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De New Age Beweging  
Door Prof. J.S. Malan, http://www.bibleguidance.co.za/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

Tip: raadpleeg voor moeilijke/vreemde begrippen het Glossarium: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf  

 
Inhoud 
De wereld staat op de drempel van een nieuw internationaal bestel dat als globalisme of wereldeen-
heid beschreven wordt. Deze eenheid en kosmische ingesteldheid wordt overal op het mystieke, 
godsdienstige vlak nagestreefd, maar dit moet zich uiteindelijk ook op de politieke, economische, 
sociale, opvoedkundige en de vermakelijkheidsterreinen manifesteren. Alle gezag, politieke macht, 
kennis en wijsheid moet religieus onderbouwd worden, opdat de komende wereldleider bij uitstek 
als een messias en verlosser van het mensdom kan beschouwd worden. Ter wille van deze trans-
formatie moeten zoveel als mogelijk de mensen nu reeds ingesteld worden op de benutting van 
kosmische energie en mystieke, bovennatuurlijke krachten. Met deze mystieke wereld die toene-
mend ontsloten wordt is Lucifer en zijn rijk te verstaan, want dat speelt de sleutelrol in de overscha-
keling naar het Nieuwe Tijdperk, de New Age1. 

EEN NIEUWE INTERNATIONALE ORDE 
De New Age beweging is in de laatste twee decennia van de 20ste eeuw uit zijn gesloten kring naar 
voren getreden en met beslistheid zijn ideologie van een verenigde wereld beginnen propageren. Dit 
vindt nauwe aansluiting bij het concept van een nieuwe wereldorde, en wordt dikwijls in associatie 
daarmee genoemd. De beweging en zijn ideologie van globalisme is in de meeste kringen goed be-
kend, en er wordt dikwijls in de media naar verwezen. Kranten- en tijdschriftkoppen, zoals de vol-
gende, zijn voor de man in de straat helemaal niet meer vreemd: 

 Soul of a New Age  
 Welcome to the Global Village  
 The World Teacher is now here  
 The Age of Aquarius has dawned  
 Americans get religion in the New Age  
 Anything is permissible if everything is God  
 Tutu decries break up of New Age prayer meetings  

De New Age beweging is erop uit om het bewustzijnsniveau van het mensdom te verhogen, mystie-
ke krachten in mensen te ontsluiten, en de wereld vooral op godsdienstig gebied te verenigen, opdat 
ze nadien ook op andere terreinen kunnen verenigd worden. De daarmee verband houdende idealen 
van politieke en economische eenheid worden vooral door voorstanders van de nieuwe wereldorde 
nagestreefd. Samen geven deze twee bewegingen gestalte aan het ideaal van globalisme en wereld-
burgerschap. In dat proces moeten alle grenzen, en de verdeeldheid tussen mensen ter wille van een 
grotere eenheid, verdwijnen. 
Oorsprong van de beweging 

 
1 New Age: 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 vor-
men 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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Volgens Openbaring 17 kan de oorsprong van de valse ‘wereldgodsdienst van de eindtijd’ naar Ba-
bylon teruggevoerd worden. Het antieke Babylonische rijk dat door Nimrod werd gesticht, werd in 
nauwe associatie met de heidense godsdienst van die tijd beheerd en bestuurd. Het huwelijk tussen 
godsdienst en politiek was zó intens dat dit koninkrijk door een priester-koning geregeerd werd. Hij 
maakte gebruik van occulte krachten en astrologie om besluiten te nemen en te regeren. De koning 
was ook de verpersoonlijking van de zonnegod, die als de schenker van licht en leven beschouwd 
werd. Uit dit bijgeloof is de cultus van de zonnepilaren ontstaan, waaruit de latere obelisken en vre-
despalen van onze tijd zich hebben ontwikkeld. In Openbaring 17 en 18 wordt beschreven hoe er 
voor de wederkomst van Christus weer een neo-Babylonische regering, godsdienst en economie zal 
ontstaan. De wortels van de New Age beweging gaan dus duizenden jaren ver terug in de geschie-
denis. Het is inderdaad niets nieuws. 
Wat de eindtijdse propagering van een Nieuw Tijdperk betreft (New Age), kan dit 
naar de Russisch-geboren madame Helena Blavatsky2 teruggevoerd worden, die de 
Theosofische3 Vereniging heeft gesticht, in 1875 in New York. Zij heeft haar 
openbaringen en opdrachten rechtstreeks van een geestelijke meester ontvangen 
met wie zij telepathisch in verbinding stond. Zij was dus een zuiver medium voor 
de hogere (demonische) machten die door haar hebben gewerkt.  

Helena Blavatski 

Naar aanleiding van deze openbaringen heeft zij in 1877 het boek Isis Unveiled geschreven en in 
1888 The Secret Doctrine, dat uiteindelijk zes volumes besloeg. Hierin bespreekt zij de geheime 
leer die volgens haar geestelijke meester de grondslag van alle godsdiensten, filosofische stelsels en 
kennissystemen vormt. In de inleiding van Volume 1 van The Secret Doctrine zegt zij: 

“De leer in deze volumes behoort niet slechts bij de Hindoe, de Zoroastrist, de Chaldeeër of 
de Egyptenaar, en ook niet exclusief bij het Boeddhisme, Islam, Judaïsme of het Christen-
dom. De Secret Doctrine is de essentie van al deze geloven. In hun vroegste oorsprong zijn 
zij alle daaruit voortgekomen. Nu moeten de verschillende godsdiensten terug herleid wor-
den tot de oorspronkelijke wijsheid, waaruit elk dogma en mystieke leer gegroeid is, en 
waaruit het ontwikkeld en gevestigd werd”. 

Het is dus de New Age-doelstelling om alle godsdiensten, inclusief een vervalste weergave van het 
Christendom, in een alliantie van wereldgodsdiensten met elkaar te verenigen. Dit moet dan samen 
met valse leringen zoals evolutie, reïncarnatie, metafysica, parapsychologie, astrologie, pantheïsme 
en socialisme, naar de mystieke bron van Lucifers wijsheid teruggevoerd worden, waaruit het is 
ontstaan. Zodoende kan er ware eensgezindheid in de wereld geschapen worden, en kunnen alle 
mensen hun levens volgens dezelfde (boze) beginselen geregeld worden. 
Omdat de tijd daar in 1875 nog niet rijp voor was, heeft de geestelijke meester van madame Blavat-
sky haar gezegd dat de Theosofische leer en het ideaal van een verenigde wereld, die volgens een 
eenvormig esoterisch4 kennissysteem en godsdienstig stelsel bestuurd zal worden, voor honderd jaar 
geheim gehouden moest worden. In die tijd mocht dit slechts aan geïnitieerde5 leden van de bewe-
ging bekend gemaakt worden. 

 
2 Helena Blavatsky: Blavatsky(-Hahn), Helena Petrovna (Jekaterinoslav 12 aug. 1831 – Londen 8 mei 1891), Russisch 
theosofe van gedeeltelijk Mecklenburgse afstamming, was korte tijd gehuwd (1848) met generaal N. Blavatsky. Op 
haar vele reizen bezocht Blavatsky o.a. Egypte en Tibet. Te New York stichtte zij met H.S. Olcott, W.Q. Judge e.a. op 
17 nov. 1875 de Theosophical Society (Theosofische Vereniging), waarvan zij de geestelijk leidster werd. Zij was een 
markante persoonlijkheid en zou occult zeer begaafd zijn geweest en in contact hebben gestaan met Tibetaanse Mees-
ters. (Encarta 2002). 
3 Theosofie: 1. (Eigenlijk) goddelijke wijsheid, zodanig als die welke door de goden zelf bezeten wordt; 2. Een mystiek-
filosofisch systeem van wereldbeschouwing met soms neoboeddhistisch karakter: de theosofie houdt vast aan de reïn-
carnatie. (Van Dale). 
4 Esoterie: het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd 
voor de ingewijden, de deskundigen, syn. geheim. (Van Dale). 
5 Geïnitieerden: ingewijden (Van Dale). 



 

 3

De openbaringsfase moest in het laatste kwart van de 20ste eeuw gebeuren, wanneer het algemene 
denkklimaat als gevolg van de invloed van het liberalisme, socialisme, humanisme6, en door het 
verval in het fundamentele Christelijke denken meer ontvankelijk zou geworden zijn voor de New 
Age ideeën. 
Kort ná 1975 is de openbaringsfase van de New Age beweging begonnen. In 1977 is de Tara orga-
nisatie onder de leiding van Benjamin Creme7 in Londen gesticht, en werd er aangekondigd dat de 
gemeenschappelijke messias van alle geloven nu hier is en de juiste tijd afwacht om zichzelf als 
wereldleraar te openbaren. 
Als de Maitreya8 Boeddha komt hij uit een Boeddhistische traditie, maar hij is tezelfdertijd ook de 
verpersoonlijking van de messiaanse verwachtingen van Hindoes, Moslems, Joden én Christenen. 
Hij is de kosmische Christus van alle geloven. Creme heeft een boek over hem gepubliceerd, met de 
titel The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom. 
In deze tijd hebben verscheidene oosterse cultussen met hun esoterische leringen een sterke aanslag 
uitgevoerd op het traditionele westerse denken. Hieronder bevinden zich Hindoeïstische Transcen-
dente9 Meditatie, Zen Boeddhisme,10 en het Bahaï11 geloof. Deze gaan allemaal de weg terug naar 
de mystiek. 
New Age organisaties 
Het netwerk van organisaties en de bewegingen waardoor de New Age ideologie wordt gepropa-
geerd, wordt met de dag intensiever en uitgebreider. Hoewel de beweging thans nog ‘koploos’ is, 
omdat de verwachte wereldleider zijn openbare verschijning nog niet heeft gemaakt, zijn er reeds 
een groot aantal organisaties opgericht die aan voorbereidingswerk doen voor het nieuwe tijdperk. 
Zij functioneren op verschillende vlakken, zoals hieronder uiteengezet: 
Kernorganisaties 
De binnenkring van de beweging is Luciferiaans. Het finale doel ervan is Lucifer te aanbidden en 
de hele aarde aan zijn direct beheer te onderwerpen. Organisaties op dit vlak sluiten de drie hoogste 
graden van Vrijmetselarij in, de Illuminati en andere geheime ordes. Verder zijn er ‘Planetary Citi-
zens’ en ‘Lucis Trust’ (vroeger het Lucifer Publishing Co.), waarin openlijke erkenning gegeven 
wordt aan Lucifer. Een van de leidende bewegingen in dit stadium is ‘Planetary Initiative for the 

