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De New Age Beweging 
Bron: http://www.carm.org/newage.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of HSV.  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. (Update 22-5-2018) 

 
De New Age Beweging (ingekort NAB) is een erg uitgestrekte, voel-u-goed beweging. Het leert 
innerlijke-goddelijkheid, godinnen, Christus-bewustzijn, spirituele evolutie, één zijn met de natuur, 
en zoveel meer dingen die u graag wilt geloven … behalve Christendom.  
 

I. Wat is de New Age Beweging? 
II. Meer over de New Age Beweging 

III. Bijbelse antwoorden op de New Age Beweging 
IV. Getuigenis geven aan New Agers 

  
_________________________ 

 

I.  Wat is de New Age Beweging? 
1. Wat is de New Age Beweging?  

a. De New Age beweging kent vele onderverdelingen, maar is in ’t algemeen een collectie van 
Oosters-geïnspireerde metafysische1 denksystemen, een conglomeraat2 van theologieën, ho-
pen en verwachtingen, samengehouden door een eclectische3 reddingsleer, van “correct 
denken” en “correcte kennis”. Het is een theologie van “voel-u-goed-isme”, “universele to-
lerantie” en “moreel relativisme”.  

b. In de NAB staat de mens centraal. Hij wordt gezien als goddelijk, als medeschepper, als de 
hoop voor toekomstige vrede en harmonie. Een vertegenwoordigend citaat zou kunnen zijn: 
“Ik ben getroffen, enkel door mijn gedachten. Dat is alles wat nodig is opdat er voor allen 
redding komt in de wereld. Want in deze ene gedachte wordt iedereen uiteindelijk verlost 
van de vrees”. (A course in Miracles, The Foundation for Inner Peace, Huntington Station, 
N.Y. Lesson 228, p. 461).  

c. Ongelukkig voor de NAB kan die vrees, waarvan zij willen bevrijd worden, wel eens de 
vrees zijn voor de verdoemenis, de veroordeling van de zonde, en soms zelfs vrees voor de 
boodschap van het Christendom. Alhoewel de NAB tolerant is voor bijna elke theologische 
positie, staat zij vijandig tegen de “enggeestigheid” van het bijbelse Christendom dat leert 
dat Jezus de enige weg is en dat er wel degelijk absoluutheden bestaan.  

d. De NAB is moeilijk te definiëren want “er is geen hiërarchie, dogma, doctrine of lidmaat-
schap”. Het is een collectie, een assortiment van verschillende theologieën met een gemeen-
schappelijke draad van tolerantie en divergentie4 die door haar tapijtwerk van “universele 
waarheid” is geweven.  

e. De term “New Age” (Nieuw Tijdperk) verwijst naar het “Aquariustijdperk”5 dat volgens de 
New Age volgelingen is aangebroken. Het wordt verondersteld vrede en verlichting te bren-

 
1 Metafysisch: bovennatuurlijk. 
2 Conglomeraat: samenklontering.  
3 Eclecticisme: het streven om verschillende denkvormen, werkwijzen, stijlen of motieven te versmelten tot iets nieuws.  
4 Divergent: uiteenlopend.  
5 Volgens de astrologie komt de aarde in het jaar 2000 in het dierenriemteken Waterman (Aquarius), waarmee een 
nieuw tijdperk begint, het aquariustijdperk, met mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuw menselijk bewust-
zijn. (Encarta 2002, onder New Age). 

http://www.carm.org/newage.htm
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gen en dat het de mens met God zal verenigen. Voorheen werd de mens van God afgeschei-
den gezien, niet wegens de zonde (Jesaja 59:2) maar door gebrek aan begrip en kennis over 
de ware natuur van God en de werkelijkheid.  

