sweet belijdt dan wel een evangelisch
christen te zijn, maar hij prijst simultaan New Age auteurs en hun leringen. Ik was dan ook niet verbaasd te zien dat hij een van de uitgenodigde sprekers was op de 2007 leadership conference in de
Crystal Cathedral.[6] Hij leidde ook twee workshops met Warren in 2008.[7]
Nieuw Licht leiders?
Alhoewel sommige Leonard Sweet verdedigers argumenteerden dat Sweet’s gehybridiseerde postmoderne “New Light” apologetiek boven de hoofden vliegt van “oud licht” fundamentalistische
types, vertellen de feiten een ander verhaal. Wat ik leerde uit Quantum Spirituality is dat Sweet met
een transformatieproces bezig is, van bijbels Christendom naar een Kwantum- / Postmoderne / New
Light / New Age / Nieuwe Spiritualiteit. Zonder verontschuldiging schrijft Sweet dat hij deel uitmaakt van een “New Light movement” en hij beschrijft diegenen die hij in het bijzonder bewondert
als “New Light leaders”.[8]
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Hub: naaf, middelpunt. In computernetwerken een verdeeldoos naar alle poorten.
Apologetiek: de leer van de geloofsverdediging.
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In de “Acknowledgments” van Quantum Spirituality, drukt Sweet zijn grote dankbaarheid en bewondering uit voor allerlei “New Light leaders” die hij openlijk prijst als “de meest creatieve religieuze leiders in Amerika vandaag”.[9] In deze groep zitten een aantal New Age leiders die ik heel
goed ken -- in het bijzonder Willis Harman, Matthew Fox, en M. Scott Peck. Sweet beschrijft deze
drie mannen -- samen met al de andere geciteerden -- als “extraordinary” and “great” New Light
leaders. Hij gaat zelfs zo ver te zeggen dat zij zijn “persoonlijke rolmodellen” en “helden” zijn van
de “ware natuur van de postmoderne apologetiek”. Sweet schrijft:
They are my personal role models (in an earlier day one could get away with “heroes”) of the
true nature of the postmodern apologetic. More than anyone else, they have been my teachers on
how to translate, without compromising content, the gospel into the indigenous context of the
postmodern vernacular.[10]
Maar velen van de mannen die Leonard Sweet onderschrijft hebben de inhoud van het Evangelie
verdraaid door het te vertalen in de “postmoderne landstaal” van een New Age/New Spirituality.
Bijvoorbeeld: Willis Harman, Matthew Fox, en M. Scott Peck hebben allen een leidende rol gespeeld in het opbouwen en populariseren van de hedendaagse New Age/New Spirituality beweging.
Hoe kunnen dan deze drie leiders Sweet’s “rolmodellen” en “helden” zijn? Sweet’s prijzen van al
deze mensen zegt al het nodige over zijn “postmoderne apologetiek”. In plaats van deze New
Age/New Light leaders aan te bevelen zou een christelijk leider zoals Sweet de kerk moeten waarschuwen voor hen. Een korte blik op deze drie “New Light leaders” en hun leringen maakt dit erg
duidelijk.
(Dit is een uittreksel uit hoofdstuk 10 van A “Wonderful” Deception door Warren Smith)
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7. For information on the small-group workshop at the 2008 Saddleback Small Groups conference:
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9. Ibid., p. ix.
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Lees aansluitend:
Zal de “Nieuwe Wetenschap” bewijzen dat God “in” alle dingen is?
http://www.verhoevenmarc.be/_Godinalles.doc
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Godinalles.pdf
Pas op voor Leonard Sweet: Meester in Dubbelzinnigheid (David Cloud) :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LeonardSweet2.pdf
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