 
6 Humanisme: Iedere filosofie of filosofisch systeem waarin de mens tot uitgangspunt wordt genomen om te trachten 
een eenheid te vinden in de zinvolheid van het leven. (F.A. Schaeffer.) Wereldbeschouwing die voor alles de menselijke 
waardigheid, de vrijheid en de waarde van de persoonlijkheid wil hooghouden en bevorderen en die het geloof aan een 
persoonlijke god niet als premisse stelt (Van Dale). 
7 Benjamin Creme: de profeet van Maitreya.  
8 Maitreya: zie het plaatje zoals hij verscheen in 1988 in Nairobi. Hij is de komende ‘messias van alle geloven’, volgens 
de New Age beweging. 
9 Transcendent: de grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaand (Van Dale). Transcendente meditatie: een in 
het Indische denken gewortelde meditatietechniek, sedert 1958 gepropageerd door de Indiase leraar Maharishi Mahesh 
Yogi (= Grote Ziener). De techniek bestaat vnl. in het hardop of in gedachten gedurende 15 à 20 minuten herhalen van 
een (persoonlijk) mantra, dwz. een korte, meestal uit enkele lettergrepen bestaande formule, ontleend aan het Sanskriet 
of Hindi, gewoonlijk (voor de westerling) zonder speciale betekenis. De transcendente meditatie wordt beoefend in 
georganiseerd verband (Encarta 2002). 
10 Zenboeddhisme: vorm van het boeddhisme met veel nadruk op meditatie als middel tot verlichting (Van Dale). 
11 Bahaï: uit Iran stammende religie, genoemd naar de stichter Bahá’ulláh (Van Dale). “Het Bahái-geloof is de jongste 
onafhankelijke wereldreligie. De Stichter, Bahá’ulláh (1817-1892), wordt door de bahái’s als tot nu toe de laatste in de 
reeks Boodschappers van God beschouwd, een reeks die teruggaat tot voor het begin van de geschiedschrijving en 
waartoe ook Abraham, Mozes, Boeddha, Zoroaster, Christus en Mohammed behoren. Het centrale thema in de Bood-
schap van Bahá’ulláh luidt dat de mensheid één ras vormt en dat de dag gekomen is dat zij zich moet verenigen tot één 
wereldgemeenschap. Bahá’ulláh stelde dat God historische krachten in werking heeft gezet die de traditionele grenzen 
van ras, klasse, geloofsovertuiging en natie afbreken en die op den duur tot een universele beschaving zullen leiden. De 
belangrijkste uitdaging waar de volkeren der aarde zich voor geplaatst zien is dat ze het feit van hun eenheid moeten 
accepteren en het proces van eenwording moeten steunen. Een van de doelstellingen van het Bahái-geloof is te helpen 
een antwoord op deze uitdaging mogelijk te maken. Een wereldomvattende gemeenschap van ongeveer zes miljoen 
Bahái’s, waarin de meeste landen, rassen en culturen op aarde vertegenwoordigd zijn, is bezig om de leringen van 
Bahá’ulláh in praktijk te brengen. Hun ervaring zal een stimulans zijn voor allen die de visie delen dat de mensheid één 
familie en de aarde één vaderland is”. (http://users.pandora.be/Baháihasselt ). 

http://users.pandora.be/Bah
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World we Choose’, onder de leiding van David Spangler. Hij is ook het hoofd van ‘Planetary Citi-
zens’. 
Middelorde-organisaties 
Er is reeds een wereldwijd netwerk van organisaties opgebouwd die in vele gevallen ook erg bij de 
mystiek betrokken zijn. Zij verbergen echter hun occult karakter door het gebruik van termen zoals 
‘de universele God van alle geloven’, ‘meesters van wijsheid’, ‘geestelijke gidsen’, ‘de komende 
wereldleraar’, ‘het hogere zelf’, ‘een kosmisch bewustzijn’ en ‘psychische krachten’. Hun primaire 
taak is een denkklimaat te scheppen en praktijken op te voeren die bevorderlijk zijn voor de over-
schakeling naar een nieuwe wereldorde. 
De bekendste van deze organisaties is de loge van Vrijmetselaars (inclusief de minder ingelichte 
lagere graden), Tara, New Group of World Servers, World Future Society, die Association for Hu-
manistic Psychology, de World Council of Wise Persons, de Theosofische Vereniging, de Club van 
Rome, de Humanistische Beweging, Global 2000, verscheidene Oosterse meditatiecultussen, de 
Astrologische Vereniging, alsook een aantal vredesbewegingen en ecologische groepen die zich 
onder New Age symbolen scharen, zoals reïncarnatietekens en gebroken kruisen. Andere symbolen 
die algemeen gebruikt worden, zijn de regenboog, de piramide, het derde of alziende oog, 666, het 
yin en yang, het pentagram, pegasus, en beeldjes van personen in een lotuspositie (meditatiehou-
ding). 
Frontorganisaties 
De New Age beweging beschikt over de spontane samenwerking van een groot aantal frontorgani-
saties die haar ideologie bevordert van globalisme, godsdiensteenheid en de gebruikmaking van 
kosmische krachten voor het verkrijgen van een hoger bewustzijnsniveau. Zij treden, bewust of on-
bewust, als fronten op voor het propageren van deze ideologie. Er zijn tekenen dat zij én de New 
Age beweging als natuurlijke bondgenoten nader tot mekaar bewegen en de krachten voor hun ge-
meenschappelijke doelstelling samenbundelen. 
Onder deze frontorganisaties bevinden zich de Oosterse godsdiensten, de Rooms-katholieke Kerk, 
oecumenische lichamen zoals de Wereldbond van Gereformeerde Kerken, de Wereldraad van Ker-
ken, het Wereldparlement voor Godsdiensten en de Wereldconferentie voor Godsdienst en Vrede, 
de Verenigde Naties en zijn agentschappen, de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds, 
verscheidene grote bankiers en multinationale maatschappijen, het CFR, de Royal Institute of Inter-
national Affairs, alsook verscheidene regeringen, politieke bewegingen, opvoedkundige instellin-
gen, en invloedrijke mediagroepen die de openbare mening kunnen aanzwengelen. 
De moderne tijdsgeest in de wereld heeft zich al in grote mate ontwikkeld naar de New Age bewe-
ging toe, naar de nieuwe wereldorde, de humanistische beweging, de intergeloofsbeweging, de rea-
lisatie van het volle menselijke potentieel door de ontginning van psychische krachten, de toelating 
van een onbelemmerde menselijke vrijheid van spreken, uitdrukking, seksuele oriëntatie en gods-
dienstige overtuiging. 
Het tijdperk van Aquarius 
Het nieuwe tijdperk waarvoor de New Age beweging zich nu voorbereidt, wordt de bedeling van 
Aquarius genoemd. Dit is een astrologisch begrip en is afgeleid van de beweging van de zon door 
de twaalf sterrenbeeldenin de zodiak (= dierenriem), zoals deze vanaf de aarde waargenomen wordt. 
Benevens de jaarlijkse cyclus door de twaalf sterrenbeelden, is er ook een grotere baan langswaar 
de zon in een omgekeerde orde langzaam door de sterrenbeelden beweegt. Op grond hiervan wor-
den er bedelingen van elk 2000 jaar onderscheiden. 
Michal Eastcott en Nancy Magor doen in hun boek Entering Aquarius de bewering dat elke constel-
latie, waardoor de zon zich beweegt, de aarde in een bepaald gebied van kosmische beïnvloeding 
plaatst. De periode tussen 2000 en 4000 jaar voor Christus was het tijdperk van de Stier (Taurus). 
De stier was een heilig symbool in de mythologie van die tijd. De periode van 2000 jaar voor Chris-
tus was de bedeling van de Ram (Aries). In die tijd was het offerlam (een rammetje) een sterk sym-
bool in Israël, alsook de zondebok. Israël werd ernstig vermaand omdat zij een gouden kalf vereerd 
hebben, wat een symbool was van het vorige, uitgediende, tijdperk. 
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Met de komst van Christus is de bedeling van de Vissen (Pisces) aangebroken. De vis werd dikwijls 
als symbool van het Christendom gebruikt, ook in sommige van de gelijkenissen. Sommige van de 
discipelen waren zelfs vissers, die nu ook vissers van mensen werden. 
In het tijdperk van de Vissen lag, volgens astrologen, de klemtoon op gezag, idealisme en de fana-
tieke toewijding aan een zaak. Deze eigenschappen hebben naar een duidelijke mate van militant-
heid in de mensen hun godsdienst en nationale leven geleid, vandaar al die oorlogen en godsdienst-
vervolgingen. 
De geest van fanatieke toewijding aan zaken heeft echter ook positieve resultaten opgeleverd in de 
vorm van een groot aantal ontdekkingen en wetenschappelijke vooruitgang. Het mensdom werd in 
die tijd van het barbarisme naar de beschaving verheven. Er werden in dit tijdperk ook twee grote 
godsdiensten gevestigd, namelijk de Islam en het Christendom. 
Het einde van het tijdperk Vissen is nu, na 2000 jaar, aangebroken; bijgevolg moet het mensdom 
voorbereid worden om de bedeling van de Waterdrager (Aquarius) binnen te gaan. In dit verband 
wordt ook naar de Bijbel verwezen, nl. naar een aanduiding van wat Jezus voor het laatste Pascha 
aan zijn discipelen heeft gegeven: “Ziet, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens 
ontmoeten, dragende een kruik water; volgt hem in het huis, waar hij ingaat” (Luk. 22:10). Er wordt 
gezegd dat de Waterdrager al de tijd voor ons is uitgegaan, en dat de deur naar de volgende bede-
ling nu openzwaait. 
De tijd is aangebroken om naar het hoger vlak van de universele mens (homo universalis) te evolue-
ren. Dit behelst de ontwikkeling van een veranderd, kosmisch bewustzijn zodat de onderlinge een-
heid van alle dingen kan begrepen worden. Wanneer deze ‘verlichting’ ingetreden is, zal het niet 
meer nodig zijn om godsdienstige en nationale belangen na te streven en daarvoor te vechten. Alles 
is één, en alle dingen moeten nu, zoals een rustig vloeiende stroom, in harmonie met mekaar ge-
bracht worden. De donkere en stormachtige nacht van Pisces is voorbij, en nu breekt het licht van 
een nieuwe bedeling van eenheid en verzoening door. De grote uitdaging van onze tijd is om die 
mensen te overtuigen welke nog aan de oude orde vasthouden. 
Een sterke oproep wordt door de New Age aanhangers gedaan dat mensen moeten leren hoé zij uit 
de grote schatkamer van kosmische wijsheid kunnen putten. Er wordt verkondigd dat in alle be-
schavingen het de sterrenkijkers zijn geweest, of de astrologen, de wijze mannen, de profeten en 
zieners, van wie men de adviezen inwon over in feite alle zaken 