2. De New Age beweging is een religieus systeem met twee fundamentele geloofspunten: 
“evolutionaire goddelijkheid” en “wereldomvattende eenheid” 

a. Wat is evolutionaire goddelijkheid?  
i. Het is de volgende stap in de evolutie. Deze zal niet fysisch maar geestelijk zijn:  

a. Het grootste deel van de NAB hangt de evolutieleer van zowel geest als lichaam aan. 
De mens is in ontwikkeling en zal spoedig vooruit dringen in een nieuwe spirituele 
horizon. Vele New Age praktijken zijn ontworpen om mensen naar die nieuwe hori-
zon te duwen. Sommige van die praktijken zijn astrale projectie, een oefening om uw 
lichaam te verlaten en rond te reizen; geesten ontmoeten zodat zij doorheen u kunnen 
spreken of u leiden; het gebruik van kristallen om de energiesystemen van uw li-
chaam en geest te zuiveren; visualisatie waarbij u mentale verbeeldingskracht ge-
bruikt om uzelf te zien als een dier, of in de tegenwoordigheid van een goddelijk we-
zen, of dat u wordt genezen van een ziekte, enz.  

ii. Evolutionaire goddelijkheid betekent ook dat de mensheid spoedig zichzelf als God zal 
zien, dat is het “Christusprincipe”.  
a. De NAB leert dat de fundamentele natuur van de mens goed en goddelijk is. Dit is in 

strijd met Gods Woord, dat zegt…  
i. dat wij zondaars zijn: “Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld in-

gekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorge-
gaan is, in welke allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12).  

ii. en dat onze natuur corrupt is: “te midden van wie ook wij allen voorheen ver-
keerd hebben in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de ge-
dachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, zoals ook de ande-
ren” (Efeziërs 2:3).  

b. De NAB leert dat, gezien de mens van nature goddelijk is, hij dan ook goddelijke ei-
genschappen bezit.  
i. Dit is een belangrijk deel van het NAB-denken. Omdat de gemiddelde New Ager 

gelooft dat hij goddelijk is, kan hij zijn eigen realiteit scheppen. Als bijvoorbeeld 
iemand gelooft dat reïncarnatie waar is, dan is dat goed want dat is zijn realiteit. 
Als iemand die hij kent dat niet gelooft, dan is dat ook goed want dat is de reali-
teit van een ander. Zij kunnen elk voor zichzelf een realiteit bezitten die een 
“verschillend pad volgt”.  

c. In tegenstelling hiermee zegt de Bijbel dat God alléén de Schepper is: “Alzo zegt de 
HEERE, uw Verlosser, en die u geformeerd heeft van de buik af: Ik ben de HEERE, 
Die alles doet, Die de hemel uitbreidt, Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mij-
zelf” (Jesaja 44:24).  

d. De New Ager die in zijn eigen goddelijkheid gelooft en in zijn bekwaamheid tot 
scheppen, matigt zich het gezag en de positie van God aan. Hij gelooft ook de leugen 
van Satan die tot Eva sprak en zei dat zij als God zou zijn (Genesis 3:5)  

iii. Reïncarnatie  
a. Alhoewel niet alle New Agers reïncarnatie aankleven, geloven de meesten erin op 

een of andere wijze. En, velen geloven dat de Bijbel werd gewijzigd doordat alle 
verzen verwijderen werden die reïncarnatie zouden leren. Maar deze beschuldiging 
toont enkel de beperktheid van hun kennis aan. De Bijbel heeft nooit enige verwij-
zing naar reïncarnatie gehad.  
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b. Reïncarnatie is in  strijd met het Gods Woord dat zegt dat het de mensen gezet is 
éénmaal te sterven en dat daarna het oordeel komt (Hebreeën 9:27).  

b. Het tweede belangrijke element van de NAB is “wereldomvattende eenheid”. Deze heeft 
drie afdelingen: mens met mens; mens met natuur; en mens met God.  
i. Mens met mens  

a. De NAB leert dat wij allen met elkaar onze eigen goddelijke verwantschap zullen le-
ren kennen, en een harmonie, wederzijdse liefde en aanvaarding zullen bereiken door 
de realisatie en aanvaarding van deze goddelijke zelfkennis.  
i. Binnen deze gehoopte harmonie is er economische eenheid. De gewone New 

Ager kijkt uit naar één enkele wereldleider, die met New Age principes de wereld 
naar één enkel harmonieus en economisch geheel zal leiden.  

ii. Ook wordt ernaar uitgekeken dat deze leider de wereld tot een spirituele eenheid 
zal verenigen; dat betekent één-wereld-religie.  