Wat zegt de Bijbel over deze kosmische bron van wijsheid, en van al zijn occulte toverkracht? 
“Sta nu met uw bezweringen, en met de veelheid van uw toverijen, waarin gij gearbeid hebt van 
uw jeugd af; of gij misschien voordeel kondet doen, of gij misschien u kondet sterken. Gij zijt 
moede geworden in de veelheid van uw raadslagen; laat nu opstaan, die de hemel waarnemen, 
die in de sterren kijken, die volgens de nieuwe manen voorzeggen; en laat ze u verlossen van die 
dingen, die over u komen zullen. Ziet, zij zullen zijn als stoppels, het vuur zal ze verbranden, zij 
zullen zichzelf niet kunnen rukken uit de macht van de vlam; het zal geen kool zijn om [bij] te 
warmen, geen vuur om daarvoor neer te zitten” (Jesaja 47:12-14). 

Deze mensen, die zich niet schromen om uit de Bijbel dingen aan te halen, om geloofwaardigheid 
aan hun dwalingen te geven over een valse eenheid en kosmische krachten, maken slechts hun eigen 
oordeel nóg groter.  
Grondgedachten 

De drie fundamentele beginselen waarop de New Age filosofie berust, zijn de volgende: 
Alles is één (monisme) 
Alles wat bestaat is onderdeel van een groter geheel. In de materiële én geestelijke wereld is er een 
onderlinge samenhorigheid tussen alle dingen, en dit verbroken geraakte geheelbeeld, moet hersteld 
worden. Op het verticale vlak moet de zelfopgelegde grens tussen het natuurlijke en het bovenna-
tuurlijke overgestoken worden, zodat de menselijke leefwereld met de kosmische sfeer verenigd 
kan worden. Op het horizontale vlak moeten mensen ertegen waken om grenzen te trekken tussen 
rassen, culturen, godsdiensten en politieke ideologieën, omdat dit naar verdeeldheid en het najagen 
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van conflicterende groepsbelangen leidt. Hierdoor zal de kosmische eenheid en harmonie verstoord 
worden. 
Monisme moet op alle terreinen, door een proces van synthese12, samenvloeiing en de bouw van 
verzoeningsbruggen, bevorderd worden. Er bestaat geen antithese13 in het heelal, dus is er niets wat 
wezenlijk slecht en boos is – er is geen duivel, Antichrist, boze geesten of hel. Al wat slecht en boos 
is, is de neiging bij oningeschakelde mensen tot verdeeldheid, onverdraagzaamheid en de veroorde-
ling van andersdenkenden als gevolg van de bevordering van zelfzuchtige belangen. 

Alles is God (pantheïsme) 
God is in alles aanwezig – in alle mensen én ook in de natuur. Soms wordt hij als de Kosmische 
Intelligentie beschreven, maar meestal slechts als een onpersoonlijke kosmische kracht (cosmic life 
force of vital force). Omdat deze kosmische levenskracht in de hele schepping werkzaam is, is er 
ook een mystiek element in de natuur en in moeder aarde aanwezig. In de natuur, het dierenrijk én 
onder mensen vindt er een geleidelijk evolutieproces naar hogere levensvormen plaats. De dood is 
slechts een illusie omdat de ene levenscyclus door een andere opgevolgd wordt. Door reïncarnatie 
komt de mens telkens weer terug, om zijn ontwikkeling naar hogere vormen van bewustzijn (of 
goddelijkheid) voort te zetten.  
Wij zijn God (zelfvergoddelijking) 
Omdat de mens op het toppunt van de evolutie is gekomen, ervaart hij ook het hoogste niveau van 
bewustzijnsontwikkeling. Hij is zich van de mystieke, kosmische wereld bewust, en kan verder 
daarin opgaan naar hogere niveaus van vergoddelijking. Door technieken zoals meditatie moet hij 
één worden met de kosmische krachtwereld rondom hem, dan kan hij uiteindelijk het niveau van 
een meester van wijsheid bereiken. Zulk een persoon is dan zelf een god omdat hij met het Christus- 
of Boeddha-bewustzijn bekleed is. Dit is het wezen van de kosmische Christus van alle geloven. 
Er is ook een corporatieve zin waarin het hele mensdom als God beschouwd wordt. Alle mensen 
samen vormen het universele brein (het zgn. global brain). Indien een grote groep mensen zijn ge-
dachten en kosmische energie allemaal op één gebied of onderwerp concentreren, kunnen er krach-
ten vrijgemaakt worden die grote veranderingen teweeg zullen brengen. Om deze reden worden er 
grote gezamenlijke meditatiesessies opgezet om zich op probleemgebieden te concentreren en aan 
positieve gedachten van eenheid en harmonie te denken. Zó, zegt de New Age beweging, kan de 
mens zijn eigen lot bepalen, haat en verdeeldheid tegenwerken en het gevaar van een dreigende 
derde wereldoorlog afweren. De ‘god van deze wereld’ moet dus niet verdeeld zijn, maar verenigd. 
Kosmisch bewustzijn 
Het belangrijkste mikpunt van de New Age beweging is het bewerkstelligen van contact en uitein-
delijke éénwording tussen mensen en de kosmische krachten van het heelal. Dit gaat gepaard met 
een bewustzijnsverandering, het vermogen tot buitenzintuiglijke waarneming, en een totaal nieuw 
werkelijkheidsbeeld. De volgende stappen worden in deze bewustzijnsontwaking gevolgd: 

Een nieuwe zelfontdekking 
Eerst moet de persoon aan zelfontdekking doen waarbij hij van zijn inherente goddelijkheid bewust 
wordt. Dit gaat met het besef gepaard dat alles één is, omdat god in alles is. Dit besef spruit voort 
uit de onverkende diepere lagen van zijn creatieve rechter-hersenhelft, waar zijn kosmisch bewust-
zijn en latente psychische krachten gezeteld zijn, zoals beweerd wordt. 
Een besluit voor diepere betrokkenheid 
In dit stadium van ontwaking tot nieuw bewustzijn, wordt de persoon geconfronteerd met de nood-
zakelijkheid van intensieve scholing in het beoefenen van buitenzintuiglijke waarneming en het 
aanwenden van kosmische krachten voor een verscheidenheid aan doeleinden. Een keuze voor die-
pere betrokkenheid moet dus gemaakt worden. Hij/zij wordt dan een cultuslid van bv. transcendente 
meditatie (TM), astrologie, waarzeggerij, enz. 

 
12 Synthese: de combinatie van de partiële waarheden van these en antithese tot een hogere vorm van waarheid, vgl. 
dialectiek (De God die Leeft, F.A. Schaeffer). 
13 Antithese: tegenstelling tussen twee dingen (b.v. kwaad is de antithese van goed, vreugde de antithese van verdriet). 
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Meditatie 
Een psychotechniek moet nu aangeleerd worden voor inschakeling (attunement) in de kosmische 
sfeer. De belangrijkste is meditatie. De persoon moet zich van de bestaande werkelijkheid afsluiten 
en aan niets denken. Ten einde de overschakeling naar een alternatief bewustzijn te verwezenlijken, 
moet hij een mantra14 gebruiken, wat een gebed of toverspreuk is. In transcendente meditatie zijn 
de mantras de namen van Hindoegoden (m.a.w. demonen). Het woord of de frase wordt opnieuw en 
opnieuw herhaald, totdat er een alternatieve bewustzijnstoestand intreedt. Zo’n persoon ontvangt nu 
verlichting en ziet zichzelf én de wereld geheel anders dan tevoren. Hij ontvangt ook allerlei inge-
vingen en hoort zelfs stemmen die met hem praten. Ook doen zich aan hem ‘geestelijke metgezel-
len’ voor. 
Psychische gaven 
De overgang naar de kosmische krachtwereld stelt verscheidene psychische gaven tot de beschik-
king van de mediteerder. Dit sluit paranormale vermogens in zoals helderziendheid, buitenzintuig-
lijke waarneming, toekomstvoorspelling en zelfgenezing. Een persoon kan ook een supergeheugen 
krijgen dat hem helpt om gemakkelijk te leren. De ontsluiting hiervan is een deel van een New Age 
leermethode wat als ‘suggestopedie’ bekend staat. Kinderen wordt geleerd om ontspanningsoefe-
ningen te doen en naar ritmische barokmuziek te luisteren totdat zij in een meditatieve toestand naar 
het zgn. rechterbrein overschakelen. Kennis kan dan door een onderwijzer in het supergeheugen van 
hun onderbewustzijn ingelezen worden, en zij zullen het onthouden. 

Kanaliseerders 
Er zijn thans duizenden hoogst bedreven New Age-leden die hun diensten als kanaliseerders, of 
psychische consultanten, aan het publiek aanbieden. De meesten van hen hebben een ‘geestelijke 
gids’ met wie zij telepathisch in verbinding staan. Deze geest zal dan aan hem de antwoorden ver-
schaffen op de vragen die mensen aan hem stellen. Zodoende kanaliseert de consultant slechts de 
kosmische wijsheid en kracht via hem naar de behoevende persoon. Hij is dus niets anders dan een 
spiritistisch medium. Er worden ook andere genezingspraktijken gebruik, bv. acupunctuur, om 
‘blokkades in de kosmische energietoevoer’ in een persoon zijn lichaam te verwijderen. 
Benutting van kosmische focuspunten 
Er worden ook massa-acties opgezet waarbij grote groepen mensen op bepaalde tijden en plaatsen 
samen mediteren om kosmische energie op een zeker land of gemeenschap te ‘focussen’. Vrede, 
eenheid en harmonie zullen dan in zo’n gemeenschap binnentreden. Dit gebruik is geloof op zijn 
effectiefst indien dit in de omgeving van een van ‘focuspunten voor kosmische energie’ beoefend 
wordt. Hiervoor komen in aanmerking: de Tafelberg in Kaapstad, Stonehenge in Engeland, de 
Egyptische piramides, de Olympusberg in Griekenland, de Gangesrivier in Indië, de berg Fuji in 
Japan, Central Park in New York, enz. 
Meesters van wijsheid 
Een persoon die tot in de diepste verborgenheden van de kosmische wereld is binnengedrongen en 
een hoog niveau van bewustzijnsontwikkeling bereikt heeft, wordt als een meester van wijsheid 
beschouwd. Zulke personen worden ná hun dood avatars (opgevaren meesters) die aanbeden wor-
den. Onder de bekendsten van hen is er Krishna en Boeddha. Hun esoterische wijsheid wordt door 
spiritistische mediums (goeroes) op aarde verkondigd.  
Aan westerlingen die misschien nog sceptisch tegenover de filosofie en technieken van de oosterse 
godsdiensten staan, biedt de New Age beweging dezelfde occulte krachten in een ander pakket aan. 
Onder de dekmantel van humanistische zielkunde en ‘suggestopedie’ worden programma’s voor 
rechterbreinontwikkeling, paranormale vermogens, psychische krachten en een nieuw zelfbeeld 
geboden, die op dezelfde mystieke grondslag berusten. De voordelen van hogere werkdoeltreffend-
heid, psychische genezingskracht en hoogst doeltreffende studiemethodes, worden als dé voordelen 
voorgehouden van de New Age bewustzijnstransformatie en de ontdekking van uw hoger zelf. Deze 

 
14 Mantra: (Sanskriet), in de Indische godsdiensten een met bijzondere kracht geladen formule, spreuk of tekst, waarmee 
men bovennormale invloed kan uitoefenen. Bij verschillende hedendaagse meditatietechnieken wordt de mantra ge-
bruikt als een concentratiemiddel (Encarta 2002). 
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technieken sluiten ten nauwste aan bij deze van de goeroes. Ook in vele kerken wordt Hindoeïsti-
sche meditatie (TM) als zgn. Christelijke meditatie aangeleerd. Dit wordt dan een zèlfverlossings-
leer, en een inkeer naar binnen, waar de kosmische christus (de god-binnen-in-u) ontdekt wordt! 

Gebed 
Het volgende standaardgebed is wereldwijd onder New Age aanhangers, alsook onder nietsvermoe-
dende meelopers, verspreid om geregeld op vastgestelde tijden te bidden. 

From the point of Light within the Mind of God, 
Let Light stream forth into the minds of men. 
Let Light descend on Earth. 
From the point of Love within the Heart of God, 
Let love stream forth into the hearts of men. 
May Christ return to Earth. 
From the centre where the Will of God is known, 
Let purpose guide the little wills of men – 
The purpose which the Masters know and serve. 
From the centre which we call the race of men, 
Let the Plan of Love and Light work out. 
And may it seal the door where evil dwells. 
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth. 

De reden voor de bekendmaking van dit gebed wordt door de New Age uitgever, Sundial House, als 
volgt verduidelijkt: 

“In 1945 is dit gebed, of Mantram, in het Westen bekend gemaakt. Het werd reeds lang te-
voren door de mystieke wijsgeren gebruikt … Door de eeuwen heen heeft het mensdom in 
tijden van crisis smeekbeden tot een hogere macht gericht. Elk tijdperk heeft in reactie op 
zijn bijzondere conflicten en spanningen zijn eigen vorm van gebed ontwikkeld. Vandaag, 
terwijl wij door de problemen en uitdagingen van de overschakeling naar de New Age ge-
confronteerd worden, is dit grote Gebed, of Mantram, tot onze beschikking gekomen om ons 
voor de overgang naar de New Age te sterken”. 

De oppervlakkige waarnemer kan dit gebed onmiddellijk in orde vinden. Gegeven het oosterse 
godsbegrip en het feit dat zij de naam Christus vrijelijk met ander namen uitwisselen, is het een erg 
subtiele en bedrieglijke poging om het Christendom ook bij hun vervalste wereldgodsdienst te be-
trekken. 

Wanneer dit gebed ontleed wordt, is het duidelijk dat het op de volgende beginselen berust: 
Pantheïsme 
Omdat God volgens pantheïstische beschouwingen in alle mensen aanwezig is, is dit gebed een po-
ging om zoveel mogelijk de collectieve aandacht van de mensen te vestigen op de liefde-gedachte, 
zodat zij dienovereenkomstig kunnen optreden. De New Age beweging beschrijft dit gebed tot God 
zó: 

“Het drukt zekere fundamentele waarheden uit die mensen als vanzelfsprekend aanvaarden - 
de waarheid van het bestaan van een Intelligentie aan Wie wij vaagweg de naam God geven; 
de waarheid dat achter al deze schijn de motiverende kracht van het heelal Liefde is; de 
waarheid dat liefde en intelligentie het gevolg zijn van wat wij de Wil van God noemen; en 
dan ook de klaarblijkelijke waarheid dat slechts door het mensdom zèlf het goddelijke Plan 
kan uitgewerkt worden. Niemand kan dit gebed op een doordachte en ernstige wijze gebrui-
ken zonder dat er grote veranderingen in zijn eigen leven plaatsvinden, in zijn houdingen en 
levensvooruitzichten, want het is een fundamentele wet dat ‘zoals een mens denkt, zo is hij 
ook’. De voortdurende vestiging van de gedachten op Licht, Leven, en Goddelijke Wil, kan 
niet anders dan gevolgen hebben. Als het Grote Gebed goed gebruikt wordt, op een grote 
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schaal, en als het een wereldgebed wordt, zal dit in het mensdom het Licht, het Leven en de 
Geestelijke Kracht doen ontwaken dat de deur zal sluiten waar boosheid woont”. 

Pantheïsme leidt dus noodzakelijk naar humanisme. Omdat de mens ook god is, moet hij zich door 
zijn eigen pogingen veranderen en naar hogere niveaus van bestaan opklimmen. 
Psychische krachten 
De mens moet zijn inherente psychische krachten in werking stellen om zijn doel te bereiken: “Laat 
Licht op de aarde neerdalen, is een directe oproep aan de Bron van Licht en ook een stimulans voor 
degenen die deze oproep doen… Vooral in deze strofe moet de energie van de psyche gebruikt 
worden om in de geest van mensen illuminatie15 en verlichting tot gevolg te hebben”. 

De universele Christus 
Over de identiteit van de kosmische Christus draaien zij geen doekjes om: 

“Mag Christus naar de aarde terugkeren, is een vreugdevolle en overwinnende uitspraak 
over de verwachting van mensen, overal op aarde, namelijk dat de Wereldleraar, de Avatar 

16 
die de volgende ontvouwing zal zijn van het Godsplan, zijn verschijning zal maken in onze 
kritieke tijden. Het woord Christus houdt veel méér in dan slechts het hoofd van de Christe-
lijke kerk. Het betreft de Wereldleraar van het huidige tijdvak, en hij is in het Oosten als 
Heer Maitreya, Boeddha en als Imam Mahdi bekend”. 

Meditatie en kosmische krachten 
Door meditatie worden mensen kanalen van kosmische energie, en dus creatieve herscheppers van 
de wereld: 

“Meditatie is de vereniging van de energie van het verstand, het hart en de wil. Het is de 
hoogste vorm van gebed die er bestaat. Het is een geestelijke oproep die door onze verstan-
delijke groei mogelijk wordt gemaakt, en wat door ons begrip van de kracht van het verstand 
en de wetenschap van meditatie, doeltreffend gemaakt wordt. Door smeekbeden en medita-
tie wordt geestelijke energie aangehaald en in beweging gebracht. Door duidelijke verstan-
delijke perceptie en gestuurde gedachten kan deze kracht begeerd en als een werkelijkheid 
in onze dagelijkse leefwereld ingebracht worden”. 

De kracht van positief denken, meditatie en visualisering, verleent aan de mens het creatieve ver-
mogen om dingen te veranderen. Zekere Christelijke groepen zijn ook al tot deze oosterse psycho-
technieken doorgedrongen. 

Het Plan van Liefde en Licht 
Het ‘Plan van overname’ van de New Age beweging, berust op de implementering van hun univer-
sele en antichristelijke beschouwingen over liefde, licht, en broederschap onder alle mensen: “De 
dringende behoefte van de New Age is een oproep voor licht op onze weg, en voor liefde en broe-
derschap”. 
Liefde en broederschap 
Een sterk thema in de New Age boodschap is liefde en broederschap. De propaganda rond deze 
boodschap, en de universele geldigheid ervan, heeft ertoe geleid dat dit thans het overheersende 
thema is in de prediking binnen de meeste godsdiensten. Deze humanistische liefde wordt als zó 
levensbelangrijk voor ieders voortbestaan beschouwd, dat dit door geen dogma mag ingeperkt of 
uitsluitend aan zekere geloven mag toevertrouwd worden. Alle mensen moeten zich hier voortdu-
rend op concentreren, zodat zij alle andere groepen, ongeacht cultuurverband of geloof, ten volle 
kunnen aanvaarden en liefhebben, zonder voorbehoud. Deze liefde moet dus niet eng gedefinieerd 
worden. 