b. De New Age hoop herinnert ons aan het Schriftwoord dat van de komende Antichrist 
spreekt:  
i. 2 Thessalonicenzen 2:3-4: “Laat niemand u op enigerlei manier misleiden. Want 

die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloos-
heid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander die zich ook ver-
heft 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” Zie ook Openbaring 
13:17; 14:9, 11; 16:2; 19:20.  

ii. Mens met natuur  
a. Vermits de NAB zegt “God is alles, en alles is God”, maakt de natuur ook deel uit 

van God. De mens moet dan zuiver afgestemd zijn op de natuur, leren deze te ver-
zorgen en erdoor verzorgd worden. Hierin kunnen alle mensen zich verenigen.  

b. Amerikaans-Indiaanse filosofieën zijn populair bij New Agers vermits deze zich op 
de aarde, op de natuur focussen, en de menselijke verhouding tot deze.  

c. De New Age filosofie tracht te fuseren met die filosofieën die mens en natuur op een 
gelijk niveau plaatsen. Wij zijn niet meer of minder belangrijk dan onze neef het 
dier, de vogels of de vissen. Wij moeten met hen in harmonie leven, hen verstaan, 
van hen leren - dat is de algemene filosofie van de New Age.  
i. Dit staat haaks op de bijbelse leer van ’s mensen superioriteit over de dieren (Ge-

nesis 1:26-27; 2:19). Dit wil niet zeggen dat de mens deze superioriteit moet 
misbruiken, maar hem werd de verantwoordelijkheid gegeven om Gods schep-
ping te beheren en er zorg voor te dragen (Genesis 2:15). God stelt de mens ver-
antwoordelijk voor wat hem werd toevertrouwd.  

d. New Agers hebben een naam voor de aarde. Het is Gaia6. Gaia moet vereerd en ge-
respecteerd worden. Sommige New Agers aanbidden zelfs de aarde en de natuur.  
i. Dit is in strijd met wat de Schrift die zegt dat wij geen andere god mogen hebben 

dan de ware God (Exodus 20:3).  
 

 

 
6 Gaia betekent “land” of “aarde”, van het Griekse Γαία; variante spelling Gaea; zie ook Γη (Gè); ze is een Griekse 
godin die de aarde personifieert. Het concept is terug te voeren tot de oeroude (moeder)godinaanbidding en de vrucht-
baarheidsgodin  vgl. de “Venus van Willendorf”, een kalkstenen beeldje gevonden in het hoog-paleolithicum (het 
zgn. oude steentijdperk) bij Willendorf, Oostenrijk, in 1908 door archeoloog Josef Szombath. 
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Gaia: beeldje, hangertjes, plaque, en zelfs als rozenkrans. Sommige naar de gelijkenis van  

de bekende “Venus van Willendorf” of soortgelijken (plaatje rechts; zie ook vorige voetnoot). 

 

iii. Mens met God  
a. Vermits de NAB leert dat de mens van nature goddelijk is, zullen alle mensen, eens 

dat zij zichzelf als zodanig beschouwen, geholpen worden in hun eenheid van doel, 
liefde en ontwikkeling. Het doel is de volle realisatie van onze eigen goddelijkheid. 
Dit is duidelijk strijdig met de Schrift, vgl. Romeinen 3:10-12: “Gelijk geschreven is: 
Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; Er is niemand, die verstandig is, er is nie-
mand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er 
is niemand, die goed doet, er is ook niet tot één toe”.  

c. Bijkomende geloofspunten van de NAB-beschouwing van God-zijn:  
i. Hij (het) is onpersoonlijk, alomtegenwoordig en weldadig - daarom zal Hij (het) nie-

mand veroordelen.  
a. De New Age god is onpersoonlijk. Een onpersoonlijke God zal zichzelf niet openba-

ren en evenmin zal hij specifieke eisen stellen, zoals moraliteit, gedrag en geloof. 
Daardoor komt het dat reïncarnatie hen zo aantrekt. Daardoor bestaat er geen oor-
deel, er is een tweede kans, een derde kans, een vierde, enz.  

b. Opgemerkt moet worden dat vermits de New Ager zichzelf zoekt te verhogen tot 
goddelijkheid, hij daardoor de majesteit en persoonlijkheid van de ware God moet 
verlagen. Met andere woorden: het universum is niet groot genoeg voor de éne ware 
God, maar ze is groot genoeg voor een heleboel kleintjes.  