 
15 Illuminatie: het verkrijgen van geestelijk inzicht (Van Dale). 
16 Avatar: Oudindisch avatarah (afdaling, afstamming). Afdaling, d.i. vleeswording van een godheid, m.n. van Visjnoe. 
(Van Dale). 
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In het licht hiervan moet het Christendom zijn vooroordelen tegenover andere geloven laten varen, 
en broederlijk met hen associëren. Waar verwijdering, als gevolg van onkunde of dogmatische on-
buigbaarheid ingetreden is, moeten er nu bruggen van liefde en eenheid gebouwd worden. 
De New Age schrijver, Michal Eastcott, zegt in zijn boek The Spiritual Hierarchy of the World het 
volgende over Jezus’ liefdesbediening: 

“Door zijn werk in Palestina weten wij dat Hij de volheid van het begrip liefde gevestigd 
heeft. Het is echter niet zo algemeen bekend dat Hij in dit opzicht het werk voltooid heeft 
wat ongeveer vijf eeuwen tevoren door Boeddha begonnen is. De Verlichte Ene, zoals 
Boeddha dikwijls genoemd wordt, heeft de weg van Verlichting bekend gemaakt. Door zijn 
leven en onderricht heeft hij Wijsheid, als deel gesteld van het grote dubbele aspect van 
God, nl. Liefde en Wijsheid. Christus heeft de manifestatie van het andere aspect gebracht, 
nl. Liefde” 

De New Age beweging heeft inderdaad geen bezwaren als de liefde van Christus verkondigd wordt, 
zolang dit maar niet aan zijn kruisdood wordt gekoppeld. Het bloed en het kruis moeten helemaal 
verzwegen worden, omdat dit niet bij de New Age ideologie past. Men moet zich eerder concentre-
ren op onderwerpen zoals het koninkrijk van God dat zich in de harten van mensen bevindt, en dat 
zij dit slechts moeten ontdekken en ontwikkelen om zèlf goden te worden. De gedachte van sterven 
en zelfkruisiging is hier helemaal mee in strijd, en daarom wordt de kruisdood van Jezus ook als een 
dwaasheid beschouwd. In zijn boek, The Path of the Masters, zegt Santon Ki Shiksha het volgende 
over het Christelijke evangelie: 

“Toen de nieuwe godsdienst geformuleerd en bekend gemaakt werd, was het weinig minder 
dan een allegorische gedaanteverwisseling van het Judaïsme. Jezus is nu het offer geworden, 
het Lam dat van de grondlegging der wereld af geslacht is. Het is zijn bloed dat de zonden 
van de wereld zou wegnemen… Als gevolg hiervan is de werkelijke zending van Jezus - 
namelijk om zijn discipelen te laten beseffen dat het koninkrijk van de hemel in hen is - in 
een bloedige tragedie veranderd… Dit was een grote belediging voor het verheven doel van 
de Meesters”. 

Waarom willen ‘de Meesters’ van de nieuwe wereldorde de mensen van het kruis weghouden? Op-
dat zij niet gered kunnen worden! In hun ongeredde, vormgodsdienstige toestand kunnen mensen 
gemakkelijk beïnvloed worden om verleidende geesten en leringen van demonen aan te hangen (1 
Timotheüs 4:1). 
De liefde van God komt tot zijn volle openbaring in de kruisdood van Jezus Christus. Zonder dat is 
geen verlossing mogelijk, daarom zegt Paulus uitdrukkelijk: “In Wie wij hebben de verlossing door 
Zijn bloed, [namelijk] de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade” (Efeziërs 1:7). 
Petrus zegt dat wij van onze ijdele levenswandel vrijgekocht zijn door het kostbare bloed van Chris-
tus, zoals van een vlekkeloos lam, zonder gebrek (1 Petrus 1:18-19). 
Wordt u aan humanistische liefdesprediking zonder het kruis en het bloed van Jezus Christus bloot-
gesteld? Vlucht daar dan haastig van weg en zoek het ware evangelie dat enkel en alleen in staat is 
uw ziel te redden. Alle vervalsingen van het Christendom zijn krachteloos om in de mens zijn gees-
telijke behoeften te voorzien en hem naar innerlijke vernieuwing te leiden. 

Een Andere Jezus 
Omdat de oosterse godsdiensten, zowel als Rooms-katholieken en vervallen Protestanten, natuurlij-
ke aansluiting vinden bij de wereldgodsdienst van de New Age beweging, zijn evangelische Chris-
tenen het belangrijkste doelwit van de beweging. In hun propagandaveldtocht doen zij hun best om 
een andere Jezus, een andere Geest en een ander evangelie aan Christenen voor te houden. Paulus 
waarschuwt Christenen heel sterk tegen verdraaiingen en vervalsingen van deze aard: 

“Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw 
gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als iemand komt 
die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ont-
vangt dan die u ontvangen hebt, of een ander Evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan 
verdraagt u dat best” (2 Korinthiërs 11:3-4). 
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In Galaten 1:6-8 zegt Paulus dat ieder die het evangelie van Christus verdraait, vervloekt moet ge-
noemd worden. Dit is heel duidelijk ook op de New Age beweging van toepassing, omdat zij een 
‘Jezus zonder het kruis’ voorhouden, en een onbijbelse kosmische Christus die associaties heeft met 
het Boeddhisme en andere valse godsdiensten. 
Van al de aanslagen die deze beweging op de evangelieboodschap brengt, is dat wat in The Aquari-
an Gospel of Jesus the Christ vervat is, zeker het ergste. Dit is een poging om Jezus buiten het ver-
band van het traditionele Christendom te plaatsen, verscheidene oosterse godsdienstige titels aan 
Hem toe te schrijven, en zodoende van Hem de universele (kosmische) Christus van de nieuwe we-
reldorde te maken. 
Als aanknopingspunt nemen zij het tijdperk tussen Jezus’ 12de en 30ste levensjaar, en zij beweren nu 
dat Hij tijdens deze 18-jarige periode in Indië, Nepal en Tibet was, en daarna ook naar Egypte en 
Griekenland is gegaan, vóórdat Hij zijn openbare bediening in Israël begon. Hij heeft naar bewering 
in Indië een intensieve studie van de Veda’s (de heilige geschriften van de Hindoes) gemaakt, en in 
Nepal, in de Himalaja, Zich in de Boeddhistische geschriften verdiept. Hij werd er als een reïncar-
natie van Boeddha beschouwd en heeft ook de titel Issa (Zoon van God) gekregen. In een Egypti-
sche tempel in Heliopolis (de Stad van de Zon) heeft Hij het ambt van de Christus verworven en 
was daarna gereed voor zijn bediening in Israël. 
Een Russische historicus, Nikolai Notovitch, heeft in 1897 in Tibet de ‘ontdekking’ gedaan van de 
reis van de Zoon van God door het Oosten, en de geschiedenis van Issa opgespoord. In aansluiting 
op dit verhaal, maar helemaal onafhankelijk daarvan, heeft de Schot Levi Dowling in 1908 een ver-
valst evangelie, The Aquarian Gospel of Jesus the Christ gepubliceerd. Hiervoor heeft hij uitslui-
tend van een mystieke openbaringsbron gebruik gemaakt, namelijk de Akasha records. Akasha is 
een Sanskriet woord dat vertaald kan worden als het Universele Brein, de Kosmische Kompaan of 
het Boek van het Leven. Een menselijk brein dat in diepe meditatie ten volle met het ‘universele 
brein’ in verbinding staat, kan hieruit informatie verkrijgen – zelfs over hetgeen duizenden jaren 
geleden gebeurd is. De schrijver moest 40 jaar lang mediteren voordat hij de verborgenheden van de 
Akasha records kon ontrafelen en verstaan. In het Aquarische Evangelie wordt ‘Jezus’ onder meer 
zoals volgt aangehaald, waar hij het pantheïstische begrip van een onpersoonlijke God verklaart, 
zoals ook actief door de New Age beweging wordt gepropageerd: 

“De universele God is één, en tóch is hij meer als één; alle dingen zijn God en alle dingen 
zijn één… Mensen, vogels, dieren en kruipende wezens zijn allemaal goden in een vleselijke 
gedaante, en hoe durft dan de mens iets te doden? De God waarvan ik praat is overal; hij kan 
niet door muren ingesloten of op enige wijze afgebakend worden. Alle mensen dienen God, 
de Ene, maar niet iedereen ziet hem gelijk. De universele God is wijsheid, wilskracht en 
liefde. Niet allen zien hem als de drie-enige God. De een ziet hem als de God van macht; 
een ander als de God van wijsheid, en nog een ander als de God van liefde. De naties van de 
wereld zien God vanuit verschillende oogpunten, daarom lijkt hij niet voor ieder van hen 
dezelfde. De mens geeft een naam aan dat deel van God wat hij kan zien, en wat volgens 
hem de totaliteit van God is. Elke natie ziet echter slechts een deel van God, daarom heeft 
elke natie zijn eigen naam voor God… Wanneer de mens God als één met zichzelf ziet, 
heeft hij geen middelaar of priester nodig om voor hem te bemiddelen… Elkeen van u is een 
priester voor zichzelf… Stelt uzelf slechts in dienst van deze Alles in het leven” (Hfst. 28).  

Nieuwe samenlevingsorde 
Het overheersende eenheidssyndroom van de New Age beweging is de motiverende kracht achter 
verscheidene acties in een heel netwerk van organisaties om een nieuw, geïntegreerd samenle-
vingsmodel op aarde tot stand te brengen. Grenzen moeten uitgewist worden, zodat het einde kan 
aanbreken van botsende en conflicterende groepsbelangen. Rassen en culturen moeten zoveel mo-
gelijk met mekaar vermengd raken en hun eigen waardenstelsels prijsgeven door universele normen 
te aanvaarden. De nieuwe orde van wereldburgerschap (planetary citizens) moet zó intiem bij allen 
aansluiting vinden dat zij als een grote wereldfamilie (global village) zal functioneren. De New Age 
zielkundige, Marilyn Ferguson, zegt in haar boek, The Aquarian Conspiracy, het volgende over 
deze nieuwe oriëntatie: 
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“De ontdekking van onze band met alle mannen, vrouwen en kinderen, bindt ons in een 
nieuwe familie samen. Om onszelf als een wereldfamilie te zien die haar problemen moet 
oplossen, eerder dan verschillende volken en naties die elkaar blameren en apart oplossingen 
uitvoeren, moet er een finale paradigma17-verandering zijn”. 

Om zulk een samenlevingsmodel te kunnen scheppen, moeten alle nationale en andere grenzen uit-
gewist wordt. Volgens Ferguson gebeurt dit reeds op groot schaal: 

“Er zijn vandaag miljoenen inwoners in dit grote land, de hele wereld, in wier hart en ge-
moed de oorlog, grenzen en dogma’s inderdaad gestorven zijn. De hele aarde is een land 
zonder grenzen…” 

Een nieuw economisch stelsel 
De herverdeling van rijkdom en de vestiging van een nieuwe economische orde in de wereld, staat 
ook hoog op de ranglijst van de New Age beweging. Alle natuurlijke hulpbronnen, kapitaalbronnen 
en nijverheidsbronnen moeten door een wereldregering beheerd worden, en allen moeten gelijke en 
vrije toegang daartoe hebben. Er moet dus ook een economisch gelijkmakingproces bestaan. 
De wereld moet slechts één monetair stelsel hebben, dat centraal beheerd wordt. Het zal een wereld-
regering in staat stellen om alle landen en individuen te beheren en zijn beleid overal af te dwingen. 
Hierdoor kan eenvormigheid verzekerd worden. 
Het is opvallend dat de geldmagnaten van de wereld reeds eeuwen bezig zijn om door selectieve en 
geheime organisaties het beheer over regeringen uit te voeren, en de wereld ideologisch in de rich-
ting van de nieuwe wereldorde te sturen. Gestadig maar zeker zijn zij bezig om in hun doel te sla-
gen. 

Een meesterplan voor overname 
New Age leiders hebben een dertienpuntenplan (The Plan)18 uitgewerkt voor de instelling van de 
nieuwe wereldorde: 

1. Het hoofddoel van het Plan is om een wereldgodsdienst en een nieuwe, verenigde politieke 
en sociale orde voor de hele wereld te scheppen.  

2. De New Age godsdienst moet een herleving van de antieke Babylonische godsdienst zijn, 
waarin astrologie en kosmische krachten opnieuw een grote rol moeten spelen.  

3. Het Plan zal tot zijn volle ontplooiing komen wanneer de wereldmessias met zijn nummer 
666 geopenbaard is. Hij zal de messias van de nieuwe wereldgodsdienst zijn, alsook van alle 
andere instellingen van de nieuwe wereldorde.  

4. Gidsen uit de geestenwereld zullen helpen om de wereld op de komst van de messias voor te 
bereiden. Als de god-mens zal hij de hoogste meester van wijsheid zijn.  

5. Wereldvrede, eenheid en harmonie moeten als sleutelbegrippen voor godsdienstige vereni-
ging gebruikt worden.  

6. New Age leerstellingen moeten op elk terrein van de samenleving gepropageerd worden.  
7. Jezus moet als een profeet en een meester van wijsheid aanvaard worden, maar er moet ont-

kend worden dat Hij God is.  
8. Alle godsdiensten moeten deelachtig worden aan de inclusieve wereldgodsdienst van de 

New Age.  

 
17 Paradigma: constellatie van overtuigingen, waarden en handelwijzen die door de leden van een bepaalde samenleving 
worden gedeeld (Van Dale). 
18 The Plan: A phrase that occurs often in the writings of Alice Bailey. It refers to specific preparations in the world for 
a New Age and a New Age Christ. These preparations are carried out by the "Masters of the Hierarchy," a group of 
exalted beings who supposedly guide the spiritual evolution of people on earth. (http://logosresourcepages.org/na-
dict.html#Network). 
 

http://logosresourcepages.org/na-
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9. Fundamentele Christelijke beginselen die in de weg van deze hervormingsbeweging staan, 
moeten in diskrediet gebracht en verworpen worden.  

10. Kinderen moeten in de schoolklas met het New Age dogma beïnvloed en geïndoctrineerd 
worden.  

11. De hele wereld moet overtuigd worden om te geloven dat de mens goddelijk is.  
12. De wetenschap en de New Age godsdienst moeten één worden. Metafysica, parapsycholo-

gie, astrologie en het geloof in andere manifestaties van kosmische krachten moeten weten-
schappelijke geloofwaardigheid verkrijgen.  

13. Christenen die het Plan tegenstaan, en die niet aan overreding of druk willen toegeven om 
daarin te participeren, zullen geëlimineerd moeten worden opdat de wereld van hun invloed 
gezuiverd kan worden.  

Bewustmakingsprogramma’s 
De beweging heeft uitgebreide bewustmakingsprogramma’s en tracht niet enkel kerken en regerin-
gen volgens hun beginselen te heroriënteren, maar tracht ook de ganse media-, opvoedkundige- en 
vermakelijkheidswereld binnen te dringen. 
Vooral het opvoedingsstelsel moet volgens hen radicaal veranderd worden. Dit moet op het niveau 
van het voorschoolse kind beginnen en tot op het niveau van de meest gevorderde tertiaire instellin-
gen doorgetrokken worden, inclusief theologische seminaries. Het identiteitsbewustzijn van leer-
lingen en studenten moet tegengewerkt worden en zij moeten voorbereid worden om als wereldbur-
gers in een multiculturele, multigodsdienstige, niet-racistische en niet-seksistische samenleving op 
te gaan. Enge leerstellingen moeten in de grootst mogelijke mate van openheid naar alle kanten toe 
vervangen worden. Psychotechnieken moeten ook voor het verkrijgen van hogere niveaus van per-
soonlijke bewustwording aangeleerd worden, alsook de ontsluiting van de mens zijn verborgen psy-
chische potentieel. Theologische faculteiten moeten tot open faculteiten hervormd worden, waarin 
de oosterse godsdiensten in de leerplannen van vergelijkende godsdiensten en godsdienstweten-
schap opgenomen moeten worden. 
Er wordt al veel van de bovennatuurlijke, kosmische wereld in zekere opvoedingsprogramma’s ge-
integreerd. Door een hernieuwde belangstelling in de astrologie wordt de invloed van de hemelli-
chamen op de levens van mensen bestudeerd. Paranormale verschijnselen worden in een toenemen-
de mate onderzocht, en verscheidene universiteiten in de wereld geven erkenning aan holistische 
genezingspraktijken, inclusief de rol van traditionele genezers zoals toverdokters in de behandeling 
van patiënten. Hun psychotechnieken, natuurgenezingsmiddelen en mystieke medicijnen worden 
voor vele mensen aanbevolen. 
De alternatieve (kosmische) bewustzijnstoestand van de New Age vindt aansluiting bij sommigen 
van de zelfbeeldontwikkelingstheorieën waarmee in de humanistische zielkunde geëxperimenteerd 
wordt. Er worden ook seminaries gehouden voor de zakensector waarbij dit nieuwe zelfbeeld, Silva 
mind control, telepathie, de psychische beïnvloeding van mensen, toekomstvoorspelling voor za-
kenprojecten, meditatie en yoga-ontspanningstechnieken aangeleerd worden. 
Een thema dat sterk in de media- en vermakelijkheidswereld beklemtoond wordt, is het bestaan van 
wezens van een hogere orde in het heelal. Ze worden soms meesters van wijsheid of meesters van 
het heelal (masters of the universe) genoemd, en hun leider is iemand zoals He-man of Superman 
die over onbeperkte krachten beschikt. 
Deze thema’s worden op een gedramatiseerde wijze in strips en TV-feuilletons uitgebeeld, en heb-
ben de videomarkt veroverd. Dit schept een heel andere ingesteldheid en denkklimaat bij de jonge 
mensen, en bevorderen gevoelens van ontevredenheid over de beperkingen van hun huidige be-
staan. Zij zien zich als gevangenen in een wereld vol onderdrukkende structuren. Om aan deze wre-
de werkelijkheid te ontkomen, zoekt de moderne jeugd naar helden die de bestaande orde én het 
gezag van God openlijk smaden, en dat biedt hen een bevrijdende uitlaatklep voor geest, ziel en 
lichaam. Door verbeeldingsvluchten naar deze andere wereld ontvluchten zij in elk geval tijdelijk 
hun huidige onaanvaarde bestaan. 
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De hedendaagse rocksterren worden ook als helden beschouwd. Dezen plaatsen geen demper op de 
verdorven verlangens van een verloren ziel, en daardoor beproeven hun volgelingen ontvluchtings-
technieken zoals drugs. Mystieke ervaringen, dronkenschap, vrije seks, hekserij en satanisme wor-
den als het hoogste ideaal aan de ‘wegbreekbeweging naar vrijheid en ongebondenheid’ voorge-
houden. Niettegenstaande de zelfvernietigende gevolgen van deze anarchistische utopia-waan, zijn 
de slachtoffers daarvan zó verdwaasd en zó onder het beheer van een vreemde macht, dat zij hun 
levens en toekomst verwoesten, zonder twee keer na te denken. 
Vele van de volwassenen van onze tijd zijn het product van de goddeloze cultussen van de zestiger-, 
zeventiger- en tachtigerjaren. Als gevolg van de ideologische corruptie in hun academische scho-
ling, het morele verval in hun humanistische samenleving, en de geestelijke desoriëntatie in dode en 
afvallige kerken, zoeken velen van hen nu naar avontuur en ontvluchting onder de opspraak maken-
de machten die er in de sfeer van de mystieke wereld aanwezig zijn. Deze populaire belangstelling 
heeft naar filmproducties als de volgende geleid: Star wars, The Empire Strikes Back, Return of the 
Jeti, Poltergeist, The Exorcist, Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones and the Temple of Doom, ET, 
Close Encounters, en The Dark Crystal. 
De wereld is nu rijp geworden om aan de grote superman, de grote beoefenaar van occulte machten, 
anarchist en valse vredevorst - de Antichrist19 - uitgeleverd te worden. De Bijbel noemt hem de 
mens van de zonde (Eng. The lawless one), de zoon van het verderf, en hij wiens komst is volgens de 
werking van de Satan, met allerhande krachtige daden en tekenen en wonderen van de leugen (2 
Thess. 2:3-9). Bent u met uw kinderen onder de slachtoffers van zijn intellectuele, morele en geeste-
lijke corruptie, of heeft u door de Heilige Geest ‘verlichte ogen van het verstand’ om de waarheid 
van de leugen te onderscheiden? Het koninkrijk van de duisternis werpt nu alles in de strijd om het 
mensdom onder de kracht van de dwaling te brengen, zodat zij de leugens van zijn valse vrede zul-
len geloven en aannemen. 
Luciferiaanse leerstellingen 
De ‘wezens van een hogere orde’ van de New Age beweging, zijn niets anders dan demonen, en 
hun leider wordt duidelijk als Lucifer geïdentificeerd. David Spangler, het hoofd van Planetary Ci-
tizens, schrijft bv. in zijn boek, Reflections on the Christ: 

“Het ware licht van Lucifer kan niet door donkerheid, zorgen, en de verwerping van andere 
mensen, gezien worden. Het ware licht van dit grote wezen kan slechts gezien worden wan-
neer een mens zijn ogen door het licht van de Christus verlicht zijn – het licht van de inner-
lijke zon. Lucifer werkt in ieder van ons, om ons tot volkomenheid te leiden. Terwijl wij de 
New Age tegemoet gaan, wat het tijdperk is van de mens zijn ware volkomenheid en onver-
deeldheid, komt elkeen van ons bij het punt in zijn leven waarbij hij een Luciferiaanse initia-
tie moet ontvangen. Door deze ondervinding treden wij toe tot de fase van licht en volko-
menheid in ons leven”. 