ii. Er zijn geen morele absoluutheden in de New Age. Daarom maken zij aanspraak op het 
bezit van geestelijke tolerantie voor alle “waarheidssystemen”. Zij noemen dat “harmo-
nisatie”.  
a. Hier is er een duidelijk probleem. Te zeggen dat er geen morele absoluutheden zijn is 

een absoluutheid op zichzelf en dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. En ook: als 
moraliteit relatief is, dan kan stelen soms goed zijn, en ook liegen, overspel, bedrie-
gen, enz. Te leven in een wereld van moreel relativisme zou geen beloftevol vooruit-
zich bieden.  

b. Hieruit volgt dat, indien de realiteit relatief is, het rijden met een wagen erg moeilijk 
zou worden. Want als de New Ager denkt dat het licht rood is, en een ander denkt 
dat het groen is, dan zullen hun verschillende realiteiten letterlijk botsen. Het is 
hoogst opmerkelijk dat New Agers niet leven naar wat zij geloven. Dat komt omdat 
in werkelijkheid het New Age denken niet werkt.  

c. De NAB houdt wel van eerlijkheid, integriteit, liefde, vrede, enz.. Zij willen dit ech-
ter doen zonder de ware God, niet volgens Zijn voorwaarden, maar naar die van hun-
zelf.  
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II.  Meer over de New Age Beweging 
1. Wat de New Age Beweging doet  

a. Ze is een spons die probeert alle religies, culturen en regeringen op te slorpen.  
b. Ze zoekt alle systemen te verenigen tot één spirituele, socio-economische eenheid.  
c. Ze gebruikt verschillende middelen om mystieke ervaringen te hebben met God en/of de na-

tuur en/of het zelf. Sommige van deze methoden werden beschreven in Omni Magazine 
(How to Have a Mystical Experience. Dec. 1988, p. 137-145), zoals inbeelding, waar u ge-
zegd wordt uw eigen realiteit in te beelden; transcendentie, om over de grenzen van de tijd 
te gaan; slaaptekort met het doel een mystieke ervaring te versterken; focussen “om de ge-
hele realiteit te ervaren als eengemaakt en niet als een verzameling van wezenlijk verschil-
lende objecten”; mijding, waarbij de communicatie met de uitwendige wereld wordt ge-
stopt, om de wereld te herinterpreteren zonder zijn invloed op uzelf; identificatie “om men-
taal te wisselen met een hond of kat, een kanarie of een dier in de zoo”; reflectie, een oefe-
ning die ontworpen is om u te helpen het komende jaar anders te zien; en sterren-staren 
“om een gevoel van objectiviteit te versterken over uw leven en een gevoel van verbonden-
heid met de rest van de kosmos”. 

2. Wat the New Age Beweging niet doet  
a. Ze leert niet dat de mens een zondaar is - Romeinen 5:12; Efeziërs 2:3.  
b. Ze leert niet dat de mens voor alle dingen van God afhankelijk is - Jesaja 43:7; Jakobus 

1:17.  

c. Ze leert geen eeuwige straf - Openbaring 14:11.  
d. Ze leert niet dat het loon van de zonde eeuwige afscheiding is van God - Romeinen 6:23; Je-

saja 59:2.  
e. Ze leert niet dat Jezus de enige weg is tot God - Mattheüs 11:27; Johannes 14:6.  

f. Ze accepteert het bijbelse Christendom niet als de waarheid - 2 Timotheüs 3:16.  

3. New Age terminologie  
a. Volgens de Bijbel is de mens een beelddrager van God (Genesis 1:26), en als zodanig een 

schepsel begiftigd met spraak. Herinner u dat God zei: “En God zei: er zij licht!” (Genesis 
1:3).  

b. In de New Age zijn woorden erg belangrijk. In feite gebruikt de New Age enkele eigen, bij-
zondere woorden. Enkele voorbeelden: holistisch, holografisch, synergetisch, eenheid, har-
monie, eenwording, transformatie, persoonlijke groei, menselijk potentieel, bewustwording, 
netwerking, energie, bewustzijn. Deze woorden zijn overheersend in New Age conversaties 
en geschriften.  

c. Wanneer u in een New Age boekhandel de titels van hun boeken zou lezen, dan zou u een 
buiten-proportioneel gebruik van het woord “zelf” zien.  