Door de geest van de kosmische Christus van de onderwereld (de Antichrist) komen mensen in con-
tact met het valse licht en de valse vrede van Lucifer – de vader van de leugen. De volle Luciferi-
aanse openbaringen zijn thans nog slechts voor de binnenkringen van de New Age beweging be-
doeld, aangezien nieuwe leden eerst door verscheidene fasen van geestelijke illuminatie moeten 
gaan vóórdat er kennis aan hen overgedragen wordt over de ware identiteit van de hoofdleider van 
de beweging. 

 
19 De Antichrist: 2 Thessalonicenzen 2:3-9: “Laat niemand u op enigerlei manier misleiden. Want die dag komt niet, 
tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, 4 de tegen-
stander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van 
God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. 5 Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen gezegd heb, toen ik nog bij u 
was? 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. 7 Want het geheimenis van de 
wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. 8 En 
dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en krachteloos 
maken door de verschijning van Zijn komst. 9 Zijn komst is naar de werking van de satan met alle kracht, tekenen en 
wonderen van de leugen”. 1 Johannes 2:18: “Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de anti-
christ komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden”. 
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Een goed voorbeeld van progressieve openbaring is het stelsel dat door de Vrijmetselaars wordt 
gevolgd. Zij zijn een New Age organisatie, en hun maandblad is ook getiteld The New Age. In de 
eerste 14 graden van hun organisatie genieten de leden godsdienstvrijheid, hoewel zij aan vreemde 
rituelen onderworpen worden. Van hier af tot bij de 29ste graad moeten zij de universele God van 
alle geloven, Jahbulon, aanbidden (dit is een samenstelling van Jahweh, de God van de Bijbel; Bel 
of Baäl, de god van de Babyloniërs en Assyriërs; en On, de Egyptische zonnegod). Vanaf de 30ste 
graad en hoger, noemen zij de God van de Vrijmetselaars met zijn juiste naam, namelijk Lucifer. 
Albert Pike, een 33ste graad leider van die Vrijmetselaars in de vorige eeuw, heeft op de 14de juli 
1889 de volgende opdracht aan de 23 Opperraden in de wereld gestuurd: 

“Hetgeen wij voor de mensen moeten zeggen is dat wij een God dienen, maar dat het de 
God is die zonder bijgeloof gediend wordt. Aan jullie, de Hoofinstructeurs-generaal, zeggen 
wij dat jullie aan de broeders van de 32ste, 31ste en 30ste graden de volgende boodschap moe-
ten geven: ‘De godsdienst van de Vrijmetselaars moet door ieder die in de hoge graden ge-
initieerd werd, in de zuiverheid van de Luciferiaanse leerstellingen beoefend worden’”. 

Hij voegt in zijn brief toe dat als Lucifer niet de ware God zou zijn, Jezus, de God van de Christe-
nen zich niet zo bedreigd zou gevoeld hebben, en hem niet zo slecht gemaakt zou hebben. De Heer 
Jezus wordt dus verworpen en Satan aangehangen. 
Een sterke Luciferiaanse inslag blijkt ook uit de werken van Alice Bailey20. Zij 
heeft verder gebouwd op de werken van madame Blavatsky en een groot voor-
bereidingswerk gedaan voor het aanbreken van de New Age. In 1922 is door 
haar in New York de Lucifer Publishing Company gesticht. In 1923 is de naam 
daarvan in ‘Lucis Publishing Company’ veranderd, wat maar slechts een andere 
naam voor Lucifer is. Van deze uitgeverij werden ook zustermaatschappijen in 
Groot-Brittannië en Zuid-Afrika gesticht. De New Age ideeën van Alice Bailey 
zijn feitelijk identiek aan die van haar man, Foster Bailey, die een 32ste graad 
Vrijmetselaar was. In zijn boek, The Spirit of Masonry, zegt hij ondermeer: 

 
Alice Bailey 

“De meesterbouwers van de Vrijmetselaars hebben na verloop van tijd verschillende bena-
mingen gehad. Er kan naar hen verwezen worden als Christus en zijn Kerk, de Meesters van 
Wijsheid, die Illuminati (Verlichten), de Rishi’s van de oosterse filosofie, de Bouwers van 
de occulte traditie, en mensen met buitengewone wijsheid”. 

Uit deze occulte, Luciferiaanse traditie komen de leiders van de nieuwe wereldorde. Bailey maakt 
er aanspraak op dat de Vrijmetselaars een grote rol zullen spelen in de instelling van de New Age, 
juist omdat de beweging zo universalistisch is in zijn denken en doelstellingen: 

“Er moet onthouden worden dat de Vrijmetselaars niet specifiek Christelijk zijn. Lidmaat-
schap staat open voor personen van alle geloven. Joden zijn 150 jaar geleden tot de organi-
satie toegelaten, Hindoes in 1865 en Moslims in 1836. Laten we ons ideaal niet belemmeren 
door kleindenkendheid en beperktheid van visie. Wij moeten een organisatie in de wereld 
zijn die op zo een brede, en accommoderende, basis berust dat het niet alleen een platform 
zal bieden aan alle ideologische denkrichtingen, maar ook aan een universele godsdienst, en 
een regering die vrede voor de rusteloze naties zal brengen”. 

Actief programma 
Het netwerk van organisaties in de New Age beweging breidt steeds uit. Zij volgen overal in de 
wereld actieve programma’s om ondersteuners te werven en finaal het denkklimaat te beïnvloeden 
ten gunste van de verschijning van hun wereldmessias. Zij organiseren ook geregeld meditatieses-

 
20 Alice Bailey: Bailey, Alice Ann, geb. Le Trobe-Batemann (Manchester 1880 – New York 1949), aanvankelijk actief 
lid van de theosofische beweging. Zij beweerde paranormaal contact te hebben met een hogere meester onder wiens 
invloed zij vele boeken schreef. In 1920 trad zij na een conflict uit de theosofische beweging en stichtte een eigen orga-
nisatie, in 1923 omgedoopt tot Arcane School. De visies van Bailey zijn niet fundamenteel verschillend van die van de 
oudere theosofie. Opvallend is wel haar belangstelling voor de wederkomst van de Christus. Om deze nieuwe tijd voor 
te bereiden richtte ze in 1937 de Groep van Nieuwe Werelddienaren op. Na de Tweede Wereldoorlog stimuleerde ze in 
haar The reappearance of the Christ het denken hierover. Een van de werelddienaren is Benjamin Creme (geb. 1922), 
die aan het eind van de jaren zeventig aankondigde dat in 1982 Maitreya de Christus zou verschijnen (Encarta 2002). 
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sies voor conflictgebieden in de wereld. Als gevolg hiervan eisen zij alle krediet op voor alle door-
braken in het scheppen van vrede en eenheid tussen groepen en naties. 
De afbraak van het ijzeren gordijn tussen Oost- en West-Europa wordt in deze beweging als een 
belangrijke doorbraak gezien ten gunste van grotere eenheid in Europa, alsook in een wijder ver-
band tussen de Eerste- en Tweede Wereld, en uiteindelijk voor de totstandkoming van een wereld 
zonder grenzen. 
New Age groepen hebben grote lofliederen gezongen toen Zuid-Afrika een op de nieuwe wereldor-
de georiënteerde regering heeft gekregen, omdat dit gepaard ging met de beëindiging van een Chris-
telijk tijdperk, en met een intergeloofsbenadering, een eenheidsstaat voor de verschillende volken, 
en de gelijkmaking en integratie van mensen van verschillende rassen en culturen. 
Vanuit hun oogpunt zijn er belangrijke voorbereidingen voor deze grote doorbraak gemaakt. Een 
wereldontmoeting werd van 11 tot 13 november 1989 op Tafelberg georganiseerd. Mediteerders 
zijn zelfs van overzee gekomen om voor vrede en eenheid bij de Tafelberg te mediteren. Voor hen 
is dit een belangrijk planetair energiecentrum vanwaar kosmische energie naar de omliggende ge-
meenschappen gekanaliseerd kan worden. 
Er worden sedert 1987 elk jaar op 31 december, om 12 uur Greenwichtijd, in vele landen gecoördi-
neerde meditatiesessies voor de hele wereld gehouden, om vrede, eenheid en verzoening te bevor-
deren. Er wordt naar deze speciale dag als een world-wide healing day verwezen, omdat het hoofd-
doel ervan is de internationale gemeenschap te genezen van zijn verscheurdheid, verdeeldheid en 
liefdeloosheid. Die bijeenkomsten staan in zekere kringen ook bekend als een Luciferiaanse doop 
voor de hele wereld, zodat het Christus-bewustzijn bezit kan nemen van vele mensen.  
Benevens al de openbare programma’s om de New Age zaak door meditatie en op andere manieren 
te bevorderen, worden er ook vele boeken gepubliceerd om mensen te helpen om hun latente psy-
chische vermogens te ontdekken en te ontwikkelen. Voorbeelden van zulke boeken zijn de volgen-
de: 