4. New Age interpretatie van Christendom  

a. God is niet een persoonlijke, hemelse Vader maar een onpersoonlijke kracht.  
b. God is alles, en alles is God. God is niet de “geheel andere” Schepper van alles, maar maakt 

deel uit van alles wat bestaat.  
c. Er is niets dat niet God is. (Dit is pantheïsme). 

d. Er is geen zonde, enkel verkeerd begrip van waarheid. Het is kennis die redt, niet Jezus.  
e. De hel is geen plaats maar een ervaring, hier op aarde; het is een toestand van de geest.  
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f. Jezus was enkel een van de velen die goddelijke waarheid aantoonden. Hij diende als voor-
beeld van het Christusbewustzijn, mogelijk beter dan iemand anders.  

g. Christus is een bewustzijn, een vorm van het hogere zelf. Iedereen bezit het want iedereen is 
goddelijk. “Het is niet Christus dat gekruisigd kan worden” (Miracles, Lesson 303, p. 441).  

h. “Een mirakel is een correctie ... Het kijkt naar verwoesting en herinnert de geest eraan dat 
wat het ziet vals is. Het maakt fouten ongedaan” (Miracles, p. 164). Een mirakel is voor een 
New Ager niet een interventie van God in deze wereld, om Zijn wil te doen, maar de verwe-
zenlijking van de realiteit dat God alles is en dat u God bent.  

5. De New Age kijk op de mens 

a. Omdat alles God is, en de mens deel uitmaakt van alles, is de mens God. Dit is pantheïsme.  
i. Dit is een Oosters mystiek geloofssysteem dat in het Westen is binnengeslopen.  

ii. God is geen deel van de schepping. Hij staat ernaast en creëerde het (Jesaja 44:24).  
iii. De mens is niet God, hij is een schepping (Genesis 1:26).  

b. Daarom is de mens goed van nature.  
i. De mens is niet goed van nature (Efeziërs 2:3).  

c. De mens bezit een onbeperkt potentieel.  
i. Deze arrogante visie is gebaseerd op valse concepten van grandioze eigenwaarde; het is 

een bedrieglijke, zelfbevredigende toegeeflijkheid aan trots. Zoals Satan als God wilde 
zijn (Jesaja 14:12-17) en Adam en Eva aanmoedigde om ook als God te worden (Gene-
sis 3:1-5), luistert de New Age naar de echo van deze Edense leugen en hangt ze welwil-
lend aan.  

d. De mens is één met het universum.  
i. Het verschil tussen mens en schepping wordt vervaagd. De mens werd gemaakt naar het 

beeld van God (Genesis 1:26) - het universum niet. De mens verschilt van de rest van de 
schepping.  

6. De New Age kijk op redding  
a. In de NAB betekent redding het zuiver afgestemd zijn op goddelijke bewustzijn.  

i. Zuiver afgestemd zijn betekent in harmonie zijn met de realiteit en wat ook waargeno-
men wordt als zijnde waar.  

b. Vermits de NAB geen zonde of zondigheid erkent, is er geen behoefte aan een verlosser als 
Jezus Christus. Redding is voor hen eenvoudig de realisatie van onze goddelijke natuur. “Ik 
ben geen lichaam. Ik ben vrij. ... Redding van de wereld hangt van mij af” (Miracles, Lesson 
206, p. 380). Zulke arrogantie is zinsbegoocheling.  

c. Het is een vorm van kennis, een bereiken van correct denken. Wij moeten daarom gered 
worden van onwetendheid, niet van zonde.  

d. Redding, in the New Age betekenis, wordt zelf bereikt, door het begrijpen van uw natuurlij-
ke goddelijkheid en goedheid, gecombineerd met gedegen kennis.  