How to make ESP21 work for you, door Harold Sherman. Deze schrijver leert de lezers 
hun onbenutte psychische en geestelijke gaven te leren kennen en te gebruiken. Hierdoor 
kunnen zij in de toekomst kijken, hun dromen zelf interpreteren en ook hun inherente gene-
zende krachten gebruiken. Hypnose wordt besproken, alsook ondervindingen buiten het li-
chaam (astrale reizen). 
Develop your psychic abilities, door Litany Burns. De beginselen van psychokinese wor-
den hierin behandeld, alsook psychische genezing, helderziendheid, telepathie, het gebruik 
van geestelijke gidsen, en hoe als een spiritistisch medium op te treden. Een verbinding met 
de geestenwereld wordt sterk aangemoedigd. Psychische hulpmiddelen zoals ouija-borden22 
en het herstel en bestuderen van menselijke aura’s23, worden ook besproken. 
Finding your answers within, door Dick Sutphen. Het boek wordt bekend gesteld als A 
complete New Age manual for healing and enlightenment from America’s foremost psychic 
researcher. Grote nadruk wordt gelegd op de psychische regressie naar vorige levens, als-
ook op geestelijke gidsen die een persoon op zijn reis naar zijn vorig leven kunnen begelei-
den. Deze vorm van ‘psychotherapie’ is op het idee van reïncarnatie gebaseerd. Er wordt 
beweerd dat vele van de emotionele- en gezondheidsproblemen die een persoon kan hebben, 
toegeschreven kunnen worden aan letsels, schokken en traumatische ondervindingen die hij 
in een vorige levenscyclus opgedaan heeft. Een geestelijke gids helpt hem dan om in een 
meditatieve, mystieke ervaring naar dit leven terug te keren. Er wordt dan van de aard van 

 
21 ESP: Extra-sensory perception, buitenzintuiglijke waarneming, zoals telepathie, helderziendheid en proscopie. 
22 Ouija-bord: een schijnbaar spel met een omgekeerd glas op een bord met letters. Hiermee treedt men in feite in con-
tact met de geesten, en communiceren dezen via het aanwijzen van letters en het vormen van woorden. 
23 Aura: (Lat., = luchtstroom, ook: schijn, glans), een soort kleurenspel dat bepaalde occultisten (de sensitieven) om of 
nabij personen met wie zij in aanraking komen, beweren te ‘zien’ en dat een afspiegeling zou vormen van de karakter-
eigenschappen, de gemoeds- en gezondheidstoestand van deze personen. Van theosofische zijde is beweerd dat de aura 
in verband zou staan met het astraallichaam (Encarta 2002). 
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het probleem kennis genomen en het wordt rechtgezet, waarna de symptomen die hem ge-
teisterd hebben, zullen verdwijnen. 

De aanslag op de oude orde, en op de traditioneel Christelijke waarden, zijn omvangrijk en goed 
gepland. Dit wordt door een horde verleidende geesten uit het koninkrijk van de duisternis gerugge-
steund. Ieder die door nieuwsgierigheid overvallen wordt of uit onkunde zichzelf hiervoor openstelt, 
zal ‘een kracht van de dwaling ontvangen om de leugen te geloven’24. Van deze misleiding moet u 
heel ver wegblijven! 

“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk 
met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeen-
stemming is er tussen Christus en Belial? … Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van 
hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen” (2 Kor. 6:14-17). 

Het Christelijke antwoord 
Omdat de New Age beweging op een totaal nieuwe levens- en wereldbeschouwing berust, is het 
nodig om sommige van hun fundamentele leringen tegenover erkende Christelijke waarden te stel-
len. Hieruit zullen de dwalingen van de New Age ideologie duidelijk blijken, waarvan sommige erg 
subtiel zijn: 

Rijk van de Antichrist Rijk van Christus 

Synthesedenken25 (integrerend) dat verschillen 
negeert en alle dingen in een groter geheel sa-
menvoegt, wordt als het hoogste ideaal nage-
streefd. 

Antithesedenken26 (tegenstellend) dat de din-
gen conceptueel van elkaar onderscheidt en in 
bepaalde categorieën plaatst, is de benadering 
van de werkelijkheid. 

Convergentie27 of samenvloeiing door de bouw 
van verzoeningsbruggen moet bevorderd wor-
den totdat alle dingen in de wereld verenigd 
zijn. 

Divergentie28 of uiteenloping naar een toestand 
van eeuwige scheiding tussen licht en duister-
nis, moet altijd erkend en aanvaard worden (de 
smalle en de brede weg). 

Kosmische eenheid en de ontdekking en ont-
wikkeling van kosmische krachten door alle 
mensen wordt aangemoedigd. 

De kosmische sfeer van de demonen is verbo-
den terrein en het experimenteren met occulte 
krachten is ontoelaatbaar. 

Pantheïsme – God is in alles aanwezig, ook in 
de dieren en de natuur. Alle mensen zijn inhe-
rent goden. Zij moeten slechts de god-binnen-
in-uzelf ontdekken en ontwikkelen. 

Monotheïsme – God is boven zijn schepping en 
de mens verheven. Hij werkt in de mens maar 
is niet een deel van de mensheid en moet door 
de mens in gebed benaderd worden. 

De mens is deel van de natuurlijke schepping, 
en samen met de planten en dieren een element 
van goddelijkheid. In een evolutieproces moet 
hij naar hogere levensvormen ontwikkelen. 

De mens is een unieke schepping van God om-
dat hij een onsterflijke geest heeft. Hij staat 
tegenover de natuurlijke schepping en moet het 
onderwerpen en er over heersen. 

De mens veredelt zichzelf door verscheidene 
levenscycli. Hij komt door reïncarnatie meerde-
re malen terug naar de aarde, en kan zodoende 
naar hogere niveaus van wijsheid ontwikkelen. 

De mens heeft slechts één levenscyclus. Het is 
hem bestemd om eenmaal te sterven, en daarna 
komt het oordeel (Heb. 9:27)29. Hij krijgt niet 
nóg een kans ná zijn dood om gered te worden. 

 
24 2 Thessalonicenzen 2:11-12: “En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden gelo-
ven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de 
ongerechtigheid”. 
25 Synthese: de combinatie van de partiële waarheden van these en antithese tot een hogere vorm van waarheid, vgl. 
dialectiek (De God die Leeft, F.A. Schaeffer). 
26 Antithese: tegenstelling tussen twee dingen (b.v. vreugde is de antithese van verdriet). 
27 Convergentie: samenkomst, samenvloeien in één punt. 
28 Divergentie: het uiteenlopen, uiteenvloeiien vanaf één punt. 
29 Hebreeën 9:27: “En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel ...” 
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De eenheid van de menselijke familie moet 
zich ook godsdienstig manifesteren. Alle gelo-
ven moeten aanvaarden dat zij dezelfde God 
aanbidden. Het ene geloof moet dus niet als 
beter dan het andere beschouwd worden, en 
allen moeten elkaar de handen vatten en zich 
verenigen. 

Het mensdom moet beseffen dat het in twee 
kampen verdeeld is, nl. enerzijds de familie van 
valse godsdiensten en anderzijds de enige ware 
godsdienst. Degenen die in de duisternis zijn, 
worden uitgenodigd om over te komen naar het 
licht. Deze twee rijken kunnen beslist niet ver-
enigd worden. 

Omdat alle geloven ten diepste dezelfde oor-
sprong hebben, wachten zij ook op dezelfde 
kosmische Messias die hen zichtbaar zal ver-
enigen ná zijn komst. Werk dus allemaal sa-
men! 

Omdat er twee opponerende godsdienstige rij-
ken zijn, zal elk van hen een Messias naar de 
aarde toesturen – de ware Christus en de Anti-
christ. Er moet dus een keuze gemaakt worden. 

De mens is inherent goed. Er is ook niets ver-
keerds in de kosmos, en er is geen duivel of 
hel. De mens hoeft niet door wedergeboorte 
veranderd te worden. 

De mens is innerlijk verdorven wegens de zon-
deval. Als hij niet wedergeboren wordt, is zijn 
bestemming de hel. Het is een ernstige dwaling 
een mens te laten verstaan dat hij innerlijk goed 
is. 

Door zelfinkering, openstelling en een medita-
tieve afdaling naar uw eigen diepere zelf kan u 
met de Christus binnen-in-u contact maken en 
deze krachtbron in uw leven ontsluiten. 

In het gebed kan met Jezus Christus contact 
gemaakt worden door te naderen naar zijn ge-
nadetroon. Zijn vrede van zondenvergiffenis 
kan ervaren worden, wat alle verstand te boven 
gaat. 

Transcendente Meditatie moet als model voor 
alle vormen van meditatie gebruikt worden. 
Hierdoor wordt het gemoed veranderd en een 
regenboogbrug naar de kosmische sferen ge-
bouwd. 

Gebed is onvervangbaar. Mensen moeten nuch-
ter en waakzaam zijn om te kunnen bidden, 
zonder in een mystieke toestand te komen. Er 
bestaat niet zoiets als ‘Christelijke meditatie’. 

Wanneer grote groepen samen mediteren, kun-
nen de omstandigheden van het mensdom posi-
tief veranderd worden door de invloed van 
kosmische energie, waardoor de verdeeldheid 
wordt genezen. De mens is zijn eigen god. 

Wanneer Christenen samen bidden over een 
zaak, werkt de Heilige Geest krachtig om zijn 
doel te bereiken. De macht van de duisternis 
wordt gebroken en zielen worden gered. God 
verhoort de gebeden en verandert de dingen ten 
goede. 

Verzoening tussen mensen, ideologieën en ge-
loven geschiedt door de uitwissing van gren-
zen, door compromissen, eenwording en sa-
mengroeiing. De verschillende partijen moeten 
niet hun eigen normen en groepsbelangen ver-
absoluteren en handhaven. 

Verzoening tussen mens en God geschiedt door 
het kruis op grond van de zoenverdienste van 
Jezus Christus. Verzoening tussen mensen ge-
schied op grond van onderlinge samenwerking, 
overeenkomsten en de zinvolle instandhouding 
van grenzen30. 

 

 

Meer over de New Age : http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm 
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

 
30 Grenzen: de grenzen tussen these en antithese, tussen waarheid en leugen, zinvolheid en vruchteloosheid, godsvrucht 
en afgoderij, moeten strikt gehandhaafd blijven! 
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