Zoals u kan zien is de New Age Beweging in geen enkel opzicht een bijbelse leer. Ze is een vals 
religieus systeem vanuit de Boze. Ze is in tegenspraak met het Christendom in zowat al haar be-
langrijke leerstellingen. Er moet tegen gewaakt worden, en ze moet geweerd worden en uitgeroeid. 
En zo zal dat ook gebeuren op die heerlijke dag van Jezus’ wederkomst. 
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III.  Bijbelse antwoorden op de New Age Beweging 
1. God is persoonlijk. Als God onpersoonlijk zou zijn, dan konden de volgende eigenschappen niet 

de Zijne zijn.  
a. God spreekt en heeft een zelfgegeven naam: “Ik Ben”7 (Exodus 3:14).  

b. God is lankmoedig, (Psalm 86:15; 2 Petrus 3:15).  
c. God is vergevingsgezind (Daniël 9:9; Efeziërs 1:7; Psalm 86:5).  

d. God haat de zonde (Psalm 5:5-6; Habakuk 1:13).  
2. De mens is niet goddelijk maar een zondaar (Romeinen 3:23).  

a. Hij is bedrieglijk en hopeloos ziek (Jeremia 17:9).  
b. Hij zit vol met kwaad (Markus 7:21-23).  

c. Hij houdt meer van de duisternis dan van het licht (Johannes 3:19).  
d. Hij is onrechtvaardig, begrijpt niet, zoekt de ware God niet (Romeinen 3:10-12).  

e. Hij is krachteloos en ongoddelijk (Romeinen 5:6).  
f. Hij is dood in zijn overtredingen en zonden (Efeziërs 2:1).  

g. Hij is van nature een kind van de toorn (Efeziërs 2:3).  
h. Hij kan van nature geestelijke dingen niet begrijpen (1 Korinthiërs 2:14).  

3. Redding is niet een kwestie van correct denken, maar bevrijding van de consequenties van onze 
zondigheid (Romeinen 6:23; Efeziërs 2:8-9).  

a. Redding is Gods bevrijding van de verdoemenis (Efeziërs 2:8-9; Romeinen 1:18; 2:5; 5:9).  
b. Deze redding wordt in niets of niemand anders gevonden dan in Jezus (Handelingen 4:12).  

4. Mirakels zijn niet uit de menselijke geest maar uit God (Mattheüs 8:1-4; Markus 6:30-44; Lukas 
17:12-19; Johannes 2:1-11).  
a. Een mirakel impliceert een daad door iemand die groter is dan onszelf. Als God onpersoon-

lijk is, kunnen er geen mirakels gebeuren. Als er mirakels gebeuren dan is dat niet een kwes-
tie van eigen gedachten of begrip.  

5. Christus betekent “gezalfde”. Jezus is de Christus, de gezalfde. Het woord betekent niet een 
bewustzijn, of de eigenschap van iemand.  
a. Jezus is de Christus (Mattheüs 16:16, 20; Lukas 9:20).  
b. “Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?” (Lukas 

24:26).  
c. “En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden 

opstaan ten derden dage” (Lukas 24:46 ).  
d. “Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus” (Johannes 1:42).  
e. “Zo heeft hij [David], dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus ...” (Hande-

lingen 2:31).  
f. “… dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die gij ge-

kruisigd hebt” (Handelingen 2:36).  
g. “Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestor-

ven” (Romeinen 5:6).  

 
7 In de Septuaginta: “ego eimi ho ohn” (, letterlijk: “Ik Ben de Zijnde”. 
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h. “Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de do-
den opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wande-
len zouden” (Romeinen 6:4).  

i. Christus werd gekruisigd (1 Korinthiërs 1:23).  
j. U zondigt tegen Christus (1 Korinthiërs 8:12).  

k. Het bloed van Christus (1 Korinthiërs 10:16).  
6. Enkel de Bijbel heeft de boodschap van genade. Genade is de onverdiende gunst en goedheid 

van God voor Zijn volk. Genade is het verkrijgen van zegeningen die we niet verdienen. Door 
de dood van Christus zijn wij gezegend; werd ons genade gegeven; werd ons vergiffenis ge-
schonken van zonden en hebben we eeuwig leven. Enkel het Christendom geeft de boodschap 
van vrije vergiffenis. Elk ander religieus systeem op aarde heeft een vorm van redding dat deels 
of geheel afhankelijk is van wat hun aanhangers doen. Zo is dat niet met het bijbelse Christen-
dom.  

7. De mens is niet onbeperkt, maar juist het tegengestelde is waar: hij is gebonden (Romeinen 
5:12). De zonde is zijn meester, en die is dodelijk en bedrieglijk.  

8. Ware moraliteit is deze welke geopenbaard werd door God en de Bijbel (Exodus 20). Al het 
andere is slechts imitatie, ideeën die voortkomen uit de geest van de zondige mens.  

9. De Bijbel staat haaks op alle leerstellingen van de New Age beweging. Als christenen zouden 
wij waakzaam moeten zijn en onderscheiden wat waar en vals is. Wij zouden behoedzaam moe-
ten zijn omdat de Edense leugen nog steeds luid klinkt in de harten van de bedrogenen, en zij 
willen ons van hun leugen overtuigen;  

 
 

IV.  Getuigenis geven aan New Agers  

1. Stel vragen  
a. Als wij allen God zijn, waarom handelen wij dan zo slecht?  

i. Zij zouden kunnen zeggen dat dit komt omdat wij nog niet tot de volle realisatie zijn ge-
komen van onze ware goddelijke mogelijkheden. Het is onwetendheid die leidt tot slechte 
daden.  
ii. Vraag hen dan hoe, als wij dan toch goddelijk zijn, ons onwetende zelf zo gemakkelijk 
onze goddelijke goedheid kan overheersen.  

b. Waarom spreken onze “realiteiten” elkaar tegen?  
i. Zij zouden kunnen zeggen dat zij elkaar niet tegenspreken. Het zijn gewoon de verschil-

lende schaduwen van licht op hetzelfde beeld (of iets vaags zoals dit).  
ii. Vraag hen dan of waarheid zichzelf tegenspreekt. Dat kan niet. De logica is dat indien 

wij allen in verschillende vormen van waarheid leven, deze verschillende waarheden uit-
eindelijk elkaar niet kunnen tegenspreken - want anders zijn ze niet waar. Echter …  
a. De NAB zegt dat Jezus slechts één van vele wegen tot God is. Maar Jezus zei dat Hij 

de énige weg tot God is (Johannes 14:6). Zij kunnen niet beiden de waarheid spre-
ken; daarom kan de NAB-leer dat wij onze eigen waarheden kunnen creëren, niet 
waar zijn.  

2. Sta niet toe dat zij christelijke woorden gebruiken om ze buiten de bijbelse contextuele 
betekenis aan te wenden 
a. New Agers erkennen de enorme invloed en onbevlekte reputatie van Jezus. Zij willen Hem 

graag associëren met hun eigen geloofspunten. Als gevolg hiervan kan u New Agers tegen-
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komen die christelijke woorden gebruiken, maar wel met niet-christelijke definities. Luister 
aandachtig en laat hen niet stelen wat christelijk is om dat te transplanteren in hun systeem.  

b. U moet de termen die zij gebruiken in vraag stellen. Van hun christelijke termen moet u na-
gaan of die wel betekenen wat u daaronder verstaat.  

3. Luister naar interne contradicties  
a. Zoals eerder al gezegd spreekt waarheid zichzelf niet tegen. U moet goed luisteren naar wat 

zij zeggen, en stel vragen. Vroeg of laat stoot u op inconsistenties (onsamenhangendheden, 
tegenstrijdigheden).  

b. Inconsistenties komen gewoonlijk aan het licht wanneer de relatie tussen realiteit en geloof 
besproken worden.  
i. Bijvoorbeeld, een New Ager zou kunnen zeggen dat u uw eigen realiteit kan creëren. Ik 

zou kunnen antwoorden: “Goed, dan geloof ik dat rode verkeerslichten in werkelijkheid 
groen zijn, zou u met mij willen meerijden?”  

4. Zeg hen dat God persoonlijk is, dat Hij van hen houdt, en dat Jezus voor de zonde stierf  
a. “Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet leeg tot Mij weerke-

ren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt” (Jesaja 55:11). Als u zich op Jezus richt, zeg 
hen dan de waarheid over zonde en redding, en gebruik de Schriften, en dan zullen zij ten-
slotte de waarheid gehoord hebben. Geef alle lof aan Jezus, de Christus.  

b. Denk eraan: Gods Woord is krachtig. Of zij het al dan niet accepteren is niet de kwestie. U 
moet hen gewoon de waarheid presenteren, op een accurate en liefdevolle manier (Kolos-
senzen 4:5-6; 1 Timotheüs 1:5). 

 
 

 

Zie uitgebreid over de New Age beweging hier : http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm  
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